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PREFÁCIO
Rupturas contra rompimentos:
ocupações comunicacionais
FREDERICO DE MELLO BRANDÃO TAVARES
Professor Permanente e Coordenador do Programa de Pós-Graduação
em Comunicação da Universidade Federal de Ouro Preto.

A nona edição do Encontro dos Programas de Pós-Graduação em Comunicação
de Minas Gerais (ECOMIG) realizou-se na cidade de Mariana, com acolhida e brilhante
organização dos bravos e novatos alunos e alunas do mais recente PPG em Comunicação
mineiro, o PPGCOM da Universidade Federal de Ouro Preto. A primeira capital de Minas
Gerais, fundada em 1696, hoje possui notoriedade nacional e internacional não apenas por
seu patrimônio, mas também por uma grande tragédia ambiental, de proporções igualmente
históricas, ocasionada pelo rompimento da “Barragem de Fundão”, da empresa mineradora
Samarco. No acontecimento do dia 05 de novembro de 2015, mais de 50 milhões de rejeitos
de mineração foram despejados no leito de toda a bacia hidrográfica do Rio Doce, além
de devastar cidades e lugarejos ao longo de centenas de quilômetros, do centro territorial
mineiro ao litoral capixaba.

Desde então, Mariana está mobilizada, despertada por conflitos identitários sobre a vocação
da cidade, seus anseios e problemas. As reverberações do “desastre da barragem” trouxeram
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à luz dilemas de ordem prática, que afetaram e afetam o dia a dia da população, assim como
questões simbólicas, que desvelaram jogos de interesse e de poder, além de iluminar complexos
aspectos subjetivos de todos os que, direta e indiretamente, se afetaram pela inescapabilidade
da tragédia e de suas faces. Sobre tais dimensões é que sujeitos dos mais diversos grupos
sociais têm pautado frentes de luta, incluindo-se aí a Universidade e sua comunidade.

Cerca de um ano depois, entre os dias 17 a 19 de novembro de 2016, o contexto de
realização do IX ECOMIG, sediado no Instituto de Ciências Sociais Aplicadas da UFOP, o ICSA,
era também de efervescência, coerente com esse espírito de mobilização coletiva. Semanas
antes do evento, o ICSA aderira aos movimentos nacionais de “Ocupações Estudantis”1,
casando essa resistência a uma greve discente em todo o Instituto, votada em conjunto
pelos alunos de graduação e pós-graduação. Assim, o IX Encontro dos Programas de PósGraduação em Comunicação de Minas Gerais (ECOMIG), mais que um evento acadêmicocientífico, tornou-se também uma agenda concreta de problematização social, iluminando,
pelo viés da Comunicação, discussões tão caras às pautas das “Ocupações”. Foi, sem dúvida,
uma ocasião singular, que possibilitou a vivência ímpar e dialética de trocas e diálogos entre
os residentes do ICSA àquele momento, a comunidade dos estudantes e de Mariana em
geral, os pós-graduandos e demais pesquisadores que vieram de todo o Estado de Minas
Gerais e do Brasil para ocuparem o Encontro e sua coincidente e propícia temática: “Tempos
de rupturas: críticas dos processos comunicacionais”.

O livro que aqui se apresenta, materializado na compilação de 19 capítulos escolhidos,
dentre todos os participantes do evento, sob criteriosa avaliação de pareceristas ad hoc, pode
ser considerado uma boa expressão desse “espírito” de questionamentos e reflexões contra o
conturbado momento da história do Brasil e as estruturas que o atravessam. O coletivo de textos
perfilados, representantes das pesquisas desenvolvidas em sete Programas de Pós-Graduação

1 - Contra a Medida Provisória do Ensino Médio, o Projeto de Lei “Escola sem Partido” e a Proposta de Emenda

Constitucional 241/55 – que institui o congelamento dos gastos públicos federais com educação e saúde por 20
anos –, mais de 1100 escolas foram ocupadas no Brasil até dezembro de 2016, além de mais de uma centena de
Universidades e outras Instituições de Ensino Superior.
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do Estado2, perpassa tanto questões cujas temáticas encaminham um posicionamento crítico
face aos enfrentamentos e demandas do cotidiano e imaginário contemporâneos, quanto a
densidade de conceitos que direcionam a uma visada teórica que resiste e inova o cenário da
pesquisa por meio de epistemologias e imaginações autorais e investigativas.

No misto formado por essas duas perspectivas, expressa-se, pois, a partir da vocação
propositiva que rege o ECOMIG, um substrato sobre a pesquisa em Comunicação, mas,
particulamente, da pesquisa em Comunicação no Estado de Minas Gerais, constituindo um
panorama implícito dos vieses que compõem suas respectivas Linhas de Pesquisa e Áreas de
Concentração. Algo que une também temporalidades múltiplas: seja pelas gerações de alunos
reunidos e pela natureza de seus objetos de estudo, seja pela trajetória histórica específica de
cada PPG e a diversidade de suas instituições, docentes e níveis de formação oferecidos.

Nesse sentido, os textos deste volume ocupam quatro partes interligadas, nomeadas
a partir dos Grupos de Trabalho que estruturaram o evento. A primeira delas, “GT 01 –
Processos Comunicacionais e Práticas Comunicativas” reúne sete capítulos, cujos assuntos
tocam em superfícies de terrenos pouco lisos e que merecem investidas como: os universos
dos pixadores (“‘Somos todos ‘Piores de Belô’?: Desafios na coletivização das demandas de
pixadores em situações de injustiça”, de Ana Karina de Carvalho Oliveira) e de moradores de
rua (“Denegação do reconhecimento e o povo de rua: entre a invisibilidade e o desrespeito
social das pessoas em situação de rua na cidade de São Paulo (SP)”, de Frederico da Cruz
Vieira de Souza e Laura Nayara Pimenta); as discussões sobre memória e seus modos de
construção/elaboração no mundo virtual (“Cidades imaginadas: a construção colaborativa
de narrativas de memória coletiva no Facebook”, de Eugene Oliveira Francklin), no âmbito
político-social (“O Memorial da Resistência de São Paulo: o espaço da memória não mais
silenciada”, de Wanalyse Angélica Pontes Emery) e cultural (“A saga de Agotime no carnaval
da Beija-flor de Nilópolis” de Rafael Otávio Dias Rezende); valores sociais e suas manifestações
2 - Estiveram envolvidos no evento os seguintes PPGs: UFMG (Programa de Pós-Graduação em Comunicação

Social), UFJF (Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social), PUC-MINAS (Programa de Pós-Graduação
em Comunicação Social), UFOP (Programa de Pós-Graduação em Comunicação), UFU (Programa de PósGraduação em Tecnologias, Comunicação e Educação), FUMEC (Programa de Pós-Graduação em Estudos
Culturais Contemporâneos) e CEFET-MG (Programa de Pós-Graduação em Estudos de Linguagens).
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no âmbito da alteridade (“Malafaia em ‘Um Sábado Qualquer’: o (contra) ataque do humor
em defesa do Estado Laico”, de Bruno Menezes Andrade Guimarães e Gáudio Luiz Freddi
Bassoli); e lógicas profissionais e empresariais do mundo da mídia (“Notícia ou Release?:
tensionamentos na apropriação de conteúdo da Agência Radioweb”, de Kamilla Avelar e
Tamires Ferreira Coêlho).

Na segunda parte, “GT 02 – Narrativas e Textualidades Midiáticas”, cinco textos giram,
criticamente, no entorno de problemas de pesquisa que perguntam sobre as dinâmicas
de produtos da mídia, suas interlocuções sociais e discursivas: “Telenovela e memórias
enquadradas: análise da telenovela colombiana Tres Caínes”, de Alejandra Salamanca
Rodríguez; “Discutindo a reportagem radiofônica expandida: o áudio como fio condutor da
narrativa”, de Luana Viana; “A dimensão política do desenho animado: a micropolítica em
Steven Universe”, de Pedro Antun Lavigne de Lemos; “A paixão de Vivian Beleboni: uma
proposta de leitura sobre a dimensão acontecimental da performance”, de Saulo Rios; e “O
Levante Zumbi narrado a partir da ciência: articulações entre mundos midiatizados no canal
Nerdologia”, de Verônica Soares da Costa.

Em “GT 03 – Interações, Tecnologias e Processos Comunicativos”, terceira parte do livro,
os argumentos investigativos e os principais conceitos atravessam o campo das redes
sociais e do chamado ambiente virtual. Ao todo, seis textos abordam temas atuais deste
universo, perguntando sobre objetos contemporâneos não propriamente comunicacionais,
mas afeitos àquilo que aponta para discussões de ponta em nossa área do saber. São eles:
“Facebook: uma nova arena política digital”, de Alexandre Augusto da Costa, Daiana Sigiliano
e Luiz Ademir de Oliveira; “Comunicação de marca e gordofobia: o caso C&A no Facebook”,
de Aline Monteiro Homssi e Dayana Cristina Barboza Carneiro; “Intimidade e fama no
Instagram: uma nova categoria para a abordagem intertextual de celebridades”, Fernanda
de Faria Medeiros; “O boato do confisco da poupança em comentários: uma análise a partir
da produção de nuvens de conteúdos de tweets”, de Iasminny Thábata Sousa Cruz; “O jogo
sem fim, um jogo que se brinca?: as novas formas de jogar e interagir em jogos digitais sem
vitória delimitada”, de Rodrigo Campanella; “De volta ao passado: YouTube e a centralidade do
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arquivo na cultura pop contemporânea”, de Thiago Pereira Alberto; e “Públicos algorítmicos:
relevância e recomendação no Youtube”, de Tiago Barcelos Pereira Salgado.

Por fim, a quarta e última parte, “GT 04 – Estéticas e Estudos de Imagem”, encerra o livro
com o texto “Marcas da crise em uma imagem complexa: apontamentos sobre a fotografia do
refugiado sírio Aylan Kurdi”, de Lorena Cristine Silva. O capítulo, de certa forma, entrelaça
aspectos conceituais que agrupam uma rede de tensões trazidas pelos conteúdos das
três partes que o precedem. Mesmo consideradas suas especificidades, de um artigo que
revela uma pesquisa delimitada, conceitos como opinião pública, memória, imagem, mídia,
acontecimento, internet, representação, entre outros, elevam-se sutilmente a partir da leitura
crítica realizada sobre a fotografia que estampou manchetes de jornais de todo o mundo e
ocupou a timeline das redes sociais virtuais pelo planeta em setembro de 2015.

Refugiados, torturados, atingidos, reificados, estigmatizados, simplificados, invisibilizados.
A crise ou as crises presentes nesta obra falam da condição de muitos sujeitos e práticas, mas
também daquele que deve ser o pressuposto maior para qualquer pesquisa: seu compromisso
com a sociedade da qual ela parte e para a qual ela deve retornar. Como saber, como
pensamento e, principalmente, como mudança. O conhecimento pode ser uma “boa” ruptura
– paradigmática –, desde que sua luta seja contra rompimentos cotidianos, que nos assujeitam
e nos acuam. É preciso ocupar, resistir, questionar. A partir da Comunicação, inclusive.

Mariana, setembro de 2017
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GT 01 - PROCESSOS SOCIAIS E
PRÁTICAS COMUNICATIVAS

SOMOS TODOS “PIORES DE BELÔ”?:
Desafios na coletivização das demandas de pixadores
em situações de injustiça

ARE WE ALL “PIORES DE BELÔ”?:
Challenges in the collectivization of the demands of pixadores in
situations of injustice

ANA KARINA DE CARVALHO OLIVEIRA
Doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social
da Universidade Federal de Minas Gerais
anakarina.akco@gmail.com

RESUMO
O trabalho apresenta um esforço de aproximação entre a teoria do reconhecimento de
Honneth (2003) e a observação do contexto de combate à pixação empreendido pelo poder
público de Belo Horizonte, que já resultou em três prisões de grupos de pixadores pelo crime
de associação criminosa. A análise parte dos esforços para a ampliação e o fortalecimento
do debate sobre o cenário da pixação na cidade e busca observar que elementos desse
contexto não permitem que as demandas por reconhecimento e justiça apresentadas pelos
pixadores sejam coletivizadas e tomem a forma de uma luta por reconhecimento. Observa,
ainda, a importância da presença e da participação dos próprios pixadores neste contexto.
PALAVRAS-CHAVE
Pixadores. Poder público. Belo Horizonte. Aparecimento público. Justiça. Reconhecimento.
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ABSTRACT
This work presents an approximation between the theory of recognition of Honneth (2003)
and the observation of the context of combat to the practice of pixação undertaken by the
public power of Belo Horizonte, which has already resulted in three arrests of groups of
pixadores for the crime of criminal association. The analysis starts from the efforts to broaden
and strengthen the debate about the scene of pixação in the city and seeks to observe what
elements of this context do not allow the demands for recognition and justice presented by
pixadores to be collectivized and take the form of a struggle for recognition. It also notes the
importance of the presence and participation of the pixadores themselves in this context.
KEYWORDS
Pixadores. Public power. Belo Horizonte. Public appearance. Justice. Recognition.
INTRODUÇÃO
A pixação1, embora muito presente no contexto urbano brasileiro, é criminalizada pela Lei
Federal de Crimes Ambientais nº 9605, de 19982, que estipula pena de três meses a um ano
de detenção – comumente convertida em trabalhos comunitários ou penas equivalentes
por ser considerada uma infração de menor potencial ofensivo – e pagamento de multa. No
entanto, como é possível verificar a partir de uma simples caminhada por qualquer grande
cidade, a lei não se mostra suficiente para a contenção da prática. Tal ineficiência desperta
a necessidade da constante criação de outras ações, como campanhas de conscientização,
ações de “despiche”, cursos e oficinas voltados ao público jovem das periferias, etc. Nada, no
entanto, parece conter os traços, que continuam a se espalhar por muros e edificações.
Com isso, novos métodos têm sido colocados em prática, particularmente em Belo
Horizonte, capital do estado de Minas Gerais: de um lado, extraoficialmente, quando, de
acordo com relatos dos próprios pixadores, a polícia pratica a punição física e moral, longe
das delegacias, exatamente por considerar que a punição da lei não é eficaz. De outro
lado, oficialmente, por articulações entre diferentes órgãos do poder público que têm
1 - A autora faz a opção pelo uso da palavra “pixação” e seus derivados de acordo com a grafia utilizada por seus

praticantes – com “x”. Na grafia formal, utiliza-se “ch”: “pichação”.
2 - Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9605.htm#art65>. Acesso em 27 de set. de 2016.
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combatido a prática através do enquadramento de seus autores em outros códigos jurídicos
que possibilitem a aplicação de penas mais duras, como o crime de associação criminosa
(popularmente conhecido como “formação de quadrilha”). Em 2010, seis pixadores,
identificados como Piores de Belô, foram presos e permaneceram encarcerados por 117
dias. Em 2015, sete membros do grupo Pixadores de Elite foram presos e dez foram alvos de
condução coercitiva, passando a ser monitorados por tornozeleiras eletrônicas. Em 2016,
uma pixação na Igrejinha da Pampulha resultou na prisão dos pixadores conhecidos como
“Marú” e “Goma”.
As prisões suscitaram manifestações e debates por parte de sujeitos diversos – pixadores
ou não – que indentificam tais ações do poder público como manobras jurídicas e abusos
de poder para forjar punições exemplares, retirando pixadores conhecidos de circulação e
inibindo outros a permanecerem em atividade. Contra um discurso jurídico e policial que
apresenta a pixação como crime, vandalismo e falta de respeito ao patrimônio, esses sujeitos
oferecem outras formas de compreensão da prática, apresentando-a como modo de vida, de
sociabilização, de cultura urbana e, portanto, de inserção e participação na vida da cidade.
Desse modo, tendo em vista o compartilhamento de um sentimento de dano e injustiça
por parte desses sujeitos em relação ao modo como são vistos e tratados pelo poder público, a
teoria do reconhecimento (HONNETH, 2003) apresenta-se como um aporte teórico promissor
para a análise de tal realidade. Contudo, segundo Maia (2015), nessa teoria há uma relação
entre a construção identitária e o bem estar de um indivíduo com a responsividade social
dos outros, advinda de condições políticas e sociais mais amplas. Assim, será possível pensar
na demanda por justiça exposta por esses sujeitos à luz dessa teoria? A questão se coloca,
especialmente, porque o ato de assumir a identidade de pixador (ou um lugar ao lado de
um pixador) não coincide, como será visto, com uma reivindicação pela descriminalização
da pixação: espera-se, assim, ser ouvido e respeitado justamente do lugar da transgressão.
Pode haver, então, uma luta por reconhecimento com potencial para conduzir a um
processo de progresso moral da sociedade em um cenário como esse, considerando-se a
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intersubjetividade exigida pelos padrões de reconhecimento colocados por Honneth (2003)?
Sem a pretensão de chegar a uma conclusão para essa questão, o objetivo do trabalho é trazer
algumas reflexões sobre como cada esfera do reconhecimento – assim como a autorrelação
positiva que ela proporciona e a forma de desrespeito que sua negação provoca – pode
contribuir para iluminar a compreensão de alguns dos aspectos desse universo permeado
por tensões, conflitos e paradoxos.
A atenção se volta, de modo particular, aos aspectos sociais e estéticos que parecem impedir
a coletivização da percepção do combate à pixação e aos pixadores como injusto ou danoso.
PIXADORES EM BELO HORIZONTE
A história da pixação belo-horizontina se iniciou na segunda metade da década de 1980,
quando começaram a surgir pela cidade assinaturas inspiradas nas tipografias peculiares e
altamente estilizadas das grandes bandas de rock da época3. Ao longo da década de 1990, a
pixação ganhou expressão na cidade com a formação dos grupos4 de pixadores que, de acordo
com Soares (2013), tinham como objetivo mostrar para toda a cidade a existência da periferia.
Como consequência do aumento das ocorrências das marcas pelas ruas, em 1991 foi
publicada a primeira lei municipal5 em proibição à pixação. Essa lei inaugurou um longo
histórico de medidas criadas com o objetivo de inibir e combater a prática da pixação em Belo
Horizonte, em reforço à já citada Lei Federal de Crimes Ambientais, que proíbe a pixação em
âmbito nacional. Mas é com a gestão do prefeito Márcio Lacerda (2009-2012; 2013-2016) que o
poder público belo-horizontino confere novos contornos para o combate à prática. Em 2010, foi
publicada a Política Municipal Antipichação6 e criado o Movimento Respeito por BH (MRPBH), que
tem como objetivo “garantir o ordenamento e a correta utilização do espaço urbano, através

3 - Disponível em: <http://www.contramare.net/site/pt/notes-on-pixacao-in-belo-horizonte-brazil/>. Acesso em

08 de nov. de 2016.
4 - Além da origem na periferia, vários grupos de pixação de Belo Horizonte tinham estreita relação com torcidas
organizadas de clubes de futebol da cidade. Disponível em: <http://www.vice.com/pt_br/read/a-prisao-dogoma-foi-um-golpe-duro-na-cultura-do-pixo-em-bh>. Acesso em 08 de nov. de 2016.
5 - Lei
nº 5998. Disponível em: <https://www.leismunicipais.com.br/a/mg/b/belo-horizonte/leiordinaria/1-991/599/5998/lei-ordinaria-n-5998-1991-proibe-a-pichacao-de-muros-urbanos-em-belo-horizontee-preve-multa-por-seu-descumprimento-1991-11-14.html>. Acesso em 08 de nov. de 2016.
6 - Lei nº 10.059 disponível em: <http://portal6.pbh.gov.br/dom/iniciaEdicao.do?method=DetalheArtigo&pk=1049831>. Acesso em 08 de nov. de 2016.
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do cumprimento e efetiva aplicação da legislação vigente7”. No mesmo ano, foi anunciada, pela
primeira vez, a criação de uma delegacia especializada em assuntos de pixação8 (anunciada,
também, em 20139 e 201510, mas ainda não instituída). Foi também em 2010 que ocorreu a
primeira prisão de pixadores por associação criminosa: seis deles, identificados como Piores
de Belô, foram presos11 e mantidos encarcerados por 117 dias.
Em maio de 2015, a segunda prisão: em uma operação denominada Argo Panoptes12, 17
membros do grupo Pixadores de Elite foram detidos, sendo que sete foram presos e dez foram
alvos de condução coercitiva, passando a ser monitorados por tornozeleiras eletrônicas. O
Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) ainda enviou à Justiça uma ação civil propondo
que os acusados ressarçam R$ 10 milhões aos cofres públicos, a serem destinados ao Fundo
de Defesa dos Direitos Difusos Lesados13. Um dos presos foi “GG”, líder do grupo, que em 2016
foi condenado a oito anos de prisão pela pixação da Biblioteca Pública Municipal Luiz de
Bessa, ocorrida dois anos antes14.
Também em 2015, em resposta a uma recomendação do MPMG, foi publicada a Portaria
088/201515, que, entre outras providências, oficializa a cooperação entre a Secretaria
Municipal de Serviços Urbanos e órgãos a ela vinculados com o Ministério Público Estadual,
a Secretaria de Estado de Defesa Social, e as polícias Civil e Militar de Minas Gerais para
o combate ao pixo na cidade. Mesmo antes da oficialização por meio da Portaria, como
foi visto, tal articulação de forças entre órgãos dos poderes municipal e estadual já vinha
- Disponível em: <http://portalpbh.pbh.gov.br/pbh/ecp/contents.do?evento=conteudo&idConteudo=47907&chPlc=47907&>. Acesso em 08 de nov. de 2016.
8 - Disponível em: <http://www.itatiaia.com.br/noticia/belo-horizonte-vai-ganhar-delegacia-especializada-nocombate-a-pichacao>. Acesso em 08 de nov. de 2016.
9 - Disponível em: <http://g1.globo.com/minas-gerais/noticia/2013/05/alem-de-sujarem-imoveis-pichadoresdesafiam-policia-em-belo-horizonte.html>. Acesso em 08 de nov. de 2016.
10 - Disponível em: <http://www.alterosa.com.br/app/belo-horizonte/noticia/jornalismo/ja---2ed/2015/03/1-7/
noticia-ja-2edicao,131635/belo-horizonte-deve-ganhar-delegacia-especializada-para-pichadores.shtml>.
Acesso em 08 de nov. de 2016.
11 - Disponível em: <http://www.otempo.com.br/cidades/pichadores-s%C3%A3o-denunciados-por-forma%C3%A7%C3%A3o-de-quadrilha-1.231734>. Acesso em 08 de nov. de 2016.
12 - Argo Panoptes, na mitologia grega, era um gigante com cem olhos que, ao dormir, ainda mantinha 50 deles
abertos. Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Argos_Panoptes>. Acesso em 08 de nov. de 2016.
13 - Disponível em: <http://www.otempo.com.br/mpmg-pede-r-10-mi-de-pixadores-de-elite-1.1054817>. Acesso
em 08 de nov. de 2016.
14 - Disponível em: <http://g1.globo.com/minas-gerais/noticia/2016/04/dois-sao-condenados-por-picharbiblioteca-publica-e-estatuas-em-bh.html>. Acesso em 08 de nov. de 2016.
15 - Texto completo da Portaria 088/2015 disponível em: <http://portal6.pbh.gov.br/dom/iniciaEdicao.d-o?metho
d=DetalheArtigo&pk=1151064>. Acesso em 08 de nov. de 2016.
7
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mostrando sua força e apresentando resultados.
Em 2016, uma pixação na Igreja de São Francisco de Assis16 (conhecida como Igrejinha da
Pampulha) resultou na prisão dos pixadores conhecidos como “Marú” (que se apresentou à
polícia e confessou ser o único autor da pixação) e “Goma” (que já havia sido preso junto com
os Piores de Belô), e no pedido de prisão de “Frek”, tido como foragido. Além da associação
criminosa, os três também foram denunciados por apologia e incitação ao crime, crimes
contra a administração ambiental e contra o ordenamento urbano e patrimônio cultural17.
Goma permaneceu encarcerado por quase oito meses, mas obteve um habeas corpus em
20 de dezembro de 2016 e agora utiliza uma tornozeleira eletrônica18. Frek teve seu pedido
de prisão alterado para prisão domiciliar e uso de tornozeleira eletrônica19. Marú, autor do
pixo, teve vários pedidos de liberdade negados, inclusive em última instância pelo Supremo
Tribunal de Justiça e pelo Supremo Tribunal Federal20.
As prisões e toda a perseguição aos pixadores de Belo Horizonte desencadearam várias
manifestações por parte de sujeitos diversos – pixadores ou não – que identificam tais
ações do poder público como manobras jurídicas e abusos de poder para forjar punições
exemplares, retirando pixadores conhecidos de circulação e inibindo outros a permanecerem
em atividade. Um protesto foi realizado no Centro de Belo Horizonte no dia 5 de maio
de 2016, logo após a prisão de Goma por suposto envolvimento com o caso da pixação
na igreja da Pampulha21. Dois vídeos22 que reúnem uma extensa e diversificada gama de
depoimentos de apoio aos pixadores, especiamente a Goma, foram produzidos e também
evidenciam a existência de um público mais amplo em torno da causa. O artista Eder Santos,

16 - Disponível em: <http://g1.globo.com/minas-gerais/noticia/2016/03/igrejinha-da-pampulha-tombada-pelo-

iphan-e-alvo-de-vandalismo-em-bh.html>. Acesso em 08 de nov. de 2016.
17 - Disponível em: <http://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2016/11/03/interna_gerais,820725/juiz-determinatornozeleira-eletronica-para-pichador-da-igrejinha-da-p.shtml>. Acesso em 19 de jan. de 2017.
18 - Disponível em: <https://www.vice.com/pt_br/article/goma-entrevista-2017>. Acesso em 19 de jan. de 2017.
19 - Disponível em: <http://www.otempo.com.br/cidades/stj-revoga-prisão-de-suspeito-de-pichação-da-igrejada-pampulha-1.1394628>. Acesso em 28 de jun. de 2017.
20 - Disponível em: <http://www.otempo.com.br/cidades/pichador-da-igrejinha-da-pampulha-tem-habeascorpus-negado-pelo-stf-1.1310940>. Acesso em 28 de jun. de 2017.
21 - Disponível em: <http://www.vice.com/pt_br/read/a-prisao-do-goma-foi-um-golpe-duro-na-cultura-dopixo-em-bh>. Acesso em 08 de nov. de 2016.
22 “Somos Todos Arte de Rua”, disponível em <https://www.facebook.com/XsprayGraffiti/
videos/1-183110298401833/>. Acesso em 19 de jan. de 2017. E “Habeas Corpus”, disponível em <https://www.
facebook.com/pixolivre/videos/1301269189936463/>. Acesso em 19 de jan. de 2017.
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no dia da abertura de sua exposição “Estado de Sítio23”, em novembro de 2016, convidou o
pixador e grafiteiro Napo para pintar tapumes colocados na fachada do Palácio das Artes,
local da exposição. Ali, Napo pintou, além do nome da exposição, frases de solidariedade e
identificação com o caso dos pixadores presos. Para além daqueles tapumes, frases como
“Somos todos Piores de Belô”, “Libertem os Piores de Belô”, “Somos todos Goma”, “Liberdade PE”
(Pixadores de Elite) e “PJL” (Paz, Justiça, Liberdade) foram e continuam sendo amplamente
utilizadas em campanhas pela internet e nas redes sociais, estampando camisas, faixas e
muros, por esses sujeitos que se configuram como uma rede de apoio aos pixadores.
Além disso, eventos e debates vem sendo constantemente promovidos para a discussão
da situação envolvendo os pixadores de Belo Horizonte24, contando com públicos diversos,
como pesquisadores, advogados, representantes do poder público, e, mais importante,
pixadores. Nesses eventos, vários deles se apresentam e assumem suas identidades
de pixadores para compartilhar, de modos muito particulares, suas próprias opiniões,
experiências e posicionamentos acerca do pixo e de como percebem e se sentem em relação
ao cenário de repressão à prática que se estabeleceu na cidade. Eles pedem a palavra;
contestam dados oficiais; confrontam representantes do poder público; contam suas
experiências de iniciação no pixo, de serem pegos em flagrante, de sofrerem agressões físicas
e morais de policiais nas ruas. Organizam suas ideias em falas, rimas, expressões de apoio
ou discordância, ou simplesmente comparecem, marcam suas presenças e fazem número.
Contra um discurso jurídico e policial que apresenta a pixação como crime, vandalismo e
falta de respeito ao patrimônio, esses sujeitos oferecem outras formas de compreensão da
prática, apresentando-a como modo de vida, de sociabilização, de cultura urbana e, portanto,
de inserção e participação na vida da cidade.
Nesses contextos de aparecimento e conversação públicos, pode-se entender que os
23 - Informações sobre a exposição disponíveis em: <http://fcs.mg.gov.br/index.php?option=com_gmg-

&controller=story&id=2484-estado-de-sitio-eder-santos>. Acesso em 19 de jan. de 2017.
24 - Estive presente nos seguintes eventos: “Café Controverso: O que é pixo?”, em 12 de abril de 2014, no Espaço
UFMG do Conhecimento; Debate “Pixo é Direito: diálogo aberto entre pixação e Direito”; em 16 de maio de 2014, na
Faculdade de Direito da UFMG; Reuniões do coletivo “Real da Rua”, nos dias 30 de agosto, 11 de setembro e 16 de
outubro de 2015, e 11 de março de 2016, sempre embaixo do Viaduto Santa Tereza; “Café Controverso: Patrimônio e
Arte de Rua”, em 21 de maio de 2016, no Espaço UFMG do Conhecimento; e Roda de Conversa Pixo e Patrimônio, em
11 de agosto de 2016, na Praça Carlos Drummond de Andrade; “Audiência Pública sobre o tratamento aos grafismos
urbanos em BH”, em 22 de novembro de 2016, na Assembleia Legislativa de Minas Gerais.
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pixadores reivindicam alguma forma de reconhecimento, seja do seu modo de expressão e
intervenção na cidade; do direito à justiça; de seu modo de vida; etc. Está claro, ao menos,
que eles buscam fortalecer sua rede de apoio a partir da ampliação do debate e dos públicos
que se formam em seu entorno, o que se configura como um eixo importante para o
reconhecimento intersubjetivo. De acordo com Maia (2015), a teoria do reconhecimento
estabelece uma relação estreita entre a construção identitária e o bem estar de um
indivíduo com a responsividade social dos outros, advinda de condições políticas e sociais
mais amplas. Ou seja, para que haja o reconhecimento de um grupo como parte de uma
sociedade e, assim, de seus sujeitos como iguais beneficiários do direito e da justiça, é
necessário que as demandas apresentadas por aquele grupo não façam sentido apenas para
si; o reconhecimento intersubjetivo exige reciprocidade.
Desse modo, um ponto crucial do contexto apresentado surge como um entrave:
em momento algum, nas falas dos pixadores ou dos sujeitos que se colocam ao seu
lado, é reivindicada a descriminalização do pixo. O que é exposto é uma consciência,
um conhecimento da lei que é transgredida pela prática e das penas que ela imputa. Tal
conhecimento permite, portanto, a discordância e o questionamento sobre os códigos nos
quais os pixadores vêm sendo enquadrados. Sabendo o crime que cometem, os pixadores
demonstram saber, também, o que não cometem, e, assim, apresentam sua compreensão do
que é justo e injusto nas punições que lhes vêm sendo impostas.
Além disso, é se autoapresentando como pixadores, assumindo tal identidade e o lugar
da transgressão que ela representa – e enfrentando o risco de tal ação – que esses sujeitos
esperam ter suas falas reconhecidas como um discurso legítimo e válido, justamente
pelo conhecimento e pela experiência pessoais. No entanto, é também esse lugar que
parece impedir que essas vozes sejam ampliadas para além desses contextos específicos,
possibilitando que suas demandas por respeito, reconhecimento e justiça ganhem caráter
coletivo. Afinal, tais demandas exigem, anteriormente, a consideração da lei e dos poderes
que a fazem cumprir como inadequados ou ineficazes. Buscando um avanço nessas questões,
cabe fazer uma breve revisão sobre o conceito de reconhecimento segundo Honneth (2003).
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RECONHECIMENTO E DESRESPEITO
Para Honneth (2003), é a experiência do reconhecimento que fortalece e autonomiza o
indivíduo. Por outro lado, da sua falta podem surgir reações emocionais negativas ligadas
aos sentimentos de desrespeito, desigualdade e injustiça, que tomam do indivíduo sua
capacidade de agir de forma autônoma e emancipada, pois ele não se vê mais como parte
de uma sociedade em que sua existência e seu trabalho sejam valorizados. É, assim, a partir
dessas emoções negativas que os indivíduos podem identificar a denegação injusta do
reconhecimento social.
Honneth (2003) identifica, então, partindo das teorias do reconhecimento desenvolvidas
por Hegel e Mead, três esferas do reconhecimento, caracterizando-as de acordo com as
autorrelações positivas que elas geram nos indivíduos, tal como com as formas de desrespeito
que são capazes de abalá-las.
A primeira é a esfera do amor, ou íntima. Não se trata de uma abordagem romântica do amor,
mas das relações primárias (familiares, de amizade ou sexuais) em que os sujeitos se unem
a partir de uma mútua dependência e que constituem a “primeira etapa de reconhecimento
recíproco” (HONNETH, 2003, p.160). Segundo o autor, é a partir da confiança na dedicação
do outro que o indivíduo consegue se abrir para uma relação consigo mesmo, gerando a
autorrelação positiva da “autoconfiança”. A forma de desrespeito ligada a esta esfera é aquela
que retira do indivíduo a livre disposição sobre o próprio corpo, em uma violência que causa
não só a dor, mas a humilhação da sujeição à vontade do outro sem proteção alguma.
A segunda esfera é a das relações jurídicas, em que um indivíduo é respeitado a partir das
propriedades que o tornam uma pessoa igual às outras, ou seja, que fazem dele uma “pessoa
de direito” (HONNETH, 2003). A atribuição igualitária dos direitos universais básicos permite
que o indivíduo veja a si mesmo como alguém que merece o respeito de todos, e gera, assim,
a autorrelação positiva do “autorrespeito”. Já o desrespeito a essa esfera se dá pela privação
de direitos a um indivíduo dentro de uma sociedade, ferindo sua autonomia pessoal e seu
sentimento de pertencimento, como igual, a uma comunidade.
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A terceira e última esfera do reconhecimento é a da estima social, em que, ao contrário
da esfera jurídica, um indivíduo é respeitado por suas capacidades concretas e particulares,
que o diferenciam dos demais e que estão muito ligadas à esfera do trabalho e ao que o
indivíduo tem a contribuir para o funcionamento da sociedade. Para Honneth (2003),
para que esse padrão de reconhecimento se realize é necessário um quadro de valores
compartilhado, ou seja, que os indivíduos de uma comunidade compartilhem um contexto
social e se orientem para objetivos comuns. É a partir daí que as propriedades pessoais são
intersubjetivamente avaliadas e valorizadas com base no questionamento se elas podem
colaborar para a realização dos objetivos sociais. A autorrelação positiva que é gerada nessa
esfera é a “autoestima”, nascida da confiança do indivíduo de que suas capacidades são
valorizadas como contribuintes para o que se entende como bem comum. Por sua vez, o
desrespeito ligado a essa esfera se dá pela desvalorização social de tais capacidades através,
principalmente, da degradação e da ofensa.
Ainda para Honneth, segundo Maia e Vimieiro (2015), é na autorrealização nas três
esferas do reconhecimento intersubjetivo que está a potência para o progresso moral da
sociedade, pois elas geram expectativas normativas por graus cada vez mais elevados
de individualização e inclusão. Tal progresso moral está, desse modo, relacionado a uma
demanda para que o reconhecimento intersubjetivo seja refletido nos princípios, valores
e normas de uma sociedade (a chamada “cota extra de normatividade”), e vice-versa: que
padrões normativos de reconhecimento sejam ampliados para as ações dos indivíduos em
uma sociedade. Esse processo tem a potência para oferecer insumos para um aprendizado
coletivo sobre as causas em questão.
Assim, a teoria do reconhecimento, com cada uma de suas esferas, tal como suas formas
de desrespeito, se apresenta como uma base produtiva para a análise do contexto de
conflito entre pixadores e poder público em Belo Horizonte. A primeira esfera, a do amor,
em que a violência se constitui como a forma máxima do desrespeito, coloca em questão a
relação do pixador com seu corpo, sua segurança, enfim, sua integridade. Seus corpos são
deliberadamente colocados em risco constantemente, especialmente quando eles escalam
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edificações altas sem uso de equipamentos adequados e de segurança, fazendo com que
acidentes, inclusive fatais25, não sejam raros. No entanto, essa não é uma questão colocada
em debate quando se fala da criminalização da atividade; não há um argumento, por exemplo,
de que a proibição também visa a garantir a segurança daqueles que se arriscam nessa
prática. O que marca o debate são aspectos como “sujeira” e “depredação”, que conferem
um aspecto indesejável à paisagem urbana. A integridade pessoal é tão desconsiderada que
algumas das punições relatadas por pixadores, quando pegos pela polícia, envolvem terem
os rostos pixados com o próprio spray ou serem obrigados a engolir a tinta que portam. Além
disso, espancamentos também são comuns. Ainda que não se trate das “relações primárias”
colocadas por Honneth como características do reconhecimento pelo amor, trata-se de uma
relação em que profissionais que deveriam assegurar a segurança pública agem de modo a
humilhar, dominar e violar a integridade física daqueles sujeitos.
Há, aí, uma relação estreita entre o desrespeito jurídico e o desrespeito à esfera íntima,
pois é no corpo do outro que se marca sua desigualdade. Como já foi apontado, os pixadores
demonstram conhecer a lei que proíbe a pixação, tal como as punições que sua transgressão
implica, e eles não reivindicam sua descriminalização. Há, aí, uma exigência paradoxal de
que a lei seja cumprida: tendo assegurada, no caso de serem pegos, a punição pelo que
fazem – e apenas por isso – eles estariam livres daquelas que lhes são imputadas nas ruas.
Contudo, na prática (e de acordo com relatos dos pixadores), parece haver um raciocínio
tortuoso de que, por serem transgressores, eles não merecem a lei.
Para Honneth (2003), as esferas jurídica e da estima social também têm uma relação
histórica. De acordo com o autor, nas relações jurídicas baseadas nas tradições, o
reconhecimento jurídico se ligava diretamente à estima social resultante da divisão dos
papéis sociais e de suas respectivas tarefas. Contudo, com a evolução histórica, as relações
jurídicas teriam passado a estabelecer o reconhecimento como pessoa de direito da
mesma forma para todos os indivíduos, independentemente de seu papel social. Com isso,
25 - O caso mais recente divulgado pela mídia ocorreu em maio de 2017, em São Paulo, quando um homem de 34

anos morreu ao cair do prédio que pixava, atingindo fios de alta tensão. Outros três pixadores que o acompanhavam
na ação foram indiciados por homicído culposo. Disponível em: < http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/pichadormorre-ao-cair-de-predio-e-atingir-fiacao-em-sao-paulo.ghtml>. Acesso em 28 de jun. 2017.
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reconhecimento jurídico e estima social teriam se desvinculado, dando origem a formas
diferentes de respeito e exigindo, assim, análises diferentes. Não é, no entanto, o que se
percebe no caso observado.
Para os pixadores, não há estima social (não em relação a esse papel), posto que o que
eles trazem para a sociedade não é visto como contribuição para seu funcionamento. A
pixação não decora (dentro dos padrões estéticos urbanos vigentes), não é capitalizável, não
se submete a padrões de controle e organização. Pelo contrário: ela é vista como poluição,
depredação e vandalismo. Talvez venha daí a necessidade de que a autoapresentação como
pixador, nos eventos e debates citados, venha sempre acompanhada por outros nomes,
como de trabalhador(a), pai/mãe de família, universitário(a), etc. Parece haver um esforço
por mostrar que outros papéis sociais são cumpridos, e que a pixação, por si só, não define
o jeito de estar no mundo desses indivíduos. No entanto, o constante esforço por apagar
as marcas e reforçar seu caráter indesejável acaba por se estender aos seus autores – a
degradação é física, jurídica e social.
De acordo com Honneth (2003), diante de experiências de desrespeito e injustiça, os
indivíduos só conseguem restituir sua capacidade de ação e sua autonomia restabelecendo
suas possibilidades de autorrealização através da luta por reconhecimento. Para tanto, tal
sentimento de dano deve, como já foi mencionado, ser capaz de se estender para além dos
interesses individuais, dando base para um engajamento coletivo. A questão que se coloca,
então, é sobre quem compartilha dos sentimentos de injustiça e desrespeito vivenciados pelos
pixadores belo-horizontinos. Parece haver uma grande dificuldade para que suas demandas
evoluam para uma luta por reconhecimento, pois elas não têm conseguido mobilizar uma
força suficiente para quebrar a lógica que circula entre o âmbito jurídico e social.
Se há um raciocínio tortuoso, por parte das instituições de poder, de que a lei existente
não é suficiente para conter a pixação, também parece haver, por parte dos pixadores, de um
modo oposto, mas correlato, a ideia estranha de que aquela lei (talvez justamente por não
funcionar bem) é adequada, e o que falta seria seu cumprimento estrito. Assumir-se como
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transgressor não para reivindicar a descriminalização da prática e, assim, uma mudança de
status, mas para exigir o cumprimento da lei que se infringe é assumir um lugar que parece
demasiadamente controverso. Talvez haja nessa controvérsia a oportunidade de exigir leis
mais afinadas com a realidade das cidades e do pixo. Afinal, a lei vigente parece não servir
sequer para o sistema que a criou, já que acaba-se por lidar com os pixadores pela violência
ou por estratégias de enquadramento em outros crimes, a fim de que a pena seja mais dura
que as previstas. Contudo, a estratégia discursiva posta em prática pelos pixadores não tem
se mostrado capaz de quebrar as barreiras éticas vigentes, o que faz com que o debate não
consiga atravessar as questões estéticas e chegar a uma dimensão moral mais evidente,
o que possibilitaria que a causa ganhasse contornos mais coletivos. Ao contrário do que
dizem as faixas, camisas e pixações que circulam nos ambientes on e off-line, nem todos – na
verdade, muito poucos – são Piores de Belô.
Há, no entanto, uma série de elementos nesse contexto que tornam as reivindicações
dos pixadores, se não uma luta normativa por reconhecimento, um importante processo de
inserção e participação na vida pública e política da cidade.
APARECIMENTO PÚBLICO E POTÊNCIAS DA LUTA
Embora não haja registros da participação de pixadores em contextos deliberativos
institucionalizados, nesses espaços informais é possível perceber que eles, a partir de suas
experiências e histórias pessoais, manifestam opiniões, reivindicações, desejos, demandas,
insatisfações. Assim, concordando com Steiner (2012), é possível pensar que é a possibilidade
de se manifestar através das narrativas pessoais que encoraja esses sujeitos a falarem. Apesar
de serem esferas limitadas, é preciso reconhecer que, nesses espaços, os pixadores se sentem à
vontade para se apresentarem e se manifestarem – assumindo os riscos que seu aparecimento e a
assunção pública de tal identidade podem representar –, o que pode ser visto como um momento
importante de preparo e empoderamento para possíveis situações mais estruturadas e formais
no futuro, das quais possam participar de maneira cada vez mais autônoma e emancipada.
Contudo, ao mesmo tempo anterior e para além deste momento discursivo, a presença
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desses pixadores, sua aparência, sua disponibilidade à visibilidade pública e à possibilidade/
potencialiade de expressão pública já marcam uma potência de ação e participação políticas.
Para Hannah Arendt (2000; 2007), quando os indivíduos se reúnem discursiva e ativamente
(duas dimensões que, para ela, são inseparáveis), cria-se uma potência de libertação da
submissão ao poder de outrém. Nesse espaço de aparência, essa reunião de forças antes
isoladas pode se configurar como um perigo a esse poder, pois o indivíduo deixa de se
perceber como isolado para se reunir com seus pares. Para a autora, contudo, esse espaço
da aparência precede qualquer organização formal da esfera pública e se dissipa tão logo
os indivíduos voltem a se dispersar, o que não retiraria das ações ali concretizadas sua força
e grandeza. A ação em si, segundo a autora, pode ser algo extraordinário, não devendo
ser julgada nem por suas causas e motivações, nem por seus resultados. Dessa forma, um
primeiro aspecto a ser considerado ao olhar para o contexto apresentado é a própria presença
e autoidentificação dos pixadores, especialmente quando é levado em consideração o risco
ao qual eles se expõem ao se assumirem publicamente.
A partir daí, ainda que para um público diferente restrito (a maioria são pessoas que já são
simpáticas à questão do pixo ou, ao menos, à sua discussão), os pixadores podem começar a
aparecer de novos modos para novos públicos, possibilitando sua percepção como sujeitos
comuns, com os quais é possível, inclusive, chegar a pontos de identificação, favorecendo uma
maior compreensão sobre suas ações e modos de vida. É aí que pode se configurar um ponto
de partida para que as demandas por reconhecimento e justiça apresentadas pelos pixadores
possam tomar uma forma coletiva e alcançar outras esferas, abrindo espaço, assim, para um
possível progresso moral da sociedade, baseado em melhores compreensão e conduta sobre
modos diferentes e divergentes de expressão e participação na vida da cidade.
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RESUMO
O neopentecostalismo cresce no Brasil na mesma medida em que crescem acusações de
suas características fundamentalistas. Não é para menos: muito se discute sobre como o
Estado brasileiro, desde muito tempo envolto numa laicidade problemática, tem se tornado
palco de investidas deste segmento religioso da sociedade. O humor é uma das formas de
(contra) ataque, criticando a inadequação da religiosidade intolerante a um mundo plural e
secularizado. Analisamos essa crítica em três charges do site “Um Sábado Qualquer”, com
enquadramentos que ora tratam explicitamente com a religião, ora sugerem tratar do pastor
Silas Malafaia, notório líder político-midiático do meio evangélico. O resultado de nossa
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análise indica que o riso proposto pelo chargista Carlos Ruas critica tanto a intolerância com
“os outros” quanto a pretensão da religião de ditar normas gerais, traços fundamentalistas
inter-relacionados e observados no meio neopentecostal.
PALAVRAS-CHAVE
Neopentecostais . Fundamentalismo. Secularização. Humor. Estado Laico.
ABSTRACT
The neo-pentecostalism grows in Brazil as much as the accusations made to it’s
fundamentalists characteristics. And it couldn’t be any different: a lot is said about how the
Brazilian State, since long ago wrapped in laicity issues, has been affected by this religious
segment of society. Humor is one way to (counter) attack, critizing how inadequate
intolerant religion is to a plural and secularized world. We analyze the critic seen in three
cartoons from the website “Um Sábado Qualquer” (“Any Other Saturday”), with frameworks
that cover the religion itself and also pastor Silas Malafaia, notorious midiatic and political
leader among the evangelicals. Our analysis’ result indicates that the laughter proposed by
the Cartoonist Carlos Ruas criticizes the intolerance with “the other” as much as religion’s
claim of dictating general standarts, fundamentalist traits interrelated and observed among
the neo-pentecostal environment.
KEYWORDS
Neo-pentecostals. Fundamentalism. Secularization. Humor. Laic State.
INTRODUÇÃO
Certa feita, Carlos Ruas criou a charge abaixo:
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Figura 1: Charge “Em homenagem a alguns fanáticos que sempre me dizem por email que...”.
Fonte: http://www.umsabadoqualquer.com/650-em-homenagem-a-alguns-fanaticos-que-sempre-me-dizempor-e-mail-que/

A frase na charge não é apenas um dito popular, mas uma adaptação de um versículo1
pertencente ao conjunto de narrativas bíblicas cristãs. A expressão emerge no vocabulário
de adeptos do cristianismo a partir do momento que questões relativas à fé e à crença são
ameaçadas ou escarnecidas. Isso porque o cristianismo é uma religião baseada na fé e na
crença em Deus e em seu filho Jesus que viveu em forma humana há mais de dois mil anos
e inspiraram os textos que estão registrados na Bíblia. Dessa maneira, os fiéis cristãos tomam
os versículos bíblicos como regras de conduta para toda a vida (CÉSAR, 2000).
O humor, porém, mostra-se disposto a brincar e a atacar algumas ações de lideranças
cristãs. O riso foi oficialmente contido e combatido por um longo período de tempo durante
a Alta Idade Média, por volta de 476 a 1000 d.C. A Igreja Católica considerava o ato de rir
uma rebelião contra Deus e uma profanação da autoridade do clero. Na visão da liderança
religiosa da época, rir era uma ferramenta criada pelo diabo, isto é, uma força do mal para
profanar a imagem da Igreja, a posição suprema de Deus e a ordem social dogmaticamente
vigente. Então, visto pela Igreja como profano em sua essência, o riso historicamente esteve
associado diretamente a questões de cunho político-religioso e chegou a ser considerado
uma possessão demoníaca pela inquisição (MINOIS, 2003).

1 - O versículo em questão foi escrito por Paulo aos povos gálatas e diz: “Não se deixem enganar: de Deus não se

zomba. Pois o que o homem semear, isso também colherá” (A BÍBLIA SAGRADA, Gl. 6.7).
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Mas o riso sobreviveu àquela época e, mesmo com o anúncio de alguns pensadores
acerca de sua morte e do seu esvaziamento (MINOIS, 2003), o humor ainda é uma forma
de ataque, muitas vezes incômoda para as autoridades político-religiosas. Nossa proposta
parte de produções do humor de Carlos Ruas, cartunista do portal “Um Sábado Qualquer”,
que se apropria da representação do pastor neopentecostal Silas Malafaia para tecer uma
crítica a modos de exercícios da religião cristã. O corpus selecionado para a análise é
constituído por três tirinhas de Carlos Ruas encontradas em diferentes categorias dispostas
no portal. A metodologia empregada para a análise consiste na operacionalização do
conceito de enquadramento (BATESON, 2002; GOFFMAN, 1986), que nos permite identificar
as formas como o pastor é mostrado e quais os sentidos das representações. Antes, porém,
historicizamos a ascensão dos neopentecostais especialmente no meio político, apontamos
alguns traços fundamentalistas do segmento e apresentamos a problemática relação do
Estado brasileiro com o princípio da laicidade no contexto da secularização.
EVANGÉLICOS NA POLÍTICA: ASCENSÃO E CARACTERÍSTICAS DO NEOPENTECOSTALISMO
A participação de líderes evangélicos no cenário político nacional não é um fenômeno
recente. O crescimento do número de políticos ligados de forma declarada ao credo religioso
cristão data do início da década de 1980. Desde então, o fenômeno faz emergir uma série de
discussões acerca da laicidade do Estado e de um processo de secularização controverso.
Todavia, é preciso definir de quais “evangélicos” estamos falando para não cairmos no erro
de generalizar religiosos que, independente da crença na mesma entidade sobrenatural, não
são semelhantes em suas atitudes tanto na política quanto na sociedade.2
Em linhas gerais, a maioria dos evangélicos com atuação na política está ligada a igrejas
de denominações pentecostais e neopentecostais. Para entendermos o que isso quer
dizer, faremos uma breve contextualização acerca da origem e das mutações do campo
religioso cristão ao longo dos anos. É sabido que o cristianismo é uma religião que surgiu
com a Igreja Católica Apostólica Romana (CÉSAR, 2000). Por muito tempo, em um mundo
2 - Estamos cientes de alguns saltos temporais aqui, mas isso não dificulta a compreensão do processo de entrada

dos grupos neopentecostais no cenário político brasileiro. Não há pretensão e espaço adequado para, no âmbito
deste texto, detalhar os pormenores de um movimento tão complexo, objeto de diferentes análises. Para um
histórico mais detalhado, ler Guimarães (2016).
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ocidental dividido entre eras “antes de Cristo” [A.C.] e “depois de Cristo” [D.C.], o catolicismo
foi responsável por determinar um modo de vida que dizia sobre tudo e regia sobre uma
maioria esmagadora. Porém, o catolicismo sofreu intensos questionamentos com o decorrer
dos tempos até que, no século XVI, no ano de 1517, Martinho Lutero deu início a uma
importante reforma na Alemanha.
A partir do movimento reformador, responsável por denunciar alguns comportamentos do
clero considerados abusivos, hereges e, sobretudo, dissonantes de uma interpretação bíblica
dita mais esclarecida, os protestantes, como se convencionou chamar os reformadores,
deram início ao primeiro grande cisma do cristianismo. Dentro do cenário protestante, outras
divergências hermenêuticas e litúrgicas foram surgindo de modo com que cada grupo criasse
sua própria denominação evangélica. O termo “evangélico” vem desse momento da história,
ou seja, evangélico era (e é) o cristão protestante crente no evangelho de Jesus (CÉSAR, 2000).
As primeiras denominações evangélicas com atuação no Brasil são chamadas de
denominações históricas.3 Segundo Mendonça (2008), essas denominações sempre foram
mais fechadas em si mesmas na intenção de reforçar e preservar suas identidades frente
às intensas revoluções de normas e valores da sociedade brasileira. Em uma interpretação
do protestantismo brasileiro, Mendonça (2008) aponta que desde a década de 1960 igrejas
protestantes históricas não estão envolvidas de maneira direta na política nacional. Segundo
o autor, a maioria dessas igrejas preferiu o afastamento do cenário político, o que significou
desarticulação de movimentos e projetos políticos transformadores (MENDONÇA, 2008).
Todavia, no início do século XX, o pentecostalismo encontrou solo fértil em terras brasileiras
e o feito trouxe consigo insumos capazes de mudar de maneira drástica a participação de
evangélicos na política. O pentecostalismo nasceu dentro de igrejas protestantes norteamericanas sob a liderança de John Wesley, fundador da denominação metodista. As práticas
pentecostais adentraram o território brasileiro em 1910, quando um grupo de missionários
se instalou no nordeste com o objetivo claro de implantar igrejas. O Estado, declarado laico
3 - São denominações históricas: Episcopal (1800), Anglicana (1810), Luterana (1824), Presbiteriana (1859), Batista

tradicional (1867) e Metodista (1876) (CAMARGO, 1973).
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no início da era republicana, passou a garantir a liberdade de cultos e, consequentemente, a
implantação desse novo movimento religioso (CÉSAR, 2000).
O pentecostalismo é a vertente denominacional cristã que mais cresceu durante o século
XX e cresce ainda nos dias atuais. Essa popularidade chega a ser classificada como “um dos
fenômenos culturais mais surpreendentes da atualidade” (SOUZA; MAGALHÃES, 2002, p. 86).
Para melhor compreender a história e as vertentes do pentecostalismo no Brasil, um grupo
de pesquisadores procurou, nas últimas décadas, dividir os períodos em três “ondas” distintas
(MARIANO, 1996). A primeira onda consiste no início de todo o processo logo na primeira
década do século. Conhecida como “pentecostalismo clássico”, a onda abrange o período
entre os anos de 1910 e 1950, que vai desde a implantação da primeira igreja pentecostal no
país no nordeste brasileiro até a consolidação de fato da prática em todo o território nacional.4
A segunda onda é denominada “pentecostalismo neoclássico” ou intermediária, pois
corresponde ao período que marca a expansão e a inauguração de igrejas mais recentes
por volta da década de 1950. Esse processo de expansão ficou conhecido como “cruzada
nacional de evangelização”, realizado por dois missionários norte-americanos com o intuito
de propagar atos de curas físicas dentro dos templos. O alvoroço atraiu milhares de fiéis para
as igrejas com a mesma promessa de cura, fenômeno que provocou uma nítida fragmentação
entre as igrejas da primeira onda e as igrejas fundadas nesse segundo momento.5
A terceira onda pentecostal recebeu um prefixo “neo” antes do termo justamente para
designar a vertente que mais cresceu nos últimos anos. Como o próprio prefixo indica, o
movimento dos novos pentecostais, ou neopentecostais, surgiu na metade da década de
1970, fundado por brasileiros, e se transformou em igrejas ativas nas décadas de 1980 e
1990. O pensamento de igrejas neopentecostais possui forte apego literal aos fundamentos
bíblicos e, conforme descrito por Stott (1999), organiza-se em torno de um discurso que
prega que a experiência difundida dentro dos templos deve ser levada para fora deles, isto é,
que o discurso dogmático deve ser universalizado. O resultado dessa postura ultrapassa os
4 - São igrejas pentecostais da primeira onda: Congregação Cristã no Brasil (1910), Assembleia de Deus (1911) e

Igreja do Evangelho Quadrangular (1951) (CAMARGO, 1973; GUIMARÃES, 2016).
5 - É uma igreja da segunda onda: Igreja Pentecostal Deus é Amor (1962) (GUIMARÃES, 2016).
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limites da mera pregação de uma verdade religiosa e entra na esfera de uma “visão teológica
que não abre espaço para a reflexão e o questionamento, uma vez que questionar induz
seus membros a se distanciarem da vontade de Deus” (OLIVEIRA, 2015, p. 74).6 Esse processo
se aprofunda, por exemplo, no momento em que observamos os modos como algumas
pessoas ligadas a igrejas (neo)pentecostais7 estão organizados para atuar de forma ativa
na política partidária, fenômeno que data do fim da década de 1980 e início dos anos 1990
(FRESTON, 1992). Questionar as candidaturas seria questionar a própria vontade divina.
Com vistas nisso, temos que as articulações em partidos, as alianças em busca de votos e
as candidaturas impulsionadas dentro dos templos são explícitas. Para Vital e Lopes (2012) o
pertencimento a uma igreja (neo)pentecostal e o apoio de lideranças dessas igrejas contribui,
muitas vezes, para o êxito de um candidato ou candidata. Isso porque as igrejas (neo)pentecostais
estão presentes em quase todos os locais: em conglomerados urbanos e rurais, em bairros de
luxo e em comunidades periféricas, na programação televisiva, radiofônica, na internet, nas
livrarias e até mesmo em agências de turismos com pacotes à gosto do cliente “gospel”.
Mas não há uma correlação imediata e positiva entre a presença e a penetração de
igrejas e políticos ligados a denominações neo(pentecostais) e ações positivas em prol dos
direitos humanos. Vital e Lopes (2012) são enfáticos em apontar que “não podemos esquecer
[que] há também um caráter poluidor que o pertencimento pentecostal pode provocar em
determinados contextos” (VITAL, LOPES, 2012, p. 74). A participação de pessoas ligadas a
novos movimentos religiosos cristãos na política coloca em voga um caráter proselitista de
doutrinação e faz emergir discussões mais amplas acerca do fundamentalismo religioso.
Com relação ao assunto, Türcke (1995) identifica que pessoas fortemente religiosas estão,
de certo modo, desenraizadas na sociedade, pois assistem à relativização – ou até mesmo à
queda – de alguns de seus fundamentos que se mantiveram enraizados por muito tempo. O
autor aponta que os abalos dos estados sociais são ininterruptos e que as movimentações
6 - São igrejas da terceira onda: Comunidade Evangélica Sara Nossa Terra (1976), Igreja Universal do Reino de

Deus (1977), Igreja Internacional da Graça de Deus (1980), Igreja Renascer em Cristo (1986), Igreja Mundial do
Poder de Deus (1998) (GUIMARÃES, 2016).
7 - Termo utilizado para abarcar em uma mesma nomenclatura tanto os pentecostais da primeira e da segunda
onda quanto os neopentecostais da terceira onda.
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que profanam o sagrado, como o humor, são intensas. Oro (1995), por sua vez, tece uma
definição do sujeito protestante fundamentalista. Segundo ele, trata-se de um “cristão que é
militante contra a teologia liberal nas igrejas ou contra as mudanças nos valores culturais ou
nos costumes, tais como as que estão relacionadas ao humanismo secular” (ORO, 1995, p. 38).
O fundamentalismo, portanto, só pode ser decifrado e entendido a partir de um contexto
onde aspectos da “origem” foram sucumbidos. Estamos nos referindo a uma concepção
que deseja que normas regentes de experiências dentro de igrejas, por exemplo, a
heteronormatividade, sejam universalizadas de modo que essas mesmas normas sejam
inteiramente aplicados a uma sociedade que já passou por intensas e complexas modificações
acerca de questões de fé e crença (TAYLOR, 2010). No que se refere ao campo da política,
o fundamentalismo religioso, tal como descrito acima, é visto na maneira como parte dos
evangélicos lança mão de aspectos dogmáticos e de interpretações literais da Bíblia na
composição de projetos de leis e de demais emendas na Constituição Brasileira, conforme
discutiremos em nossa análise.
Logo, em um país que se pretende laico, e em se tratando de secularização, a presença do
fundamentalismo se torna problemática. A fim de compreender, a seguir, os enquadramentos
de Carlos Ruas em suas produções, convém uma discussão mais crítica e revisitada sobre a
questão do secularismo e da laicidade em terras brasileiras.
PARA REVISITAR A SECULARIZAÇÃO E A LAICIDADE NO BRASIL: O CASO DA FRENTE
PARLAMENTAR EVANGÉLICA (FPE)
O conceito de secularização, alicerçado em ideais iluministas, consiste na “racionalização
das organizações modernas e na autonomização crescente das instituições e das práticas
sociais com relação à religião” (WILLAIME, 2012, p. 157). Montero (2013) destaca que a história
do secular tem relação com “o modo como o Ocidente definiu sua modernidade e a religião, em
oposição ao mundo medieval” (MONTERO, 2013, p. 14). Laicidade possui significado parecido,
todavia, está mais ligada ao status jurídico e político de determinada nação. Ainda de acordo
com Montero (2013), a “laicidade deu origem a um conjunto de regimes jurídico-políticos
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que, a partir do século XVIII, substituíram as filosofias teocráticas por um modelo de governo
fundado no reconhecimento das liberdades individuais” (MONTERO, 2013, p. 14). Contudo,
no Brasil, a atuação da Frente Parlamente Evangélica (FPE) no Congresso coloca em xeque
essas (e outras) definições e, assim como demais autores (CASANOVA, 1994; DUARTE, 2012;
GIUMBELLI, 2008; MARTINO, 2016; MONTERO, 2012, 2013; TAYLOR, 2010; WILLAIME, 2012),
nos convida a refletir tanto no conceito de laicidade quanto no conceito de secularização.
Em 1889, a proclamação do regime republicano no Brasil suscitou um amplo debate com a
intenção de (de)limitar os direitos políticos e econômicos da Igreja Católica. Um ano depois,
em 1890, Ruy Barbosa assinou o decreto nº 119-A e oficializou a laicidade do Brasil, feito que
destituiu os efeitos civis de sacramentos da religião católica, tais como batismo, matrimônio
e extrema-unção. O Brasil deixou de confessar uma religião oficial, mas a fronteira que visava
separar religião e política apresentava algumas lacunas.
Logo após a separação entre Igreja e Estado, representantes católicos, não satisfeitos
com os auspícios laicos, deram início a uma série de contestações e pressões a fim de que
fosse reconhecida a preeminência do catolicismo na construção da nacionalidade brasileira
(GIUMBELLI, 2008). O empenho da liderança católica foi, em partes, recompensado no texto
da Constituição de 1934 que dizia, entre outros, que o ensino religioso seria permitido nas
escolas e que o casamento religioso recuperaria a sua validade civil. Além disso, o texto de
19348 previa uma “colaboração” entre Estado e religiões, isto é, conferia liberdade e autonomia
jurídica aos diferentes credos religiosos no Brasil.
Giumbelli (2008) e Montero (2012, 2013), com vistas na constituição da laicidade e do
processo de secularização no Brasil, dão exemplos de como o controle do Estado com
relação aos modos de exercício da religiosidade na vida pública possuiu, desde sempre,
certa fragilidade e acordos de benefício mútuo. Não nos cabe aqui adentrarmos ao campo
do Direito e esmiuçarmos os textos da lei e suas implicações para as instituições religiosas.
Também não queremos dizer que a religião, com a declaração de um Estado laico, não
8 - O texto da Constituição de 1934 é resultado de outros textos, como a Constituição de 1891, leis de 1893 e o

Código Civil de 1917.
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esteve (e está) isenta de restrições. Todavia, “mais importante [é] a ideia tácita de que os
coletivos religiosos [têm] condições para se autorregularem de modo a se manterem dentro
dos limites das leis” (GIUMBELLI, 2008, p. 83).
À vista disso, a construção da laicidade brasileira se deu em meio a embates, conflitos,
barganhas e ambiguidades para as delimitações dos direitos e da influência da Igreja na vida
pública. A partir do início do regime republicano, a Igreja de modo legal “perde seus poderes
civis, mas o catolicismo permanece como matéria prima da construção da nacionalidade,
disputando com o positivismo [...], mas reinando, quase absoluto, no coração das classes
populares” (MONTERO, 2013, p. 22). Em outras palavras, a religião cristã manteve (e mantém)
uma referência bíblico-fundamentada para construir partes de um imaginário nacional e
conferir fundamentos éticos e morais para a constituição da vida pública e um país que, desde
a declaração de sua laicidade, nunca foi “suficientemente forte para produzir uma doutrina
política que tomasse como ilegítima a atuação política da Igreja e suas manifestações no
espaço público” (MONTERO, 2013, p. 23).
Nessa toada, a secularização torna-se um conceito que, de modo semelhante, precisa ser
revisitado. Em um país secular, tal como a gênese do conceito, há um processo gradual de
retirada da autoridade religiosa diante da afirmação de uma jurisdição laica sobre todos os
aspectos da vida pública. Mas a presença da Frente Parlamentar Evangélica na política fragiliza
o paradigma da secularização, sobretudo no que diz respeito à autonomia das instituições e
das práticas sociais com relação à religião, isto é, a restrição do religioso apenas a uma esfera
privada (CASANOVA, 1994; MONTERO, 2013; WILLAIME, 2012).
Frente Parlamentar Evangélica (FPE) - ou “bancada evangélica” - é o nome dado ao conjunto
de políticos vinculados assumidamente a uma denominação religiosa cristã com atuação na
Câmara dos Deputados e no Senado Federal. Nas últimas eleições foram eleitos 199 deputados
e cinco senadores adeptos à Frente que hoje é a segunda maior do país. Classificados como
conservadores e de direita, os parlamentares da FPE são acusados de utilizar a Bíblia, cânone
do cristianismo, na execução dos seus mandatos e na legislação do país (VITAL, LOPES, 2013).
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Então, em um cenário religioso com condições para a inserção da religião na vida e nas
decisões públicas, a questão não é mais o debate da laicidade do Brasil ou o quanto as
instâncias da vida pública estão apartadas da religião, visto que ambos os conceitos (laicidade
e secularização) sofreram (e sofrem) ajustes “à moda brasileira”. A questão que se coloca,
bastante ligada ao campo da comunicação, é entender e analisar como a relação entre religião
e política, institucionalizada na figura da FPE, é criticada; isto é, as repercussões e embates
sobre as formas como a FPE (e seus demais aliados) se posicionam acerca de temáticas de
impacto na vida pública. Uma das maneiras de se criticar é através do humor. Vamos a ele.
HUMOR, CRÍTICA E CONTROVÉRSIA: O (CONTRA) ATAQUE AO FUNDAMENTALISMO
A condenação do riso pela Igreja Católica (como citado na Introdução) é de certa forma
atualizada em vários casos contemporâneos em que humoristas são questionados por
ataques à religião. A Justiça arquivou um processo em que o pastor Marco Feliciano alegava
que o canal humorístico do YouTube, “Porta dos Fundos”, cometeu “ultraje ao culto” no vídeo
“Especial de Natal”, veiculado em 23 de dezembro de 2013 (CRUZ, 2015). Já o deputado
evangélico Marcelo Aguiar (DEM-SP) apresentou representação ao Ministério Público Federal
(MPF) contra “Tá no Ar”, com a alegação de que esse programa humorístico da Rede Globo
praticou intolerância religiosa no quadro “Galinha Preta Convertidinha”, apresentado no dia
19 de fevereiro de 2015 (LOPES, 2015).
Não é novidade o humor midiático causar controvérsia quando toca no tema religioso,
seja com enfoque nas instituições, seja na fé. Na década de 1960, o “Monty Python”, sexteto
de humoristas, satirizou com um tipo de humor ácido e agressivo os usos e costumes da
sociedade britânica. O grupo ficou famoso graças ao programa de TV “Monty Python’s Flying
Circus” (O Circo Ambulante dos Monty Python), e, no sentido de atacar a religião, podemos
também destacar um dos filmes do grupo: “A Vida de Brian” (1979) cuja trama é baseada
numa paródia satírica da vida e obras de Jesus.

O polêmico filme recebeu uma infinidade de críticas e de elogios devido
à forma irreverente como tratou temas bíblicos e religiosos. Em síntese,
a história se passa no ano 33 D.C., na Judeia, e mostra uma sociedade
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que sofre com a pobreza e o descaso dos governantes. Brian Cohen
(Graham Chapman) é interpretado como o salvador dos judeus e recebe
a missão de livrar o povo da miséria. Uma das cenas mais controversas
do filme é a cena da crucificação (GUIMARÃES, 2015, p.77).

Se na Idade Média alguns pais da Igreja alegavam que “Jesus nunca riu” (MINOIS, 2003),
entende-se a dificuldade do sagrado em lidar com o que considera profano. Mas para além
da questão teológica, por que a crítica humorística incomoda tanto? Faz-se necessário,
então, desdobrarmos as características do humor para entender o fenômeno. O filósofo
francês Henri Bergson (2004), no primeiro de três pequenos textos reunidos no livro “O riso:
ensaio sobre a significação da comicidade”, apresenta três axiomas sobre o humor e o riso.
De acordo com o autor, (I) não há comicidade fora daquilo que é propriamente humano, (II)
o riso é acompanhado por certa insensibilidade e (III) o riso precisa de eco (BERGSON, 2004).
Em primeiro lugar, como dito por Rabelais e Aristóteles, o ser humano é o único ser
capaz de rir. E, mesmo quando rimos de um animal ou de um objeto, estaríamos rindo
da algo “humano” nestes seres não humanos. O segundo ponto diz da necessidade de um
distanciamento emocional: quem ri precisa suspender, ao menos provisoriamente, a empatia
e compaixão que tem sobre aquele que se ri. Por fim, o riso é social: mesmo quando rimos
sozinho, rimos a partir de um aprendizado com outros sujeitos - e por isso, por exemplo, uma
piada que funciona em certa língua pode não causar o riso em outra. Sendo assim, o russo
Vladimir Propp (1992) tece um quarto axioma. Para ele, (IV) o riso está ligado a condições de
ordem histórica, social, nacional e pessoal (PROPP, 1992).
Bergson destaca ainda o que pode provocar o riso. No clássico exemplo da pessoa
que escorrega em uma casca de banana e cai, o autor aponta que não é a mudança de
condição que provoca o riso, pois uma queda voluntária não teria o mesmo efeito (a não
ser que simulasse uma queda involuntária, como no caso dos palhaços de circo). O riso é
provocado pela presença de certa rigidez mecânica, quando era de se esperar maleabilidade
e flexibilidade vívida (BERGSON, 2004).
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A partir dos axiomas e assertivas sobre o humor e o riso, encontramos certo “padrão” nas
críticas à religiosidade feita pelos comediantes. Uma vez que a condição histórica e social se
dá em um momento da história do Brasil de maior visibilidade e atuação da FPE, notamos um
(contra) ataque ao desejo desenfreado por poder de grupos religiosos, em especial os membros
de denominações neopentecostais. O riso que tende a ser suscitado ocorre, ou não, a depender
de aspectos como meio social e posicionamentos individuais dos sujeitos engajados em defender
discursos e pontos de vistas. Em vários casos, o humorista assume a defesa do Estado Laico
em contraponto ao ataque a este princípio constitucional, ataque visto na atuação políticomidiática, sobretudo de lideranças (neo)pentecostais, “rígidas” em seus dogmas e indispostas
à convivência harmoniosa com crenças, credos e modos de vida distintos. Vamos, portanto, ao
caso das críticas ao pastor Silas Malafaia no portal “Um Sábado Qualquer”.
ENQUADRAMENTOS DE MALAFAIA EM “UM SÁBADO QUALQUER”
O blog “Um Sábado Qualquer” é de autoria do chargista Carlos Ruas, jovem de 30 anos.
Criado em 2009, se apresenta como um espaço onde se “mostra irreverência e muito humor
em seus quadrinhos para falar de um dos temas mais polêmicos do mundo: a religião”.9 O
blog, que alega possuir uma média de 40 mil acessos diários e mais de 700 mil seguidores
em sua página oficial no Facebook, é divido em categorias temáticas para facilitar buscas de
interesse do leitor. “Deus”, “Adão”, “Eva” e “Luci” são alguns dos personagens (e categorias)
do blog. Para nossas análises, interessa o enquadramento dado aos (neo)pentecostais na
categoria “Apóstolo Zeferino”. O personagem é um pastor estereotipado, cujas práticas são
criticadas no humor das produções, conforme o exemplo:

Figura 2: Tirinha “Não use o nome de Deus em vão!” da categoria “Apóstolo Zeferino”.
Fonte: http://www.umsabadoqualquer.com/1434-nao-use-o-nome-de-deus-em-vao/

9 - Disponível em: <http://www.umsabadoqualquer.com/sobre/>. Acesso em 19 jul. 2017.
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De imediato, chamou nossa atenção o fato de haver um personagem desenhado de
forma diferente do padrão do personagem Zeferino (FIG. 2). Quem seria “o outro Zeferino”?
Pela careca, roupas e conteúdo das falas, identificamos nele a representação do pastor Silas
Malafaia. Curiosamente, ao pesquisar “Malafaia” no sistema de busca do blog, encontramos
outra charge que também compõe nosso corpus de análise (FIG. 3). Nesta charge, o pastor
aparece citado de modo literal.
Silas Malafaia, de 58 anos, também é psicólogo e se apresenta em sua conta na rede social
Twitter como pastor e presidente da “Assembleia de Deus - Vitória em Cristo” e apresentador
do programa de TV “Vitória em Cristo”.10 Anteriormente chamado “Impacto”, o programa está
há mais de 30 anos ininterruptos no ar e é transmitido para várias cidades do Brasil, em
horários comprados na Rede Bandeirantes e na Rede TV.

Defender a fé cristã e os princípios e valores éticos, morais e espirituais
da Igreja de Jesus Cristo. Este tem sido o objetivo do pastor Silas Malafaia,
que desde a sua juventude tem sido um incansável propagador do
Evangelho, sendo reconhecido atualmente no Brasil e no exterior por seu
ministério frutífero e expressivo até mesmo no meio secular. O pastor
Silas coordena e apresenta o programa Vitória em Cristo (...), alcançado
altos índices de audiência. Sua versão dublada para o inglês é exibida em
mais de 200 países, alcançando cerca de 670 milhões de lares na Europa,
no Oriente Médio, na África e na Ásia (VITÓRIA EM CRISTO).11

Envolvido em várias controvérsias, o pastor alcançou visibilidade considerável e conseguiu,
com discursos em tons agressivos, bastante espaço em programas de emissoras televisivas,
como, por exemplo, o “Na Moral”, da Rede Globo, e o “De frente com Gabi”, do SBT. Também
participou de forma muito ativa nas redes sociais digitais na promoção da campanha de
Marcelo Crivella para prefeito do Rio de Janeiro (RJ). Malafaia pode ser descrito como um
adversário ferrenho dos movimentos a favor dos direitos de LGBTQ12, pró-legalização do
10 - Disponível em: <https://twitter.com/pastormalafaia?lang=pt>. Acesso em 19 jul. 2017.
11 - Disponível em: <http://www.vitoriaemcristo.org/_gutenweb/_site/gw-pr-silas-detalhe/?cod=406>. Acesso

em 19 jul. 2017.
12 - A sigla engloba lésbicas, gays, bissexuais, transexuais, travestis, transgêneros, queers, intersexuais e simpatizantes, sempre no plural.
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aborto e pró-legalização da maconha.
Antes das análises das charges e tirinhas, convém esclarecer que fizemos análises de
enquadramento, ou seja, procuramos metamensagens (BATESON, 2002), mensagens em
que os interlocutores definem a situação, respondem à pergunta “o que está acontecendo
aqui?” (GOFFMAN, 1986). O humor é o gênero textual, o enquadramento. Os textos são feitos
para fazer rir, isto é, a metamensagem principal é que “isto é uma brincadeira” (BATESON,
2002). Mas o riso que tende a ser suscitado pelas charges não é um riso qualquer. Como
outros textos, as charges e as tirinhas costumam fazer um humor assumidamente crítico,
que avalia e julga, por meio de um quadro de valores, o sujeito ou o objeto do qual se ri.
“Isto é uma brincadeira” é uma metamensagem que traz uma ambiguidade difícil, mas
instigante, para o pesquisador. Da mesma forma que pode ser observada simulações de
combate até mesmo na brincadeira dos mamíferos não humanos (BATESON, 2002); também
nas sociedades humanas observa-se que o humor ritualizado, ainda que se pretenda não
violento, pode ser uma forma de conflito ao criticar, julgar (e por isso exige insensibilidade,
como visto em Bergson (2004)). Se por um lado “isto é brincadeira” significa “estas ações
nas quais estamos presentemente engajados não denotam o que as ações representadas
denotariam”, por outro lado o enquadramento é muito estável, passível de ser problematizado,
e por isso melhor traduzível no enquadre “será isto brincadeira?” (BATESON, 2002). O humor
pode tanto ser usado para criar ficção (exagerando, estereotipando), como para dizer uma
verdade, sob o pretexto de se tratar apenas de ficção (“é só uma brincadeira”). Feito este
preâmbulo, partimos para a análise de três tirinhas (FIG. 3, FIG. 4 e FIG. 5).
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Figura 3: Tirinha “Malafaia está em um relacionamento sério com Deus”.
Fonte: http://www.umsabadoqualquer.com/1020-malafaia-esta-em-um-relacionamento-serio-com-deus/

“Deus”, personagem recorrente das tirinhas de Carlos Ruas, muitas vezes duramente
criticado, se irrita com o status de relacionamento do Facebook do pastor Silas Malafaia.13 “Em
um relacionamento sério” tende a indicar que dois sujeitos estão em um namoro, embora
seja uma frase parodiada para construir outros sentidos. Por exemplo, se Malafaia coloca no
seu status “em um relacionamento sério com Deus”, isso indicaria um engajamento forte,
uma posição “apaixonada” do sujeito para com seu Deus. O sentido evocado pelo enquadre
da tirinha indica que Malafaia não se comporta de acordo com os preceitos da religião que
professa. Por isso a irritação de “Deus” ao ler que está “em um relacionamento sério” com o
pastor: Deus não reconheceria o engajamento de Malafaia. É interessante pensar que, nessa
tirinha, Carlos Ruas parece criticar, a partir de um quadro de valores do próprio cristianismo,
as posturas de Malafaia consideradas intolerantes e não correspondentes a um Deus que é
representado em vários trechos da Bíblia como bondoso e misericordioso. Na Figura 4 vemos:

13 - Não conseguimos confirmar, mas, possivelmente, Malafaia compartilhou o status em seu Facebook pessoal

inspirando a tirinha.
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Figura 4: Tirinha “Perigo no poder”.
Fonte: http://www.umsabadoqualquer.com/1561-perigo-no-poder/

Carlos Ruas, ao ter em mente o pastor Malafaia, escolhe outro foco para agregar sentido à
sua produção: o fundamentalismo islâmico representado por uma mulher vestida de burca,
por uma pessoa homossexual enforcada; pois há referência à bandeira LGBTQ nas cores das
roupas; e por um “terrorista” com uma arma, barba grande e turbante ao lado de um barril
de petróleo e em meio a uma guerra, todas representações estereotipadas. Qual seria o país
do personagem interlocutor do pastor? Não sabemos. Mas o sentido que emerge na Figura
4 é irônico: “o grande êxito” de se ir para a política defender os interesses do “próprio Deus”
se mostra um grande fracasso, conforme as imagens que caracterizam o fundamentalismo
islâmico e a expressão de surpresa do pastor. A mensagem que emerge aqui é que política e
religião devem permanecer separadas. Por sua vez, na Figura 5 vemos:

Figura 5: Tirinha “Bancada evangélica tenta dar às igrejas poder de questionar o Supremo”.
Fonte: http://www.umsabadoqualquer.com/bancada-evangelica-tenta-dar-as-igrejas-poder-de-questionar-o-supremo/
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Para produzir sentido na Figura 5, além de fazer referência ao então presidente da Câmara
dos Deputados, Eduardo Cunha, ao STF e à FPE, Ruas coloca uma legenda anterior e outra
posterior em sua própria tirinha. Na primeira legenda, lemos:

A proposta representa a próxima ofensiva da bancada evangélica que
conseguiu aprovar sob o comando de Eduardo Cunha a isenção de
impostos sobre repasses a pastores.

Na segunda legenda, lemos:

A bancada religiosa prepara uma nova ofensiva na Câmara para, desta
vez, aprovar a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que inclui
as igrejas na lista de instituições capazes de propor ação direta de
inconstitucionalidade ou ação declaratória de constitucionalidade ao
Supremo Tribunal Federal (STF). Para analisar a proposta, o presidente
da Casa, Eduardo Cunha (PMDB-RJ), formou uma comissão especial
composta em sua esmagadora maioria, por parlamentares a favor da
medida. A comissão se reunirá por mais 40 sessões e o objetivo dos
evangélicos é aprovar o projeto até o final do ano.

A Figura 5, juntamente com as legendas elaboradas por Ruas, expõem um quadro crítico
vivido em nosso país: o conflito entre setores da sociedade e parlamentares evangélicos. Os
motivos das discussões conflituosas são variados, mas, em linhas gerais, podemos destacar a
utilização dos preceitos das escrituras bíblicas na tentativa de regular alguns comportamentos
de não adeptos do cristianismo, o embasamento bíblico-cristão nos processos legislativos
em um país laico e, nesse caso específico, o ataque aos direitos de LGBTQ. O humor de Ruas
propõe que é preciso estar atentos aos sinais de um fundamentalismo religioso que penetra
na política para agir de modo “legal” na figura de líderes religiosos como Malafaia.
Duarte (2009) declara que “a invocação do religioso na ação política evangélica torna a
presença desses religiosos não apenas pública, mas produtora de efeitos especialmente para
a pauta de garantias dos direitos humanos” (DUARTE, 2012, p. 64). A autora argumenta que a

Tempos de rupturas: críticas dos processos comunicacionais

51

crença religiosa transformada em ferramenta para a construção de leis e ataque dos direitos
de minorias é prejudicial. Ruas segue a mesma direção nas Figuras 3, 4 e 5 (e também nas
Figuras 1 e 2 trazidas para o texto a título de exemplo) e lança mão de um humor crítico para
(contra) atacar as principais iniciativas não somente de Silas Malafaia, como de toda uma FPE
imersa em ações centradas na defesa da “família, da moral e dos bons costumes” de acordo
com crenças religiosas cristãs que, não raras vezes, vão de contraposição a valores de uma
sociedade diversa e plural.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Propp (1992) e Bergson (2004) são enfáticos ao dizer que para estudar o humor é preciso
dar atenção para as suas especificidades. O desejo dos autores com essa afirmação é o de
mostrar que uma situação humorística não é apenas o contrário de uma situação trágica
ou dramática, por exemplo. Há muito mais envolvido nesse “jogo”. Dessa forma, o humor
possui toda uma lógica própria que vai muito além de contraposições. Uma metodologia
compatível com o estudo do riso é aquela que privilegia os modos de produção do humor
como tal. De acordo com Propp (1992), “diante de qualquer fato ou caso que suscite o riso,
o pesquisador deve, a cada vez, colocar a questão do caráter específico do fenômeno em
exame” (PROPP, 1992, p. 19).
Logo, a partir das reflexões de Bergson (2004), Propp (1992) e das análises empregadas com
vistas nas representações do pastor Silas Malafaia em tirinhas de Carlos Ruas em “Um Sábado
Qualquer”, percebemos que (I) a comicidade acontece dentro daquilo que é propriamente
humano: somos os únicos capazes de seguir uma religião, e também de rir dela. (II) O riso é
acompanhado por certa insensibilidade, no caso, a partir do momento em que Ruas não se
importa, isto é, não se compadece com as emoções do pastor Malafaia e de seus seguidores
ao representar, por exemplo, “Deus” irritado por “estar em um relacionamento sério” com
o líder evangélico. Inclusive, Ruas parece, em muitas ocasiões, querer mesmo provocar
alguns dos possíveis interlocutores tidos por ele como fanáticos. (III) O riso precisa de eco:
Ruas não faria humor crítico se não houvesse sujeitos e grupos que subsidiassem o riso e
a crítica (o eco costuma ser positivo na comunidade de leitores habituais do chargista, não
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analisada no âmbito deste texto). (IV) Rir de Malafaia nessas ocasiões está ligado a condições
de ordem histórica (ascensão de igrejas (neo)pentecostais), social (conhecimento do perfil
e das controvérsias de Malafaia), nacional (crescimento e força da FPE) e pessoal (crenças e
escolhas individuais por modos de vida).
Entendemos que o humor de Ruas ataca Malafaia pela “rigidez” de seu comportamento
fundamentalista - desrespeitoso aos modos de vida “diferentes” - e os limites que a
secularização exigiria para separar religião do Estado. Todavia, ao passo que o (contra) ataque
ao desrespeito ao Estado laico nos parece válido, o humor analisado acaba por generalizar
suas críticas, ou seja, fomenta preconceitos por meio de estereótipos. Declarado ateu, Ruas
às vezes “escorrega” em sua proposta de provocar reflexões e acaba por fazer uma militância
agressiva, o que alimenta seu público com hostilidades contra os cristãos evangélicos de
modo geral. O fato nos lembra a máxima de Bergson (2004) que o humor deve ter uma função
social, que muitas vezes “castiga os costumes”, promove um “aperfeiçoamento geral”; mas
que, evidentemente, não o torna necessariamente justo ou bondoso, “culpando inocentes”
e “inocentando culpados”. Posto isso, rir é uma (re)ação política, ora desproporcional, ora
importante contra fundamentalismos como o de Malafaia
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RESUMO
O trabalho tem como objeto de pesquisa o grupo do Facebook “Mariana do Fundo do Baú” e
analisa, por meio da etnografia virtual, o uso das redes sociais digitais na produção de narrativas
de construção da memória coletiva da cidade de Mariana/MG a partir das postagens de fotos
pelos membros da comunidade virtual e das práticas de textos nos comentários das fotos.
Por meio de compartilhamento de fotos antigas, em sua maioria de acervos privados, junto
com os comentários dos membros que colaboram com a construção da memória acionada
pelas imagens, a comunidade do Facebook rememora fatos, pessoas e acontecimentos da
cidade e atua como instrumento de fortalecimento da relação de pertença dos indivíduos
enquanto integrantes de um grupo social.
PALAVRAS-CHAVE
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ABSTRACT
This article has as research objective the Facebook group “Mariana do fundo do Baú” and
analyze, through virtual ethnography, the use of digital social networks in the production
of narratives of collective memory construction in Mariana city - MG, from photo posts by
members of the virtual community and from the writing practices in the photo comments.
Through old photos sharing, mostly from private collection, and comments from community
members who contribute to the construction of the memories triggered by the images, The
Facebook community remember facts, people and city events and acts as a strengthening
instrument of the people belonging relation while members of a social group.
KEYWORDS
Digital Social Network. Facebook. Narratives. Memory. City
INTRODUÇÃO
O presente trabalho busca analisar o uso das redes sociais digitais na construção de
narrativas de memória coletiva da cidade de Mariana/MG. Para realizar a análise proposta,
temos como objeto de investigação o grupo do Facebook “Mariana do Fundo do Baú” e nosso
estudo parte das postagens de fotos e das práticas de comentários realizadas pelos membros
dessa comunidade virtual.
Por meio de compartilhamento de fotos antigas, em sua maioria de acervos privados, junto
com os comentários dos membros que contribuem com a construção da memória acionada
pelas imagens a comunidade do Facebook rememora fatos, pessoas e acontecimentos da
cidade e atua como instrumento de fortalecimento da relação de pertença dos indivíduos
enquanto integrantes de um grupo social. Nosso objetivo é entender o uso do Facebook na
construção de memórias coletivas e abarcar as representações da cidade de Mariana nas
narrativas construídas pelos membros dessa comunidade virtual.
Presenciamos, atualmente, um grande crescimento na produção de narrativas de memória
na sociedade, um recorrente apelo ao passado na tentativa de unificar experiências individuais
e coletivas, como algo que dê sentido e coerência ao presente ao mesmo tempo em que nos
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permita guiarmo-nos para o futuro com o sentimento de continuidade e permanência.
Fruto dos constantes avanços tecnológicos, as redes sociais digitais vêm sendo usadas
pelas pessoas nos processos de rememorações e na promoção de narrativas de memórias
que traduzem as experiências que os constituem enquanto sujeitos.
As cidades têm sido objetos constantes de rememoração, uma vez que elas são palco
de práticas sociais que resultam no elo afetivo entre os indivíduos e um determinado lugar.
A partir dessas ligações emocionais se processa a elaboração de narrativas de memórias
que atuam como instrumento do fortalecimento de pertença dos indivíduos a este lugar
portador de lembranças e significados.
Para entendermos um pouco esse fenômeno, refletiremos sobre a memória e o uso das
redes sociais digitais no processo de rememoração ao logo de nossas análises.
NARRATIVAS DA MEMÓRIA
Várias áreas do conhecimento se dedicaram a circunscrever e definir os contornos
conceituais do que seja memória. Tradicionalmente, as pesquisas sobre a memória humana
eram estudadas a partir de um caráter biológico, que considera a memória como um conjunto
de funções psíquicas que atuam como um repositório de informações gravadas pela faculdade
mental de retenção, estocagem, conservação e recuperação de dados no cérebro.
Ao longo do século XX, os debates acerca da memória trouxeram à discussão seu caráter
sociocultural. Os estudos desenvolvidos a partir dessa concepção compreendem a memória
como uma construção derivada das experiências vividas nas dinâmicas sociais. Nessa perspectiva,
para a elaboração desse trabalho buscamos discutir alguns aspectos referentes à memória em
seu caráter social a partir de estudos de autores como Pollak (1992), Nora (1993), Neves (1998),
Huyssen (2000), Le Goff (2003), Halbwachs (2006), Delgado (2006) e Candau (2011).
Assim, partimos do entendimento da memória como uma construção derivada das
sociabilidades que ocorrem cotidianamente. Conforme Pollak (1992), “a memória é um fenômeno
construído social e individualmente, a qual possui uma relação estreita com o ‘sentimento de
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identidade’”. (POLLAK, 1992, p.204). Assim também elucida o antropólogo Joel Candau:

a memória é acima de tudo uma reconstrução continuamente
atualizada do passado, mais do que um constituição fiel do mesmo:
‘a memória é de fato mais um enquadramento do que um conteúdo,
um objetivo sempre alcançável, um conjunto de estratégias, um
‘estar aqui’ que vale menos pelo que é do que pelo que fazemos dele
(CANDAU, 2011, p.9)

Para Margarida Neves, o conceito de memória abarca diversas potencialidades de forma
abrangente e polifônica:

O conceito de memória é crucial porque na memória se cruzam
passado, presente e futuro; temporalidades e espacialidades;
monumentalização

e

documentação;

dimensões

materiais

e

simbólicas; identidades e projetos. É crucial porque na memória se
entrecruzam a lembrança e o esquecimento; o pessoal e o coletivo; o
individuo e a sociedade; o público e o privado; o sagrado e o profano.
Crucial porque na memória se entrelaçam registro e invenção;
fidelidade e mobilidade; dado e construção; história e ficção; revelação
e ocultação. (NEVES, 1998, p.218)

Ao dissertarmos sobre memória, não podemos deixar de dialogar com o sociólogo
Maurice Halbwachs. Halbwachs, em sua obra A memória coletiva, esclarece que a memória,
mesmo que aparentemente particular, remete a um grupo de referência, uma vez que o
indivíduo carrega em si a lembrança e esta sempre será ambientada na sociedade, pois
“nossas lembranças permanecem coletivas e nos são lembradas por outros, ainda que se
trate de eventos em que somente nós estivemos envolvidos e objetos que somente nós
vimos” (HALBWACHS, 2006, p.30)
O autor salienta que o grupo de referência é um grupo do qual o indivíduo, de alguma
forma, faz parte e com o qual este sujeito estabeleceu uma comunidade de pensamentos,
identificando-se e confundindo o seu passado, a sua história. O grupo está presente para o
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indivíduo não necessariamente pela sua presença física, mas pela possibilidade que o indivíduo
tem de retomar os modos de pensamento e a experiência comum próprios desse grupo. O
dinamismo das relações sociais presentes em um dado grupo dá vitalidade às imagens que
constituem a lembrança. Portanto, a memória é sempre resultado de um processo coletivo de
rememoração e está sempre inserida num contexto social preciso. (HALBWACHS, 2006).
A partir disso, há entre a memória individual e a memória coletiva uma relação de
reciprocidade. Segundo Halbwachs:

para que nossa memória se aproveite da memória dos outros, não
basta que estes nos apresentem seus testemunhos: também é preciso
que ela não tenha deixado de concordar com as memórias deles e
que existam muitos pontos de contato entre uma e outras para que a
lembrança que nos fazem recordar venha a ser construída sobre uma
base comum (HALBWACHS, 2006, p. 39)

As rememorações têm a base de suas construções nas narrativas, pois ao narrar-se o
sujeito mobiliza seu arsenal de experiências e dá vida a sua história, contribuindo para a
constituição da história de um coletivo. Como define Barthes:

Inumeráveis são as narrativas do mundo. [...] Sob estas formas quase
infinitas, a narrativa está presente em todos os tempos, em todos os
lugares, em todas as sociedades, a narrativa começa com a própria
história da humanidade, não há, não há em parte alguma, povo algum
sem narrativa; todas as classes, todos os grupos humanos têm suas
narrativas (BARTHES, 1971, p.18)

Desse modo, as narrativas como práticas ordenadoras de sentido capazes de dotar o
mundo dos indivíduos de significação e significância são elementos essenciais nos processos
de rememoração, uma vez que as elas, atuantes na qualidade de suporte do homem como
ser no mundo, fornecem meios para que o indivíduo construa representações de si e dos
acontecimentos que o constituem enquanto sujeito.
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Na junção da memória com a narrativa se processa a concepção dessas referências de si,
onde “a memória é retenção do passado atualizado pelo tempo presente. Articula-se com
a vida através da linguagem, que tem na narrativa uma de suas mais ricas impressões (...).
É matéria prima para o conhecimento histórico. É reflexão do homem sobre sua vida e seu
tempo. (DELGADO, 2006, p.59). Ainda segundo a historiadora Lucília Delgado:

As narrativas, tal quais os lugares de memória, são instrumentos
importantes de preservação e transmissão das heranças identitárias
e das tradições. Narrativas sob a forma de registros orais ou escritos
são caracterizados pelo movimento peculiar à arte de contar, de
traduzir em palavras as reminiscências da memória e a consciência da
memória no tempo (DELGADO, 2003, p.22)

Halbwachs (2006) nos esclarece que por meio da “adesão afetiva” a memória reforça a
coesão social à medida que proporciona aos sujeitos o sentimento de pertencimento a uma
“comunidade afetiva”, grupo que compartilha memórias. Esta comunidade afetiva é o que
permite atualizar uma identificação com a mentalidade do grupo sobre o passado e retomar
o hábito e o poder de pensar e lembrar como membro do grupo.
As lembranças compartilhadas por um dado grupo iniciam um processo de rememoração,
onde essas memórias são traduzidas pelas narrativas. Segundo o autor:

A rememoração está situada na encruzilhada das redes de solidariedade
múltiplas em que estamos envolvidos. Nada escapa à trama sincrônica
da existência social atual, é da combinação desses diversos elementos
que podem emergir aquela forma que chamamos lembrança, porque
a traduzimos em uma linguagem (HALBWACHS, 2006, p.12).

As narrativas de memória ao reconstruir experiências particulares ou coletivas sitiadas
no passado atuam como um meio de lidar com o tempo e com o espaço. Produtos do
funcionamento de um grupo social, as narrativas de memória não são um dado que se
transmite imutável, elas são uma produção histórica, uma construção que se inscreve na
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história, principalmente na história das relações dos grupos sociais entre si. Pois “a lembrança
é uma larga medida, uma construção do passado com a ajuda de dados emprestados do
presente e, além disso, preparadas por outras reconstruções feitas em épocas anteriores e
de onde a imagem de outrora manifestou-se já bem alterada.” (HALBWACHS, 2006, p. 75-76)
Jacques Le Goff (2003, p.476) esclarece que a memória atua como elemento essencial
da identidade individual e coletiva. Nessa mesma linha de pensamento, Pollak afirma que
“a memória é um elemento constituinte de identidade na medida em que ela é também
um fator extremamente importante do sentimento de continuidade e de coerência de uma
pessoa ou de um grupo em sua reconstrução de si” (POLLAK, 1992, p.204).
A identidade, em sua definição, é compreendida como uma construção social que
provê aos indivíduos e à coletividade certa autopercepção, um sentido de pertinência, de
valores, códigos de comportamento, de seguridade existencial e de referências para serem
conhecidas pelos outros. Podemos dizer, por isso, que a identidade é uma construção que
deriva das interações sociais que ocorrem cotidianamente. Sua construção provém do
desejo de autoconhecimento, reconhecimento e pertencimento, portanto atua como um
sistema de representação.
O indivíduo, enquanto ser social, carrega em si o desejo e a necessidade de viver em
conjunto, para que assim seus anseios ganhem legitimidade à medida que ele passe a servir
à um propósito em comum. Esse coletivo é dotado de elementos que o configuram, como as
práticas e as relações sociais específicas que formam e moldam os atores sociais desse grupo
ao longo do tempo, e dão vida às construções de memória que abrigam as experiências de
vida comuns aos indivíduos, pois “os indivíduos percebem-se – imaginam-se, como diria
Benedict Anderson – membros de um grupo e produzem diversas representações quanto à
origem, história e natureza desse grupo” (CANDAU, 2011, p.25).
A construção das narrativas de memória coletiva possui elementos que resultam na
identidade de quem compartilha lembranças em comum. “A identidade coletiva é o sentido
que cada um tem de si mesmo como membro de um grupo social ou coletividade, é um
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sentido de pertença, de ser parte de um grupo social que tem uma história própria e um
destino coletivo” (THOMPSON, 2011, p.241).
A identidade de um grupo depende de uma negociação desempenhada nas interações
sociais. Como define Montiel, a “identidade de um grupo social é uma criação coletiva que se
configura no tempo e na história, e, portanto, está em permanente devir” (MONTIEL, 2003, p.24).
Muitas vezes, a identidade coletiva é constituída com referência no elo afetivo entre as
pessoas e um lugar físico, sendo assim, a identidade dá sentido a um território, pois ela está
ligada a um local, que exprime a ideia de um espaço delimitado que abrange as práticas
sociais dos indivíduos. Acionada pelas narrativas de memória, a identidade é uma construção
que deriva das interações sociais que ocorrem cotidianamente nesse espaço.
Quanto mais sólidas são as ligações emocionais dos indivíduos com esses lugares,
maior será o sentimento de pertencimento desses sujeitos em um grupo ou comunidade.
Sentimento esse, por sua vez, indispensável para a consolidação e preservação de um
determinado agrupamento de pessoas.
Para Le Bourlegat (2006), o sentimento de pertença surge das relações e interações
que acontecem entre os moradores de um determinado lugar. Deste sentimento resulta a
identidade dos grupos, comunidades e sociedades. Nesse processo, as narrativas de memória
coletiva atuam como um instrumento de fortalecimento do sentimento de pertença dos
indivíduos enquanto integrantes de um grupo social determinado pela relação que se
instaura entre este grupo e seu espaço vivido.
Esse processo, mesmo que inconscientemente, leva a um desejo de memória, de algo que
dê sentido de continuidade e permanência. Para Pierre Nora, no fundo, “a necessidade de
memória é uma necessidade de história” (NORA, 1993, p.14). A partir disso, de acordo com
o autor, o indivíduo arquiteta “lugares de memória”, espaços onde a história e a memória
permitam tanto o sentido de identidade quanto o de permanência: “o sentimento de
identidade torna-se residual nos locais”, diz. (NORA, 1993, p.7)
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O anseio de memória induz os sujeitos ao constante retorno ao passado, na busca de
referências do eu e do meu lugar no mundo, levando-nos a uma cultura de valorização do
passado como elemento que dá coerência ao presente, à nossa própria experiência vivida.
Esse retorno ao passado acorda com o que Andreas Huyssen diz sobre a contemporaneidade,
marcada, mais precisamente a partir da segunda metade do século XX, por um constante
reavivamento do passado, pelo surgimento de uma cultura da memória estimulada por “uma
crescente instabilidade do tempo e pelo fraturamento do espaço vivido” (HUYSSEN, 2000, p.20),
provocados, entre outros fatores, pela sobrecarga de informações e pelo avanço tecnológico.
O avanço tecnológico, acontecimento significativo da modernidade, afeta não apenas
o desejo de memória, mas também reflete nos processos de rememoração, uma vez que
a construção de narrativas de memória ocorre cada vez mais por intermédio de aparatos
midiáticos, entre eles as mídias sociais digitais, como o Facebook, objeto do nosso estudo.
“MARIANA DO FUNDO DO BAÚ”: O FACEBOOK NA CONSTRUÇÃO DE MEMÓRIAS
COLETIVAS
As constantes inovações tecnológicas, especialmente as tecnologias relacionadas à
informação e à comunicação, refletem nas transformações que ocorrem na sociedade e criam
um ambiente no qual as sociabilidades têm sido impactadas por essas novas tecnologias, ao
mesmo tempo em que suas relações, de algum modo, moldam a forma como essas ferramentas
tecnológicas são usadas pelos indivíduos em seus relacionamentos e práticas, que estão, cada
vez mais, inseridos nos ambientes virtuais desenvolvidos com o advento da internet.
Estes ambientes virtuais possibilitam que os indivíduos se relacionem sem a limitação da
barreira do tempo e do espaço, ocasionando inúmeros processos de transferência e trocas
de informação e conhecimento.
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
composto por laços sociais, onde cada indivíduo e suas conexões representam nós”, com o
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desenvolvimento do ambiente virtual, tiveram a possibilidade de serem transferidos para o
ciberespaço, onde relacionamentos são avigorados ou criados nas chamadas redes sociais
digitais, em tempo real e sem barreira de tempo ou distância.
Segundo Safko e Brake (2010), as redes sociais digitais estão relacionadas às atividades, práticas
e comportamentos entre indivíduos de uma comunidade que se reúnem em ambientes online
para dividir informações, conhecimentos e opiniões, utilizando as ferramentas próprias dos
diferentes tipos de sites de redes sociais digitais. Esses sites ao permitirem o compartilhamento
de narrativas em seus mais diversos formatos 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).
O recente nascimento das redes sociais digitais tem criado novas formas de mobilização
e organização nos processos comunicacionais, transformando o modo como interagimos
com o mundo, como compartilhamos e narramos nossas histórias.
Nesse viés das redes sociais digitais, diversos atores utilizam-se desses meios para
promoverem narrativas de memórias, onde reconstroem suas experiências de vida ocorridas
em um tempo passado em algum lugar específico.
A apropriação das redes sociais digitais, 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), transformam essas mídias em ferramentas para a rememoração
à medida que dão livre espaço e suporte para a construção de narrativas de memória.
No Facebook, site de rede social para o qual se volta nosso estudo, multiplicam-se fanpages
e grupos que se dedicam a construção da memória coletiva das cidades. Assim acontece
com a cidade de Mariana, município mineiro situado a 123 km da capital Belo Horizonte.
Mariana é a primeira cidade e a primeira capital do Estado de Minas Gerais. O município
tem sua fundação no ano de 1711, período do ciclo do ouro no Brasil. Marcada por relíquias
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e casarios coloniais que contam parte da história do país, a cidade de Mariana também é
palco do nascimento de personagens representativos da cultura brasileira. Entre eles estão
o poeta e inconfidente Cláudio Manuel da Costa, o pintor sacro Manuel da Costa Ataíde e o
poeta Frei Santa Rita Durão, autor de Caramuru1.
A cidade tem suas representações realizadas pelas memórias dos membros da comunidade
virtual “Mariana do Fundo do Baú”. Imagens antigas de lugares, pessoas e do cotidiano de
tempos passados da cidade de Mariana são compartilhadas pelos membros do grupo, que
geralmente escrevem um pequeno texto referenciando o espaço e o tempo da fotografia. Por
meio de comentários nas postagens, relatos de cunho pessoal, os demais membros rememoram
acontecimentos e ajudam a entender e a construir imaginários sobre a memória coletiva da cidade.
“Mariana do Fundo do Baú” é um grupo público no Facebook e conta com mais de
4.000 membros2. A comunidade foi analisada de 15 a 22 de outubro de 2016. O período
de uma semana para a observação sistemática das práticas de publicações de conteúdo e
de comentários realizados pelos participantes do grupo foi considerado, pois acreditamos
que seria pertinente para o cumprimento de uma análise satisfatória para a realização deste
estudo no tempo estipulado.
No período de análise foram postadas 5 fotografias e outras 7 fotos que foram postadas em
dias e/ou meses antecedentes receberam curtidas ou comentários nos dias de observação,
voltando para o início do feed de notícias do grupo, figurando entre as publicações do
período em questão.
Os conteúdos das fotografias publicadas retratam lugares da cidade e as mudanças
ocorridas durante o tempo, acontecimentos e festividades, figuras ilustres de Mariana,
políticos em visita ao município, dentre outros registros. Devido ao espaço delimitado para a
escrita do artigo, escolhemos entre o material coletado, recortes das narrativas realizadas por
meio de comentários em três fotos para elucidar nossas reflexões, como veremos adiante.

1 - Os dados foram retirados do site da Prefeitura Municipal de Mariana: http://www.pmmariana.com.br/historico
2 - 4.018 até o dia 6 de novembro de 2016 https://www.facebook.com/groups/marianadofundodobau/?fref=ts
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A respeito da escolha da metodologia a ser aplicada para analisar a comunidade virtual
consideramos o uso da etnografia virtual, também conhecida como netnografia, uma forma
interessante de interagir com o nosso objeto por ser capaz de proporcionar o levantamento
de dados relevantes para a compreensão das dinâmicas sociais e culturais próprias do
ambiente digital.
Os procedimentos netnográficos 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), se apresentam “como uma possibilidade metodológica para a investigação de
comunidades práticas e culturais situadas na Internet” (FERRAZ et. al., 2009, p.42)
Os estudos netnográficos se beneficiam das características peculiares do ciberespaço
e apresentam formatos facilitados de se estudar as comunidades virtuais, uma vez que a
etnografia virtual, como definem Santos e Gomes, além de proporcionar o conhecimento
por meio da experiência pessoal do pesquisador, apresenta facilidades como:

a possibilidade de aprofundar o conhecimento sobre o grupo
através do próprio ambiente virtual, evitando possíveis mudanças de
comportamento; a facilidade de prescindir da transcrição visto que as
conversas, vias de regra, são registradas por meio de textos, deixando
o pesquisador em melhores condições de analisar outros elementos
do contexto em que está inserido (SANTOS; GOMES, 2013, p.8)

A netnografia ao atuar em caráter qualitativo nos fornece um aparato metodológico
que nos permite a realização de pesquisas em diferentes contextos virtuais de socialização,
permitindo a concepção de análises de comunidades virtuais, vínculos emocionais e praticas
sócias que se formam nesse espaço virtual. Como salienta 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
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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 E AMARAL, 2011, p.174).

Derivada da etnografia, a netnografia requer a adaptação das técnicas etnográficas para serem
trabalhadas no ambiente virtual, uma vez que as análises de caráter netnográfico devem levar em
consideração as particularidades do ciberespaço. Nas pesquisas netnográficas, as apropriações
das técnicas etnográficas como a seleção de informantes, o estabelecimento de relações, o
mapeamento de campo, anotações em diários, a observação participante, a observação não
participante, a realização de entrevistas, aplicação de questionários, a análise documental,
dentre outras, tornam-se funcionais e adaptáveis aos contextos e objetividades de cada estudo.
Dentre o conjunto de técnicas oferecidas pela netnografia, optamos pela utilização da
observação não participante e da documentação para realizarmos nosso estudo. Por meio
dessas técnicas, efetuamos uma observação e análise das postagens e das interações dos
membros dessa comunidade virtual com os conteúdos postados, bem como documentamos
os diálogos que foram construídos por meio dos comentários presentes nas fotografias,
e também realizamos a descrição das fotos aqui apresentadas tanto em seus conteúdos
imagéticos quanto em seus números de curtidas e comentários. Assim, através da observação
e da análise do comportamento de interação dos membros do grupo com as fotografias ao
realizarem comentários nas postagens, visamos perceber como se procedem as construções
das narrativas de memória da cidade de Mariana.
A comunidade virtual “Mariana do Fundo do Baú” reúne amantes do passado que narram
viagens no tempo provocadas pelas imagens compartilhadas no grupo. Como vemos pelas
narrativas que se seguem nos comentários feitos na postagem da foto realizada pelo Membro
13. A foto em questão faz referência a dois casarões antigos da cidade situados na Praça da
Sé, no centro de Mariana.
3 - Optamos por identificar os membros que comentam nas fotografias com números de acordo com a ordem

em que comentam. A cada fotografia analisada, iniciamos uma nova identificação dos indivíduos que interagem
com a postagem, logo os membros assim identificados são referentes a cada fotografia.
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Membro 1: [legenda a foto] Essa casa, não sei se foi postada, conhecida
hoje como Casa dos Morais, fica na Praça da Sé. Era uma casa geminada.
Foi adquirida à Arquidiocese pelo saudoso Lauro Morais, incansável
batalhador pela preservação de Mariana para a criação de um museu
particular que chegou, inclusive, a funcionar por algum tempo. Parte
da casa, hoje, do lado direito pertence à família do saudoso artista
plástico Aloísio Morais, em demanda com desapropriação injusta
pelo Município, há muitos anos. A outra parte pertence ao Banco Itaú.
Eu gostaria de chamar a atenção para um importantíssimo detalhe
dessa casa que se trata de uma sacada toda protegida por treliçados
de madeira. Esse tipo de sacada, raríssimo, só existe um, hoje em
dia em Diamantina e se chama Muxarabe ou Muxarabiê. Esse tipo
de Balcão protegido, em toda altura da sacada, por uma treliça de
madeira, a fim de assegurar ventilação e sombra e, também, de poder
olhar para o exterior sem ser observado. Testemunha da influência
árabe na arquitetura ibérica foi trazida pelos portugueses e marca
algumas casas coloniais brasileiras. O Banco Itaú poderia resgatar
esse Muxarabiê, que seria um grande ganho para o nossa belíssima
arquitetura do passado.
Membro 2: Meus avós, Antônio Dias e Maria José Goulart Dias, moraram
na cada que hoje pertence ao banco itau. Parabéns pela riqueza de
detalhes. Acho que toda arquitetura antiga deveria ser restaurada e
preservada.
Membro 3: A casa do lado direito pertencia ao Mons. José Cotta.
Membro 1: [em resposta] Sim [cita membro 3]. Eu era menino e me lembro
dele, já bem idoso morando ali. Sua religiosidade e fé era admirável e
tão elevada ao ponto de exorcizar pessoas acometidas do mal.
Membro 4: Esta casa não pertence ao município, pertence à minha
família. O processo de desapropriação teve início há 14 anos por
diferenças políticas e até hj nada foi feito dela... O município tem
apenas a posse do imóvel.
Membro 1: [em resposta] Tem razão [cita membro 4] E é lamentável que
essa questão de uma brusca e injusta desapropriação pelo Município
não tenha um fim que todos almejamos para a sua família. Ou seja, a
devolução do imóvel ou uma indenização compatível com o mercado
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imobiliário de Mariana.
Membro 5: Caríssimo [cita membro 1], registro que essa casa tb foi
de meu avó materno que ao lado instalou uma fábrica de macarrão
movida por tração animal, talvez a primeira do gênero no nosso estado.
Nesta casa também viveu já na fase de minha infância o Cônego Juca
Cotta, que nela praticava frequentes ritos de expulsão de entidades
demoníacas, que para sua intercessão acudiam os possessos. Este
prelado era também capelão celebrante assíduo da missa das seis para
as irmãs do Santo Estevão e eu então usuário do trem que saia para
Ouro Preto as cinco e trinta cruzava com ele frequentemente e por ele
era abençoado.
Membro 1: [em resposta] Caro amigo [cita membro 5] do Cônego Juca
eu já sabia e o conheci nos idos menino. Mas de seu avô materno não
sabia. São histórias que agrega, ainda mais valor aos imóveis históricos
de nossa Mariana.
Membro 6: Gente, que história incrível!!! Quando Cônego Cotta morou
nessa casa eu achava que ele era uns dos primeiros moradores.
Membro 7: [cita membro 1] esta casa não era do Cônego Cota aonde
roubávamos jabuticaba?
Membro 1: [em resposta] Sim, era essa mesmo, amigo [cita membro 7].
Membro 8: Que saudade da minha casa, onde fomos muito felizes.
Saudade desse tempo!!!4

Como se percebe na narrativa construída, a sociabilidade criada sobre os lugares de memória
da cidade, a troca de informações e as citações entre amigos são práticas comuns nessas
comunidades virtuais. Os imaginários sobre as memórias são negociados coletivamente, num
ambiente de constante troca, em que experiências de vida são compartilhadas e informações
sobre lugares, pessoas e acontecimentos são acrescidas pelos participantes.
O outro, por meio de seus depoimentos, ratifica, complementa e torna mais exato o
4 - Recorte dos comentários realizados na postagem da foto que conta com 201 curtidas e 28 compartilhamentos

e 26 comentários até a data do último acesso: dia 7 de novembro de 2016
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processo de rememoração. Para Halbwachs (2006, p.25), “se nossa impressão pode apoiarse não somente na nossa lembrança, mas também sobre a de outros, nossa confiança na
exatidão de nossa evocação será maior, como se uma mesma experiência fosse começada,
não somente pela mesma pessoa, mas por várias”.
A construção de narrativas de memória é acionada pelas fotografias compartilhadas,
uma vez que as imagens, ao provocar o sentimento de familiaridade nos indivíduos, criam
referências para o processo de rememoração. Como destaca Sontag (2003), “as imagens
traçam rotas de referência e servem como totens de causas: um sentimento tem mais chance
de se cristalizar em torno de uma foto do que de um lema verbal. E as imagens nos ajudam
a construir e revisar nossa noção de um passado mais distante.” (SONTAG, 2003, p.72).
Essa familiaridade causada nos sujeitos pelas imagens gera uma adesão afetiva entre
os indivíduos no processo de rememoração, como percebemos pelos comentários da foto
compartilhada pelo Membro 1, onde há o registro da Praça Gomes Freire, conhecida também
como Jardim, localizada no centro da cidade.

Membro 1: [legenda a foto com um poema] Foi assim, como em muitas
outras praças, em muitos outros jardins...
Por vezes, em uma só noite. Única noite, pois que se fez diferente de
todas as outras, de todos os tempos que vieram...
Um só caminhar, duas emoções conversando todos os silêncios...
Sem amanhã... (Ora o amanhã!)
Toda a vida numa só noite...
Completa...
Onipresente...
Que importa se uma só?
Mãos roçando carinhos incidentais e os olhos cegos de emoção...

Tempos de rupturas: críticas dos processos comunicacionais

72

Sonhos comuns e tão deslumbrados e, aquele espaço,
aquele tempo, aquele sentimento, quase secreto e novo em que só
eles existiam...
E, que nunca reencontraram mais...
Histórias de cada um, histórias de todo mundo...
Também é disso que a vida se faz! De praças, de jardins e de sentimentos
sempre emocionados!...
Membro 2: O tempo vai passando e a saudade vai crescendo sem
que a gente possa deter o tempo e podar a saudade...eta Mariana
transbordante de saudade de todos nós...
Membro 3: Bonitos versos. Se aplicariam, sem dúvida, para muitos de
nós.
Membro 4: Parabéns! Muito bem dito os versos que retratam uma
época que não se desgasta!
Membro 5: Esse jardim tem muita história......quem se lembra do pão
molhado ofertado àqueles que arrumavam uma namorada......
Membro 3: [comenta novamente] Pão molhado: especialidade do bar
de José Divino, depois de Toninho.
Membro 6: Lindo poema, maravilhosas e doces recordações de cada
cantinho de nossa inesquecível Mariana!
Membro 7: Acho que ninguém tinha descrito tão bem este lugar e
sentimentos que transitam nesta praça. Parabéns!
Membro 8: A realidade vivida e curtida e que virou saudade de um
tempo que não volta mais.
Membro 9: Em um banco, perto deste coreto, Eliana e eu começamos
nosso namoro. Namoro este sugerido a minha pessoa pela minha
querida mão Nenem Vieira. Ela atuou para muitos amigos como “Santo
Antônio” casamenteiro. Foram 5 anos de namoro e noivado. Em 18
de setembro deste ano, completaremos 23 anos de casados. Muitos
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amidos comentavam om a gente, que o nosso namoro prometia dar
certo. Dois caçulas de duas boas famílias. Sou um homem de muita
sorte...E viva Mariana com nosso acolhedor jardim...
Membro 10: Ah! Se esse jardim falasse...Eita tempo bom! Uma saudade
que não se esvai5

O compartilhamento dessa fotografia juntamente com o poema atuou como um gatilho
para um processo de rememoração coletiva acionada pelo afeto ao local retratado: o Jardim,
onde “sentimentos que transitaram nessa praça” geraram “doces recordações”. A praça atua
como um lugar sensível que atribui sentimentos e significados ao espaço e ao tempo.
Pelo recorte acima observamos também o apego ao passado, à “época que não se
desgasta”, que gerou a “saudade de um tempo que não volta mais”, “uma saudade que não
se esvai”. Essa exaltação do passado, o saudosismo são marcas recorrentes nas narrativas de
memória de lugares sensíveis.
A rememoração coletiva da cidade elaborada pelas narrativas de memórias dos indivíduos
que pertencem a essa comunidade virtual, promovem elementos que constituem a
representação da cidade de Mariana, como podemos ver nos comentários realizados na foto
que registra um Chafariz que acabou sendo demolido.

Membro 1: Fonte luminosa na antiga praça da Estação, hoje praça JK.
Anos 60, não sei o autor da foto.
Membro 2: Lembro da inauguração da fonte. Quem era o prefeito?
João Sampaio ou Euclides Vieira
Membro 3: [em reposta ao membro 2] Euclides
Membro 4: Muito lindo! Mariana, como você era linda!
Membro 3: [em resposta ao membro 4] falou bem, era.
5 - Recorte dos comentários realizados na postagem da foto que conta com 123 reações com os ícones que

representam o “curtir” e o “amei”, 63 compartilhamentos e 31 comentários até a data do último acesso: dia 7 de
novembro de 2016.
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Membro 5: Que maravilha e que saudade!
Membro 6: Quando acendiam as luzes coloridas, e abriam os chafarizes
centrais e laterais, era lindo!
Membro 3: lembranças, doces lembranças
Membro 7: Era muito linda!!!
Membro 8: Como a praça era linda.
Membro 9: Nós brincávamos muito nessa praça quantas saudades
Membro 10: Saudades da Mariana bucólica, linda...6

Pelas narrativas de memória realizadas pelos membros do grupo, percebemos que a cidade
tem representações afetivas e saudosistas da “Mariana bucólica, linda” que confrontam a cidade
do passado com a cidade atual como vemos nos comentários “Muito lindo! Mariana, como você
era linda” e “falou bem, era”. As representações da cidade de Mariana presentes nas narrativas
de memória da comunidade virtual refletem uma Mariana antiga, de um tempo passado que
deixou saudades, exaltam a Mariana de outrora contrapondo-a com a Mariana de hoje.
Pela rememoração de sua história, lugares e personagens, Mariana se torna uma cidade
sensível para os indivíduos que ali têm experiências vividas. Para Pesavento, “a cidade sensível
é aquela responsável pela atribuição de sentidos e significados ao espaço e ao tempo que se
realizam na e por causa da cidade. É por esse processo mental de abordagem que o espaço se
transforma em lugar, ou seja, portador de um significado e de uma memória” (PESAVENTO,
2007, pp. 14 e 15, grifos da autora).
Esse lugar enquanto portador de significado é mantido pelas ligações emocionais dos
indivíduos, nascidos na cidade ou não, que ali têm suas histórias de vidas engendradas. Como
nos diz Pesavento, “com isso, acaba por definir uma identidade, um modo de ser, uma cara e
6 - Recorte dos comentários realizados na postagem da foto que conta com 123 reações com os ícones que

representam o “curtir” e “amei”, 63 compartilhamentos e 31 comentários até a data do último acesso: dia 7 de
novembro de 2016
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um espírito, um corpo e uma alma, que possibilitam reconhecimento e fornecem aos homens
uma sensação de pertencimento e de identificação com a sua cidade.” (PESAVENTO, 2007, p.5).
Essas ligações emocionais suscitam nesses sujeitos o sentimento de pertencimento à
cidade de Mariana, e o “ser marianense” como identidade. A manutenção desse sentimento
é realizada pela memória e suas construções narrativas.
No processo construtivo do sentimento de pertença dos indivíduos, as redes sociais
digitais, como o Facebook aqui estudado, ao serem utilizadas pelos sujeitos para promoverem
suas narrativas de memória, vêm se tornando uma ferramenta que amplia as condições e os
espaços para as práticas de rememoração coletiva.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Nossa sociedade é marcada, como define Huyssen (2000) pela crescente produção de
narrativas de memórias devido a uma cultura de apego ao passado, que busca dar coerência
ao tempo presente e suscitar o sentimento de continuidade para projetarmos o futuro.
As narrativas de memória contribuem para alinhar nossos sentimentos subjetivos com
os lugares que ocupamos no mundo social e cultural. Como vimos, as rememorações não
são algo dado e permanente, enquanto frutos de sociabilidades as narrativas de memória
encontram-se em permanentes processos de construção.
As redes sociais digitais, enquanto espaço de livre produção e troca de informações,
conhecimento e opiniões, permitem o compartilhamento de diversas narrativas,
possibilitando, assim, a criação colaborativa de conteúdos. A apropriação dessas plataformas
pelos atores sociais possui diversas finalidades, dentre elas, a rememoração. Os sujeitos
transformam essas redes em ferramentas para a rememoração à medida que elas oferecem
suporte para a construção e difusão de narrativas de memórias.
Na comunidade virtual “Mariana do Fundo do Baú”, as construções das narrativas de
memória são acionadas pelas fotos compartilhadas que suscitam nos indivíduos o sentimento
de afetividade que levam esses sujeitos a um processo de rememoração coletiva.
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As análises compreendidas acerca dessa comunidade virtual e seus sujeitos nos mostram
que são recorrentes os acréscimos, correções e perguntas sobre aspectos históricos das
imagens compartilhadas nos comentários das fotos postadas, ressaltando nesse processo
de rememoração o caráter de construção colaborativa das narrativas de memória.
A construção coletiva dessas rememorações realizada pela adesão afetiva reforça nos
indivíduos o sentimento de pertencimento a uma comunidade, a um local que abrange as
práticas sociais desses sujeitos. Esse sentimento de pertença, por sua vez, atua como referência
na constituição da identidade coletiva dessas pessoas enquanto integrantes de um grupo.
Nas construções coletivas de narrativas de memórias desenvolvidas pelos membros da
página “Mariana do Fundo do Baú”, a cidade de Mariana foi representada de forma saudosista.
A representação da cidade nessas narrativas evidenciou o apego ao passado, a saudade dos
tempos passados de uma Mariana que se transformou ao longo do tempo.
Nesse processo de rememoração, percebemos as facilidades proporcionadas pelo
Facebook nas construções das narrativas de memórias, uma vez que essa plataforma
possibilitou reunir pessoas com afeto pela cidade de Mariana em uma comunidade virtual,
facilitando a elas o acesso às imagens de tempos e acontecimentos passados da cidade e a
troca de história e experiências.
Assim, ao serem apropriadas pelos sujeitos, as redes sociais digitais ampliam os espaços para
os indivíduos produzirem suas narrativas de memórias e dar nova vida às experiências passadas.
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RESUMO
O presente estudo busca realizar uma reflexão acerca da problemática da “denegação do
reconhecimento” do povo de rua, em particular das pessoas que vivem em situação de rua
na cidade de São Paulo (SP). Para tanto, analisaremos as variáveis envolvidas nas dinâmicas
de invisibilização e desrespeito social enfrentadas por esse segmento, considerando-se duas
vertentes: a midiática massiva e a mídia alternativa. Serão foco da análise dois vídeos: uma
edição do Globo Repórter, realizado pela Rede Globo em 2013, sobre o tema dos “moradores”
de rua; e um segundo, assinado pela Agência Democratize, intitulado “Cidade Invisível: o drama
da população de rua em São Paulo”. Desse modo, pretendemos dar a ver as oportunidades e
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obstáculos oferecidos pelos media para a superação do problema em questão e em que medida
eles dialogam com as políticas públicas voltadas pessoas que vivem em situação de rua. As
análises demonstram que a variação da visibilidade e do tratamento dessa questão pública em
cada um dos vídeos está intimamente ligada às contradições históricas vividas por esse público
e aos mecanismos de defesa de direitos que eles podem acionar, variando da exploração de
estereótipos ao efetivo advocacy exercido contra mecanismos de produção de invisibilidade.
PALAVRAS-CHAVE
Reconhecimento. Mídia. Povo de rua. Invisibilidade. Reificação.
ABSTRACT
This paper tries to reflect about the problem of the “denegation of recognition” of street
people, particularly those living on the street in the city of São Paulo. In this way, we will
analyze the variables involved in the invisibility and social disrespect dynamics faced by this
segment, considering two aspects: mass media and alternative media. Two videos will be
the focus of the analysis: an edition of Globo Reporter, conducted by Rede Globo in 2013, on
the theme of the “residents” of the street; And a second, signed by the Agência Democratize,
entitled Invisible City: the drama of the street population in São Paulo. We intend to see the
opportunities and obstacles offered by the media to overcome the problem in question and
the extent to which they dialogue with public policies directioned for the people at street
situation. The analyzes show that the variation in the visibility and treatment of this public
issue in each of the videos is closely linked to the historical contradictions experienced by
this public and the mechanisms of defense of rights that they can trigger, ranging from
the exploration of stereotypes to the effective advocacy exercised against mechanisms of
invisibility´s production.
KEYWORDS
Recognition. Media. Population of street. Invisibility. Reification.
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INTRODUÇÃO
As condições de vida precárias das pessoas em situação de rua nas grandes cidades
brasileiras passaram a ser problematizadas pelas políticas públicas1 do país de forma mais
intensa nos últimos vinte anos. Com o crescimento das grandes cidades e o processo de
acelerada urbanização ocorrido na segunda metade do século XX, assistiu-se a um amplo
movimento migratório das zonas rurais para as metrópoles, sobretudo no sentido Norte/
Nordeste-Sul/Sudeste. A cidade de São Paulo (SP) é exemplo máximo desse complexo
processo social: contabiliza hoje mais de 16 mil pessoas em situação de rua2, cuja maioria
(52,7%) está concentrada em sua região central, na Praça da Sé e imediações. A construção
da capital paulista nasce, historicamente, da confluência de imigrações constantes, tanto
internas, sobretudo de nordestinos, quanto externas: de italianos, árabes, judeus, japoneses,
coreanos, e, mais recentemente, peruanos e haitianos. Essa dinâmica constituiu em grande
medida o caldeirão cultural que alicerça as identidades dos cidadãos paulistanos. Boa parte
desses sujeitos imigrantes terminam suas trajetórias nas ruas da cidade ou, de outro modo,
se estabelecem em ocupações de imóveis abandonados no hipercentro, ou ainda, passam a
residir em áreas favelizadas da periferia metropolitana.
Para Shwafaty (2013), esse contexto paulistano tem sua matriz numa espécie de estranho
vício de origem:

De um lado, as promessas de riqueza e as oportunidades de uma
cidade grande, de outro, a pobreza e a exploração dos que trabalhavam
por quase nada. Acho que tais tensões estiveram presentes desde
a formação da cidade, quando a população predominantemente
mestiça e mameluca escravizava e vendia seus próximos (indígenas
ou mestiços) ‘pegos no laço’ e já catequizados. Estranho começo
1 - Em dezembro de 2014, a Política Nacional para a População em Situação de Rua foi instituída e regulamentada

pelo Decreto 7.053/2009 (BRASIL, 2009), depois de ampla mobilização e pressão popular. Ela é reconhecida
como um marco em direção ao “sujeito coletivo de direitos”. Embora tenham sido implementadas desde então
iniciativas exitosas pelo governo federal, há muito a ser feito, especialmente na revisão das frequentes estratégias
assistenciais de programas pautados no isolacionismo, punitivismo, penalização e repressão contra essa
população.
2 - 15.905 pessoas, em 2015, de acordo com o último Censo da População em Situação de Rua da Cidade de
São Paulo, realizado pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas - Fipe. Disponível em: http://www.
prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/assistencia_social/observatorio_social/2015/censo/FIPE_smads_
CENSO_2015_coletivafinal.pdf
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para um projeto de cidade (e de civilidade) que só era esboçado
pelas missões dos padres. Já havia ali o prenúncio da dimensão
maligna da urbanidade moderna que, contra qualquer utopia
tropical, resultou na megalópole global, financeira e industrial de
agora (SHWAFATY, 2013, p. 10-11, grifo nosso).

Para Rolnik (1997), é possível sintetizar o caleidoscópio da organização espacial de São
Paulo em uma imagem: “a contraposição existente entre um espaço contido no interior
da minuciosa moldura da legislação urbanística e outro, três vezes maior, eternamente
situado numa zona intermediária entre o legal e o ilegal” (p.131). Essa distribuição produz
a subalternização das periferias por aqueles que ocupam as áreas ditas nobres da cidade,
sobretudo no eixo sudoeste.
Nesse contexto, viver nas ruas, muitas vezes em itinerância, é um modo de vida que
acompanha a evolução da cidade. Com a ascensão do sistema capitalista e o estabelecimento
do mundo do trabalho, o processo de marginalização dos sujeitos sem emprego formal,
ou atividade fixa remunerada, constituiu-se sobretudo pelo estabelecimento de estigmas
sociais coletivamente compartilhados. Desprovidas das referências trabalhistas (carteira
assinada, vínculo empregatício, estabilidade funcional, entre outros), as pessoas em situação
de rua, apesar de muitas vezes desenvolverem atividades informais, são frequentemente
consideradas pela opinião pública como dignas de dó, improdutivas, preguiçosas e
vagabundas. Esse repertório compartilhado desencadeia uma espécie de segundo nível no
processo de marginalização, o da invisibilidade social.
Incorporadas à paisagem urbana, as pessoas em situação de rua passam a ser solenemente
ignoradas pelos transeuntes no cotidiano; “esquecidas” em suas precariedades, “perdem” a
capacidade de se fazer notar pelos passantes e, com isso, são varridas da condição de sujeitos
a de objetos sobre as calçadas, agregadas à sarjeta e às paredes sujas de áreas abandonadas
dos grandes centros. A imagem fusional da cidade e da negação dos modos de vida marginais
se constrói pela anulação da alteridade em função de valores consonantes ao progresso, ao
mercado, ao lucro, à produtividade da metrópole. A Bela Paulista escamoteia seus vestígios

Tempos de rupturas: críticas dos processos comunicacionais

83

violentos em função do novo e do grandioso.
Outramente, as vidas que padecem nessas condições passam a ser percebidas pelos
cidadãos que gozam de melhores condições de cidadania como ameaça em potencial,
necessariamente vinculados ao mundo do crime e ao tráfico de drogas. “Outros uns dos
outros”, os moradores de rua são estrangeiros paulistanos na sua própria cidade. Seja como for,
tal invisibilidade socialmente construída redunda naquilo que Honneth (2003) nomeia como
reificação. Uma dinâmica que tem início no espaço público cotidiano e que se desdobra em
diferentes arenas discursivas, incluindo as político-institucionais e as midiáticas. Com efeito,
grande parte das pessoas que vivem em situação de rua terminam completamente excluídas
das possibilidades de exercício da cidadania. Os danos sofridos se acumulam nas três esferas
honnethianas do reconhecimento (do amor, do direito e da estima social) e terminam por
constituir uma verdadeira “morte social” dessas pessoas em vida.
No presente estudo, fruto de um ensaio produzido para a disciplina de “Comunicação
e interações sociais” do Programa de Pós-graduação em Comunicação da Universidade
Federal de Minas Gerais, procuramos refletir acerca da problemática dessa “denegação do
reconhecimento” no caso das pessoas que vivem em situação de rua na cidade de São
Paulo. Para tanto, analisaremos as variáveis envolvidas nas dinâmicas de invisibilização
e desrespeito social enfrentadas por esse segmento, considerando-se duas vertentes: a
midiática massiva e a mídia alternativa. Serão foco da análise dois vídeos: uma edição do
Globo Repórter, realizado pela Rede Globo em 2013, sobre o tema dos “moradores” de rua;
e um segundo, assinado pela Agência Democratize, intitulado “Cidade Invisível: o drama
da população de rua em São Paulo”. Desse modo, pretendemos dar a ver as oportunidades
e obstáculos oferecidos pelos media para a superação do problema em questão e em que
medida eles dialogam com as políticas públicas voltadas para essa população.
DENEGAÇÃO DE RECONHECIMENTO E A INVISIBILIDADE DO POVO DE RUA
Em seu livro “Luta por reconhecimento: a gramática moral dos conflitos sociais”, Axel
Honneth (2003) trabalha as experiências de desrespeito que desencadeiam as lutas de grupos
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marginalizados por meio de uma análise da construção social dos sujeitos em um contexto
anterior ao das relações de reconhecimento. Para tal análise, o autor aborda três esferas: a
esfera do amor (emotiva), a esfera do direito (jurídico-moral) e a esfera da estima social. Na
esfera do amor, considerada a primeira etapa do reconhecimento recíproco por Hegel, os
sujeitos se sabem unidos no fato de serem dependentes um dos outros, de “ser-si-mesmo
em um outro”. Entretanto, tal fato não diz de um estado intersubjetivo, e sim de tensões
comunicativas que estão entre a experiência do poder-estar-só e do estar-fundido, que
permite ao indivíduo uma autoconfiança indispensável para os projetos de autorrealização
pessoal e para a participação autônoma na vida pública.
No caso da esfera do direito, também pode ser observada uma circunstância em que os
sujeitos só podem chegar a uma autocompreensão enquanto portadores de direitos quando
conhecem quais as obrigações têm que ser observadas em face do outro. Tal aspecto se
relaciona com o conceito de um “outro generalizado” de George H. Mead (1967). Para Mead,
o “outro generalizado” corresponde ao grupo social em que o indivíduo está inserido, e que
há dentro dele uma série de símbolos, de significados que são compreendidos por todos
os que o compõe, o que permite que o sujeito reconheça outros membros da coletividade
como portadores de direitos. Para Honneth (2003, p.193, grifo nosso)

Reconhecer-se mutuamente como pessoa de direito significa hoje, nesse
aspecto, mais do que podia significar no começo do desenvolvimento
do direito moderno: entrementes, um sujeito é respeitado se encontra
reconhecimento jurídico não só na capacidade abstrata de poder
orientar-se por normas morais, mas também na propriedade concreta
de merecer o nível de vida necessário para isso.

Na experiência do reconhecimento jurídico, um sujeito é capaz de se perceber como
uma pessoa que compartilha com os outros membros de sua coletividade os predicados
que a capacitam para a participação na vida social. A capacidade de se referir positivamente
a si mesmo faz surgir no sujeito a consciência de poder respeitar a si próprio, porque, como
membro de igual valor em uma coletividade, ele merece o respeito de todos os outros. Ainda
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conforme Honneth (2003), em contrapartida ao reconhecimento jurídico, a estima social se
dedica às singularidades que caracterizam os seres humanos em suas diferenças pessoais,
estando ligada a um pressuposto contexto de vida social, em que os membros formam uma
comunidade de valores que se orientam por concepções de objetivos comuns.
Considerando o quadro acima apresentado, Honneth (2006) argumenta que reconhecer
alguém significa compreender nele um valor que nos motiva intrinsecamente a nos
comportarmos não de maneira egocêntrica, mas de forma adequada aos propósitos, desejos
e necessidades dos demais. Assim, o comportamento de reconhecimento se orienta não
segundo os próprios propósitos, mas, segundo as qualidades avaliativas dos demais. Para
Maia (2013), Honneth sustenta que os indivíduos esperam das formas de reconhecimento
condições para o seu bem-estar e autonomia; quando acontece uma recusa desse
reconhecimento intersubjetivo, o sujeito rompe violentamente o relacionamento consigo
mesmo, surgindo um sentimento de injustiça. Os sentimentos de injustiça, então, podem ser
entendidos como um sinal de que as expectativas de reconhecimento foram violadas, o que
torna claro que eles não são de algum tipo de justificação em si mesmos.
Uma vez que as três formas de reconhecimento intersubjetivo asseguram uma autorrelação
prática satisfatória dos sujeitos no interior de uma coletividade, a ausência de reconhecimento
fere justamente os modos de autorrelação aprendidos intersubjetivamente (HONNETH, 2003).
Por conseguinte, a ausência de reconhecimento jurídico lesa intensamente as pretensões
normativas de reconhecimento do sujeito ou de grupos sociais, na medida em que eles se
mantêm fora dos marcos jurídico-legais da sociedade. A denegação do reconhecimento conduz
à exclusão social de sujeitos e grupos, o que constitui uma violência moral que afeta a capacidade
das pessoas se referirem a si mesmas como parceiros em pé de igualdade na interação com seus
próximos (HONNETH, 2003, p.217). Desse modo, fere-se o autorrespeito de sujeitos e grupos
sociais que partilham o status de pessoas de menor valor no interior de uma coletividade, fato
evidente na situação de marginalidade enfrentada pelas pessoas em situação de rua.
Outra maneira de desrespeito que também é vivenciada fortemente pela população
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em situação de rua é a degradação do valor social das suas formas de autorrealização,
localizada na esfera social. O horizonte de autorrealizações pessoais, nesse contexto,
encontra-se fechado e hierarquizado, o que gera distinções, degradações de formas de vida
e promove um modo de invisibilizar o sujeito, o que não tem relação com sua presença
física, mas sim com sua existência em um sentido social. A ideia de “invisibilização” remete
ao conceito de “morte social” (HONNETH, 2003), que indica a existência de meios agudos de
desprezo e de completa ausência de reconhecimento da alteridade.
Essa ausência de reconhecimento do outro como próximo, como semelhante, caracteriza
o que Honneth (2008, p. 69-70, grifo nosso) denomina como reificação:

[...] Diferente da ‘instrumentalização’, a reificação pressupõe que nós
nem percebamos mais nas outras pessoas as suas características
que as tornam propriamente exemplares do gênero humano: tratar
alguém como uma ‘coisa’ significa justamente torná-la(o) como
‘algo’, despido de quaisquer características ou habilidades
humanas. Possivelmente a equiparação do conceito de ‘reificação’ ao
de ‘instrumentalização’ só ocorra com tanta frequência porque com
‘instrumentos’ nós normalmente nos referimos a objetos materiais;
mas isto leva a perder de vista que aquilo que torna pessoas adequadas
a serem utilizadas como instrumentos para fins de terceiros geralmente
são suas características especificamente humanas.

Ainda para Honneth (2007), a principal causa social da reificação reside nas práticas
institucionalizadas, que propõem um modelo de apresentação de si padronizado, em
acordo com as imposições hegemônicas. Hodiernamente, diversas instituições requerem
dos sujeitos formas públicas de apresentação que se adequem a uma grande variedade
de expectativas. Isso faz com que cada vez mais os indivíduos sejam incitados a simular
sensações ou a fixar determinadas características de forma conclusiva, como se as próprias
qualidades fossem objetos manipuláveis.
Desse modo, a reificação honnethiana configura uma postura que deturpa as perspectivas
dos sujeitos, evidenciando a degradação da condição humana do outro e, por consequência, dos
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objetos com significados existenciais e/ou de si mesmo. Segundo o autor, o núcleo da reificação
localiza-se no esquecimento do reconhecimento. Neste sentido, o processo de reificação se
refere à consolidação das práticas ou mecanismos sociais que, quando se convertem em hábitos,
tornam-se tão cristalizados que obstruem o acesso original ao significado qualitativo que possa
ter o próximo. Isso é perfeitamente observado no caso das pessoas em situação de rua, que,
como dito anteriormente, passam a ser ignoradas pelos transeuntes no cotidiano. “Esquecidas”
em suas mazelas, são equiparadas a objetos sobre as calçadas, a seres inferiores recostados às
paredes sujas de áreas abandonadas dos grandes centros.
CLAMORES E REPRESENTAÇÕES DOS “INVISÍVEIS”
Muitas experiências de injustiça são normalmente submersas no contexto da vida diária,
diversas vezes faltam a atenção do público ou mesmo o reconhecimento social. Nem sempre
os indivíduos e grupos que sofrem a injustiça têm as motivações, recursos ou as habilidades
comunicativas necessárias para expressar suas preocupações ou especificar danos sofridos,
para apontarem o que é preciso para se obter justiça. Usualmente, esses sujeitos não são
politicamente ativos e não têm acesso aos recursos mínimos necessários para exercício da
autonomia individual e política, devido às condições de miséria extrema, vulnerabilidade,
opressão e, até mesmo, falta de liberdade.
Para suplantar essa marginalização e invisibilidade, fortemente vivida pela população em
situação de rua, muitos agentes sociais, grupos de defesa que atuam como porta-vozes
desses sujeitos, representando os interesses deles. Maia (2012) afirma que esses agentes
procuram capturar sentimentos de injustiça e discursos que expressam as necessidades
desses sujeitos – como experiências diárias de opressão, humilhação, exploração, entre
outras – e articulá-las numa linguagem pública, isto é, capaz circular publicamente e de ser
compreendida pelos outros. Além disso, a autora sublinha que os líderes de movimentos
sociais e agentes de advocacy são atores particularmente capazes de sustentar debates
públicos sobre esses problemas negligenciados. Isso acontece na medida em que eles buscam
expressar publicamente, e de várias formas, o que consideram injustiça; ou propõem-se a
lutar por aquilo que precisa ser reconhecido, isto é, uma alternativa preferível, mais justa em
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comparação com o estado de coisas existente (MAIA, 2012).
Nesse contexto, os meios de comunicação, na sua diversidade, apresentam-se como um
importante elemento para a visibilidade dessas demandas por reconhecimento. Conforme
Garcêz e Maia (2016), os media funcionam como lócus de visibilidade que interconecta
múltiplas arenas onde os atores políticos exercem o ato de representar. Para as autoras,
se os media sempre estiveram presentes em processos de representação e organização de
coletivos, com o advento da internet e das redes sociais digitais esta prática está cada vez
mais horizontalizada. Desse modo, não é mais preciso ter uma estrutura organizacional,
recursos e expertise para difundir mensagens para amplos públicos (GARCÊZ E MAIA, 2016).
Considerando essa importância dos media para a visibilidade das demandas de um grupo
marginalizado e invisibilizado como o das pessoas em situação de rua, bem como para a
promoção da reflexão sobre o desrespeito social imputado a elas, trouxemos dois vídeos para
elucidar tais questões: uma edição do programa televisivo Globo Repórter3, realizado pela
Rede Globo em 2013, dedicado ao tema dos “moradores” de rua; e um segundo, assinado
pela Agência Democratize, intitulado “Cidade Invisível: o drama da população de rua em São
Paulo”4. Desse modo, pretendemos dar a ver as oportunidades e obstáculos oferecidos pelos
media para a superação do problema em questão.
a) Globo repórter - A edição de 10 de maio de 2013 do Globo Repórter, programa
telejornalístico semanal brasileiro produzido e exibido pela Rede Globo nas noites de
sextas-feiras, apresenta narrativas jornalísticas a respeito de pessoas que vivem nas ruas
de diferentes capitais brasileiras Rio de Janeiro (RJ), São Paulo (SP), Goiânia (GO), Curitiba
(PR) e Recife (PE). A capital paulista é, portanto, incluída em “pé de igualdade” nesse rol de
metrópoles, embora o problema social enfrentado por São Paulo (SP) seja mais complexo e
numericamente maior que nas demais cidades. A abordagem relativa às condições de vida
dos personagens escolhidos pelos repórteres, embora varie de acordo com o contexto de
cada uma delas, tem em comum ao menos dois elementos: (a) o enfoque sobre a trajetória
3 - Programa disponível no link: https://www.youtube.com/watch?v=jfEycj8TqS8
4 - Vídeo disponível no link: https://www.youtube.com/watch?v=7HdHHYNiG5Y

Tempos de rupturas: críticas dos processos comunicacionais

89

individual e sobre os problemas familiares pretéritos em cada caso; (b) a exibição de um
“atravessamento” dessas trajetórias por algum aspecto religioso positivo, cuja missão seria
resgatar das ruas tais pessoas, apresentando-se uma espécie de caminho de salvação.
Isso implica efeitos diretos na construção do discurso midiático em que o Globo Repórter
se insere: primeiramente, uma sobrecarga de responsabilização sobre o indivíduo que está
em situação de rua por sua condição de vida, diluindo-se a possibilidade de partilha social
do problema em tela, sobretudo no que se refere aos aspectos do mudo do trabalho. As
questões de moradia, segurança alimentar e educação decorrentes da não-empregabilidade,
de natureza complexa e de interesse público, são simplificadas pelo discurso e devolvidas
ao seio das famílias. Nesse aspecto, a descrição de um dos personagens paulistanos pelo
repórter Alberto Gaspar é exemplar: “Homossexual, soropositivo e rejeitado pela família.
Mesmo assim, João estava conseguindo seguir adiante.” (15’52’’).
Em nenhum momento do programa, são abordadas as condições históricas de
marginalidade da população que vive nas ruas; a violência do processo de urbanização
excludente típico das grandes metrópoles, como é, por exemplo, o fenômeno da gentrificação
de áreas centrais, especialmente em São Paulo (SP); a necessidade de políticas públicas com
vistas ao empoderamento dessas pessoas para que, objetivamente, consigam enfrentar
e superar tal precariedade social. Repetidamente, os aspectos coletivos do problema são
subsumidos por uma (i)lógica meritocrática-messiânica. Assim, todo aquele que desejar,
com fé, uma mudança de vida e nisso se empenhar conseguirá sair das ruas.
Tal aspecto do discurso midiático abre campo para uma outra dimensão do enfoque: a
valorização do trabalho de instituições filantrópicas da sociedade civil numa perspectiva
assistencialista, sobretudo porque muitas delas atuam no socorro das demandas mais
urgentes, como são o abrigamento e a alimentação. Embora a atuação desses apoiadores
sociais seja louvável, a narrativa jornalística se restringe a enquadrá-los alheios à dimensão
política do que fazem.
Assim, percebe-se que o programa, embora aponte para alguns danos sofridos pelas
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pessoas em situação de rua claramente não contribui para a ampla contestação das
injustiças sociais vividas pelo segmento. Ao contrário, a edição do Globo Repórter ajuda a
reforçar estigmas atribuídos aos sujeitos marginalizados e, em nenhum momento, questiona
diretamente quais ações governamentais têm sido tomadas para dirimir o problema. Há
anos as administrações da Prefeitura de São Paulo vêm implementando ações de políticas
públicas questionáveis, em seus méritos e deméritos, junto às pessoas em situação de rua
da capital5. Mas, a cobertura jornalística parece ignorar a existência do Poder Público como
executor de uma agenda relevante como essa, assim como também não dá voz à rede de
porta-vozes das demandas das pessoas em situação de rua que conta com representantes
histórica e publicamente reconhecidos pela própria mídia, e politicamente engajados.
Mesmo que a reportagem tenha aberto espaço de fala para as pessoas que vivem nas
ruas, a exposição dos relatos não as tornam menos invisíveis do ponto de vista político. A
denegação do reconhecimento, nesse sentido, operaria de forma reversa: a espetacularização
do dano, por meio de enquadramentos exóticos e melodramáticos, termina por colmatar o
sentido político do sofrimento gratuitamente exposto.
(b) Cidade Invisível: o drama da população de rua em São Paulo - Esta vídeo-reportagem foi
publicada em 20 de junho de 2016 pela Agência Democratize6 e aborda o drama enfrentado
pela população em situação de rua na cidade de São Paulo (SP). Apresenta a defesa das
demandas dessa população nas falas de Paulo Escobar, da Catso7; de Sabrina Duran, jornalista;
de padre Julio Lancellotti, da pastoral do povo de rua da Igreja Católica8. Já os relatos de dois
ex-moradores de rua apresentam os sofrimentos por eles vividos no passado, com destaque
5 - Atualmente, o Comitê Intersetorial da Política Municipal para a População em Situação de Rua é uma

das instâncias em que as políticas públicas destinadas ao segmento são planejadas e acompanhadas com a
participação de representantes do povo de rua. Ver:http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/direitos_
humanos/participacao_social/conselhos_e_orgaos_colegiados/comitepoprua/index.php?p=165749
6 - A Agência Democratize se apresenta como uma terceira via ao jornalismo: fora dos padrões estabelecidos pela
mídia tradicional, e buscando uma nova forma de construção e compartilhamento da informação dentro da mídia
independente. Formada em São Paulo em 2015, o Democratize funciona como uma cooperativa de jornalistas e
profissionais da comunicação, deixando de lado hierarquias e o modo tradicional de fazer jornalismo.
7 - Coletivo Autônomo Dos Trabalhadores Sociais - Catso. Formado por trabalhadores da área social (de
organizações ou autônomos), apartidário e independente, que se organizam autonomamente e horizontalmente.
Advoga pelas pautas sociais para o povo de rua e por uma política construída “de baixo para cima” e com
participação popular, trabalhadores e pessoas interessadas.
8 - A Pastoral do Povo da Rua tem como missão ser “presença junto ao povo da rua e dos lixões, reconhecer
os sinais de Deus presentes na sua história e desenvolver ações que transformem a situação de exclusão em
projetos de Vida para todos”. Ver: http://www.arquisp.org.br/multimidia/videos/pastoral-do-povo-da-rua
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para o envolvimento com drogas e o afastamento das famílias de origem. Mostram-se
também falas de pessoas em situação de rua similares àquelas apresentadas pelo Globo
Repórter, mas enquadradas de forma mais complexa do ponto de vista do reconhecimento,
apontando-se para as demandas subjetivas nas esferas da estima social, do direito e do
amor. A estigmatização e as humilhações que as pessoas em situação de rua sofrem são
problematizadas pela vídeo-reportagem, com relevo para o fato de serem previamente
julgadas por muitos como usuárias de drogas. Nesse sentido, há um contraponto bem
articulado aos relatos dos dois ex-moradores primeiramente apresentados, o que equilibra
a abordagem do tema e evita a reificação do olhar sobre as condições de vulnerabilidade e
precariedade apresentadas.
Diversamente do Globo Repórter, em que certo enquadre messiânico atravessa abordagem
das práticas de instituições filantrópico-religiosas, a participação do padre Julio em Cidade
Invisível não evoca uma perspectiva religiosa do problema, mas posiciona a pastoral como
questionadora das políticas públicas implementadas pela Prefeitura. O padre nomeia danos
sofridos pelas pessoas em situação de rua e advoga uma interlocução direta da administração
municipal com o segmento; critica as ações higienistas do governo e a truculência da Guarda
Civil Municipal. O vídeo também mostra, subsidiariamente, um ato de protesto realizado
pela pastoral e movimentos sociais, que ocorreu na praça da Sé, em memória ao massacre
ocorrido em 2004 e que ganhou repercussão internacional9.
Nota-se que a Agência Democratize oferece oportunidades para os ativistas de comunicar
as suas próprias questões de interesse e desenvolver agendas que não são cumpridas pelos
meios de comunicação social massivos. A mídia alternativa, que é dispersa e atinge um
público pequeno se comparada à audiência da Rede Globo, principalmente um público já
engajado ou sensíveis aos movimentos de luta pelo reconhecimento, geralmente têm uma
reduzida capacidade de exercer influência na opinião pública. Mas, ainda assim, ajudam
a aumentar a pluralidade no ambiente de mídia e reforçar os vínculos dos ativistas que
9 - Os crimes ocorreram entre os dias 19 e 22 de agosto de 2004 e deixaram sete mortos naquela região. As vítimas

foram assassinadas com golpes na cabeça enquanto dormiam na praça. Outras oito pessoas ficaram gravemente
feridas. Depois disso, estabeleceu-se 19 de agosto como Dia Nacional de Luta da População em Situação de Rua.
Nenhum dos suspeitos identificados como autores do crime foi preso.
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exercem o papel de porta-vozes das demandas das pessoas em situação de rua. São vias de
circulação para discursos mais progressistas e dão a ver saídas alternativas à superação dos
danos, rompendo-se com a denegação do reconhecimento.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A ideia de justiça em Honneth (2003) visa fundamentalmente alcançar a igualdade social
para que uma sociedade seja de fato justa. Para isso, é preciso o reconhecimento da dignidade
pessoal de todos os indivíduos. Na contemporaneidade, uma forma exemplar de desrespeito
é a negação dos direitos e a exclusão social, situação da qual os sujeitos padecem em sua
dignidade por não terem seus direitos efetivamente garantidos.
Em particular, a integração ao mundo do trabalho com sua lógica capitalista é uma das
dimensões fundamentais ao reconhecimento na esfera da estima social dos cidadãos ditos
excluídos. Nesse sentido, a tematização desse aspecto pelos media, massivos ou alternativos,
ainda tem muito a caminhar. Numa rápida análise dos produtos que trouxemos, vê-se que
as narrativas jornalísticas tendem a enquadrar timidamente as referências ao mundo do
trabalho quando abordam as vidas das pessoas em situação de rua. Não convocam um
olhar que valorize as práticas produtivas tipicamente desenvolvidas pelo povo de rua, as
quais possuem relevante valor socioeconômico, mesmo que sejam informais, haja vista o
desempenho ímpar das associações de catadores de papel e materiais recicláveis em várias
cidades do Brasil10. O comum é a tematização pelo exótico – pessoas em situação de rua:
Quem são? O que comem? O que fazem? Como sobrevivem? E os grandes centros urbanos
como São Paulo (SP) são o palco privilegiado para tal tematização.
Contudo, não se pode negar que, para o bem ou para o mal, a visibilidade do problema das
pessoas em situação é alcançada de alguma forma por iniciativas como as que procuramos
analisar. Em ambas, os dilemas que o processo de denegação do reconhecimento envolve
são expostos por enquadramentos distintos, donde emergem os discursos ora reificadores,
10 - O Movimento Nacional dos Catadores de Materiais Recicláveis (MNCR), por exemplo, há cerca de 14 anos

organiza os catadores e catadoras de materiais recicláveis no Brasil em busca do reconhecimento e valorização
da categoria como trabalhadora. Muitas pessoas em situação de rua integram esse movimento nas grandes
capitais. Ver: http://www.mncr.org.br/
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ora empoderadores. As políticas públicas destinadas ao segmento da população de rua,
embora contem com pouca visibilidade na mídia ou careçam de um debate que envolva
de fato os concernidos, constitui uma centralidade nesse contexto, o que mereceria maior
atenção das duas produções midiáticas. Elas poderiam auxiliar o acompanhamento das
ações governamentais pelas audiências, favorecendo a divulgação e reflexão a respeito dos
problemas enfrentados pelas pessoas em situação de rua; a problemática passaria, com isso,
a ser encarada como questão de interesse público, passível de intervenção dos cidadãos, e
não como um drama individual, ligado à esfera privada a priori. Com efeito, em lugar de se
reforçar estigmas, seriam abertas novos quadros de sentido para superação dos danos e da
denegação do reconhecimento.
A partir de 2017, com a eleição de João Dória (PSDB) para o cargo de prefeito da cidade
de São Paulo (SP), espera-se um aprofundamento das práticas higienistas, sobretudo aquelas
direcionadas ao hipercentro da capital. O apagamento dos grafites na Avenida 23 de maio,
assinados por artistas brasileiros e de outros países, por exemplo, são um epíteto da “limpeza”
que começa a se realizar pela administração João Dória em seus primeiros dias. É muito
provável que não somente muros, mas também pessoas, sejam foco dessa faxina, haja vista
o histórico das políticas urbanas paulistanas.
Desta forma, do ponto de vista dos estudos em Comunicação e Política, as reflexões que
aqui procuramos brevemente desenvolver apontam para um campo de pesquisa de grande
valor. Sobretudo porque, mesmo que muitas análises já desenvolvidas por alguns autores da
área venham considerando as dimensões do reconhecimento em suas obras, parece-nos que
a abordagem da imbricada relação entre os discursos que circulam nas diferentes mídias e a
construção de políticas públicas para o povo da rua ainda carece de bibliografia de referência.
Nesse sentido, esperamos contribuir para a ampliação científica do campo, levando em
conta que o processo de invisibilização e de exclusão desse segmento pode se dar também
no meio acadêmico. O papel do pesquisador assume, com isso, também uma dimensão
política, abordando o processo de constituição da cidadania pela via comunicativa dando a
ver em seu esforço reflexivo quais contribuições que os sujeitos e a mídia podem oferecer ao
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estabelecimento de uma sociedade mais justa e um Estado de Direito mais democrático.
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RESUMO
Este trabalho faz parte de uma análise do impacto da apropriação de tecnologias por rádios
brasileiras, no que concerne ao conteúdo e às rotinas produtivas, focando especificamente
na utilização de conteúdos provenientes de agências de notícias. Abordamos o conteúdo da
Agência Radioweb, uma das mais importantes agências radiofônicas de notícia do Brasil, que
é incorporado à programação de muitos meios radiofônicos no Brasil. Buscamos tensionar
as fronteiras entre o que é convencionado como release e o que é notícia. Baseamo-nos
na observação crítica da rotina produtiva da agência e em entrevistas com a coordenadora
de jornalismo da região Sul e com o sócio diretor da empresa, para entender os conteúdos
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gerados, a lógica produtiva da agência e como isso se articula às características do que é
(veiculado como) jornalismo. Constatamos que a agência emplaca seu material e ganha
notoriedade no mercado, mas igualar (ou não diferenciar para o público) o material dos
clientes ao conteúdo jornalístico tem implicações na postura ética da empresa, que é uma
mescla entre agência jornalística e de marketing.
PALAVRAS-CHAVE
Agência de notícia. Rádio. Radioweb. Jornalismo. Release.
ABSTRACT
This work is part of an analysis of the impact of the appropriation of technologies by Brazilian
radios, regarding content and productive routines, focusing on the use of content from news
agencies. We discuss the content of Agência Radioweb, one of the most important radio
news agencies in Brazil, which is incorporated into the programming of many radio media
in Brazil. We seek to stress the boundaries between what is agreed as a release and what is
news. We are based on the critical observation of the production routine of the agency and
on interviews with the journalism coordinator of the South region and with the managing
partner of the company, to understand the contents generated, the productive logic of the
agency and how this articulates the characteristics of what Is (referred to as) journalism. We
have verified that the agency places its material and gains market awareness, but matching
(or not differentiating for the public) the material of the clients to the journalistic content
implies problematizing the ethical stance of the company, which is a mixture between
journalistic and marketing agency.
KEYWORDS
News Agency. Radio. Radioweb. Journalism. Release.
INTRODUÇÃO
A lógica operante de “agências de notícias”, como a Radioweb, consiste em produzir
dois tipos de produtos: o boletim de clientes e a cobertura do factual, ambos com formatos
jornalísticos e financiados pelo contratante (o que não implica na transmissão de notícias
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necessariamente). Os conteúdos são distribuídos gratuitamente para as rádios AM, FM,
comunitárias, educativas e comerciais filiadas à Agência Radioweb, que assinam um
termo de parceria disponibilizado no próprio site da empresa. De acordo com o site1 da
empresa, mais de duas mil rádios, distribuídas por todo o Brasil, já são cadastradas e têm
acesso diariamente a cerca de 50 matérias inéditas produzidas de segunda a sexta-feira
pela equipe de jornalistas da agência. Nos finais de semana, como o número de acesso das
rádios hertzianas é menor, os profissionais ficam de plantão para cobrir o factual ou algum
desdobramento de notícias.
Uma das características que justificam a importância de se pesquisar a Agência Radioweb
está no seu alcance e repercussão: de acordo com a empresa, no mês de março de 2016, por
exemplo, as rádios hertzianas cadastradas atingiram juntas a marca de 300 mil downloads de
conteúdos. Assim, há muito a ser problematizado: a ausência da necessidade de formação
jornalística para comunicar em rádios no interior do Brasil contribui para o pouco tratamento
crítico dessas informações veiculadas pela agência, que, enviesadas e promotoras de
determinadas instituições (clientes dessa agência), são consumidas como se fossem notícias.
Embora essas produções possam apresentar informações de interesse público, não podemos
perder de vista que há interesses político econômicos atravessando essas produções, bem como
a relação entre empresa e cliente no processo produtivo da Radioweb. Surge a possibilidade de
prioridade do interesse privado dessa relação comercial em detrimento do interesse público e
da responsabilidade social próprios da produção jornalística.
Partimos de uma tensão entre interesse público (importante e de necessária visibilidade,
por ser voltado para o bem estar coletivo) e interesse do público (voltado às audiências,
ao que ganha repercussão e atenção diante de um determinado público, mas que não
é necessariamente voltado ao coletivo). Enquanto o jornalismo teria como uma de suas
características mais importantes o interesse público daquilo que é dito ou mostrado, o
marketing e as assessorias de comunicação balizam-se, na prática, muito mais pelo interesse
do público (o que alcançará visibilidade, despertará curiosidade e circulará mais facilmente,
1 - Disponível em: <https://www.agenciaradioweb.com.br/paginainicial>. Acesso em: 27 jun. 2017.
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sem pensar muito nas implicações coletivas). O interesse do público não é suficiente para
constituir as demandas de um meio de comunicação jornalístico, conforme aponta Bertrand:

Para prestar bons serviços, os meios de comunicação devem estudar
e examinar os inúmeros grupos que constituem seu público. Devem
suprir o povo de informação importante e interessante, num estilo
atraente. Não se trata apenas de satisfazer-lhe os desejos, mas também
(a longo prazo) as necessidades. (BERTRAND, 2002, p. 24).

Para a construção deste texto, baseamo-nos metodologicamente na observação crítica
da rotina produtiva da agência (inclusive em emissões) realizada na sede da empresa em
Porto Alegre, Rio Grande do Sul, durante o período de 25 a 29 de julho de 2016, em período
integral, de 8h às 18h. Nossos objetivos eram entender quais e como os conteúdos são
gerados e a forma que são construídos. Em adição, gostaríamos de compreender a lógica
produtiva da agência e como isso se articula às características do que é (veiculado como)
jornalismo. Para tal, além da observação não participante, realizada durante o expediente,
eram feitas anotações em um caderno e no final do dia procedia-se às entrevistas presenciais
realizadas com a coordenadora de jornalismo da região Sul, Mariana Freitas, e com o sócio
diretor da empresa, Paulo Borges. As entrevistas foram gravadas e posteriormente transcritas
na íntegra para a confecção do artigo. O material de análise, as matérias sonoras, foram
gravadas pela empresa durante 24h, de 1 a 7 de julho de 2016 e fornecidas às autoras. Houve
também coleta no site2 da Agência Radioweb, além da pesquisa bibliográfica.
AGÊNCIA RADIOWEB: PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE CONTEÚDOS
Criada em 2001, a Radioweb se consolidou, quase cinco anos depois, como um negócio
lucrativo. Com o desenvolvimento da internet banda larga no Brasil, as operações, antes
mediadas pelo telefone, foram substituídas e passaram a ser feitas via net, barateando os
custos de produção. A ideia de fornecer conteúdo gratuito para rádios, como uma agência
de notícias, nasceu depois de o diretor da empresa, Paulo Borges, fazer a cobertura do Fórum
Mundial Social em Porto Alegre-RS, no primeiro semestre de 2001. Durante seu trabalho,
2 - Disponível em: <https://www.agenciaradioweb.com.br/paginainicial>. Acesso em: 10 nov.2016.
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ao transmitir boletins informativos, o jornalista detectou o déficit de profissionais e a
dificuldade que as rádios do interior tinham para confeccionar informação fora das sedes
em que estavam estabelecidas.
A partir dessa percepção, o modelo de negócio foi esboçado considerando também os
patrocinadores dos boletins, que tinham a intenção de disseminar conteúdo e sentidos
convenientes sob o formato notícia no interior do estado – o boletim de clientes –
relacionando o nome da empresa ao conteúdo e a fidelização das rádios AM e FM por meio
da oferta gratuita de “cobertura jornalística factual”. A viabilidade econômica aconteceu
também por meio da parceria com a Procerg, empresa de informática do governo gaúcho,
que hospedou e desenvolveu a página da agência na web em troca de patrocínio. A partir
desse momento, as transmissões, que, inicialmente, só aconteciam por telefone, passaram
também a ser disponibilizadas pela internet, diminuindo os custos:

Agora, além de transmitir por telefone, também tínhamos uma página
na internet. Das 100 rádios que começaram conosco, todas do RS,
apenas 11 tinham internet. As demais ligavam para um 0800. Um gasto
absurdo de telefone. Ou seja, até então éramos web mais no nome do
que na prática. Em 2003, a internet começou a se popularizar. Surgiu
a tal da banda larga. Ou seja, agora você podia telefonar e navegar na
internet ao mesmo tempo, uma loucura (RADIOWEB, 2011)3.

Embora contrarie a lógica de agência de notícias, ao oferecer conteúdos sem custos, a
Radioweb fideliza as rádios e, por outro lado, obtém mais clientes quando apresenta o grande
número de emissoras que potencialmente podem baixar o conteúdo. Paulo Borges4, diretor
geral da empresa, explicou em entrevista o alcance potencial do material disponível no sítio.
Para isso, mencionou como é feito o cálculo para medir a exposição do material baixado:

É

a

quantidade

de

matéria

multiplicada

pelo

número

de

aproveitamentos, multiplicado por dois e dividido por 60. Por exemplo,
3 - Disponível em:<http://www.agenciaradioweb.com.br/livro_10anos.pdf>. Acesso: 15 de março de 2016.
4 - Entrevista concedida aos pesquisadores em 25/07/2016.
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22 matérias nos dias úteis. Aproveitamento, vamos considerar 80
(downloads). Multiplicando, dá 1780 inserções. Cada matéria tem, em
média, dois minutos, então vezes dois, 3520. Dividido por 60 (1 hora),
dá 58 horas de exposição [...].

Para o diretor, a Radioweb oferece dois produtos diferentes, mas complementares: a) agência
de notícias: o cliente contrata a confecção de uma matéria, que deve ser “jornalística” (a agência
produz, edita e distribui para as rádios afiliadas AM e FM), e, depois, é oferecido um relatório de
aproveitamento: é o serviço de marketing de conteúdo; e b) as rádios online: soluções de design,
música, tecnologia e jornalismo para o desenvolvimento de uma rádio corporativa.
O marketing de conteúdo, ou branded content, termo da moda no meio publicitário e na
área do marketing, vem sendo apontado, do ponto de vista comercial, como a salvação para
a crise financeira que assola os meios de comunicação. Em março de 2016 a Associação
Nacional de Jornais5 pontuou a ação como uma nova fonte de receita para o impresso,
citando, inclusive, que “atenta ao novo cenário, a Gazeta do Povo, do grupo GRPCOM, criou o
núcleo GPBC – Gazeta do Povo Branded Content” (ANJ, 2016). Segundo a mesma matéria, o
jornal já aplica o conceito na plataforma de gastronomia e agronegócio com projetos 100%
customizados, desde o planejamento até a entrega, e acredita que essa seja uma possibilidade
de abertura de novos mercados. O grupo Estadão desenvolveu, em 2015, uma parceria com
a consultoria empresarial Deloitte Brasil. A cada 15 dias o núcleo produz uma matéria inserida
no caderno de economia d’O Estado de S. Paulo, o layout é diferente e o branded content
pode ser acessado por sites de busca e do jornal. A Deloitte também patrocina uma página
semanal, feita pela redação do jornal, sobre governança corporativa.
O branded content pode ser entendido como a elaboração do conteúdo envolvendo a
narrativa e a publicidade, pautado pelos atributos da marca, que por sua vez são desenvolvidos
em ambiente credível e relevante que envolva o consumidor e tenha como função engajar
os diversos públicos de interesse (FUERTES, 2014; ÁLVAREZ, 2014; REGUEIRA, 2014). Em uma
- Disponível
em: http://www.anj.org.br/2016/03/17/branded-content-ganha-a-atencao-das-empresasjornalisticas/ Acesso: 04 de novembro de 2016.
5
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versão mais direta, conforme entende Corral (2014), “o melhor branded content será aquele
que não se note que é publicidade” (posição, 2578 de 4043).
Utilizando a lógica do branded content, a Agência Radioweb produz material para o cliente
(marketing de conteúdo) e o hard news. Todavia, ambos são disponibilizados no site como
matéria jornalística. De acordo com Pheula (2014), a maioria dos boletins encomendados
não faz referência nem em seu texto nem em seu formato à questão comercial.
Com 15 anos no mercado, o negócio se expandiu e a empresa tem atualmente filiais nos estados
de São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro e Porto Alegre. Embora a rotina produtiva provavelmente
seja diferente em cada uma das filiais, as cerca de 50 matérias produzidas diariamente vão para
o banco de notícias e são disponibilizadas para download no site da Agência Radioweb.
Mariana Freitas, coordenadora de jornalismo da região Sul, em entrevista concedida às
pesquisadoras na sede da empresa no dia 25 de julho de 2016, explicou como se efetiva a
rotina produtiva da agência em Porto Alegre. Segundo Freitas, a coordenadora de jornalismo
de Brasília, Alexandra Fiori, é a responsável por pautar os repórteres da manhã e fazer a
largada6. Posteriormente, Freitas verifica os e-mails, pauta os repórteres da tarde, escuta as
matérias para postagem na página, lê os jornais. “É uma coisa mais organizada. De tarde ou
nesse meio do caminho, eu tenho os clientes e coisas burocráticas para resolver”, explica.
O contato com o cliente geralmente é feito pelo telefone e, a partir daí, as matérias são
confeccionadas conforme exemplifica a jornalista: “O Sebrae de São Paulo nos manda
normalmente entre quarta e sexta-feira seis ou sete sugestões de pauta. [...] Eu faço muito
contato com o cliente para entender o que ele quer. Isso evita o retrabalho do repórter. Tu
tem que seguir o breafing”.
Sabemos que, no jornalismo, disputas simbólicas estão presentes nas representações que
os repórteres constroem para abordar personagens e situações nas notícias, evidenciando
posicionamentos e interesses subjetivos do profissional. No entanto, o fazer jornalístico está
balizado pelo interesse público, ao menos na teoria, impossibilitando o jornalista de seguir um
6 - “Publicação de boletins na parte da manhã com a atualização de fatos ou com a inclusão de assuntos não

abordados no dia anterior” (PHEULA, 2014, p. 57).
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breafing, ainda que saibamos que os ideais de notícia “como algo regido pela lei probabilística
da informação” e fruto da objetividade, neutralidade e imparcialidade (CARVALHO, 2009,
p. 43) são utópicos. Portanto, embora haja escolhas, seleções e interesses corporativos
nas redações, o que “recria o real e se transforma em um novo real” (MOTTA, 1997, p. 316),
visibilizando elementos em detrimento de outros, elegendo ângulos e enquadramentos, não
podemos naturalizar o ato de travestir um release de notícia, igualando dois produtos que, por
mais semelhantes que sejam, têm finalidades distintas. O “real” construído pelo jornalismo
tem critérios éticos e deontológicos, de forma que o ângulo preferencial de abordagem
jamais seria o de um cliente, nem transformaria ações de marketing em “acontecimentos”.
Freitas explica a linha editorial seguida na empresa e, embora defenda que o jornalístico
se sobreponha ao comercial, percebe-se que os interesses corporativos são relevantes. No
caso mencionado, por exemplo, a validação de uma empresa brasileira como sustentável:

O objetivo é que não seja comercial, que seja jornalístico. Tem o
boletim da empresa X7, às vezes a gente nem cita a empresa ou vai
citar no crédito. “É um pesquisador dos caramujos da Venezuela que
a empresa está estudando a importância disso para um determinado
lugar”. É um boletim de meio ambiente, de pesquisa, um boletim
científico, não é um boletim para mostrar que a empresa tem uma
ação de sustentabilidade. É uma coisa concreta.

Depois de pronto, o boletim é disponibilizado na página da agência8 e pode ocupar
as editorias de saúde, educação, cidadania, esporte, geral, política, cidadania, ciência e
tecnologia, comportamento, polícia ou economia, por exemplo. Para ter acesso ao conteúdo
gratuitamente, as rádios AM, FM, comercial, comunitária ou educativa, exclusivamente, devem
se cadastrar no site da agência. A partir desse processo, ao assinar o termo de compromisso,
são disponibilizados login e senha para que as rádios possam baixar qualquer conteúdo,
quantas vezes quiserem. Edições e armazenamento das notícias não são permitidos,
7 - Por questões éticas, o nome da empresa foi suprimido da fala da jornalista.
8 - Disponível em: http://www.agenciaradioweb.com.br/paginainicial Acesso: 01 de novembro de 2011
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de acordo com o contrato estabelecido entre as partes, o áudio só pode ser utilizado na
programação das rádios afiliadas.

Imagem 1: Página da Agência Radioweb
Fonte: Agência Radioweb

As rádios afiliadas baixam o conteúdo da agência de acordo com o título que encontram e,
posteriormente, podem ou não veicular o material. Todavia, não há como ter esse controle.
Assim, os boletins de aproveitamento, que contêm os resultados apresentados aos clientes,
também podem ser questionados por não trazerem dados absolutos:

Imagem 2: Relatório de aproveitamento entregue ao cliente
Fonte: Agência Radioweb

As matérias produzidas para o cliente, além de disponibilizadas no site da Radioweb, podem
também fazer parte da programação das rádios corporativas desenvolvidas pela mesma
empresa. No dia 1 de julho de 2016, na programação da Rádio Themis, emissora do Tribunal
de Justiça Gaúcho do Rio Grande do Sul, foi encontrada uma matéria que feita pela produção
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jornalística da agência, encomendada por um cliente da indústria farmacêutica, abordando
a hipertensão arterial. A construção do texto informa o que é a doença, quais os sintomas
e as causas. No final, o tipo de tratamento (as vendas dos quimioterápicos produzidos pela
indústria farmacêutica) e quem o paciente deve procurar são dados pelo médico entrevistado.
Conforme mostra a transcrição a seguir, a matéria é assinada (o que confere mais credibilidade
ao material) e está identificada pela vinheta saúde e qualidade de vida:

Vinheta – Saúde, qualidade de vida (feminino com trilha)
Repórter: A hipertensão arterial pode causar diversas complicações
à saúde, inclusive a dos olhos, e, causar, por exemplo, a oclusão da
veia central da retina. A oclusão ocorre quando o ramo principal da
veia responsável por drenar o sangue da retina é bloqueado e o fluxo
sanguíneo interrompido. A pressão anormal nas veias da retina é
um dos principais fatores que podem desencadear a doença e levar
à cegueira. O médico oftalmologista e representante da Sociedade
Brasileira de Retina In Vitro, explica os sintomas:
Sonora: Ao acordar, sem enxergar, tendo manchas na frente da visão.
Durante o dia ele vê flashes luminosos, sangramento que borram a visão
de uma hora para outra. E geralmente isso acontece ao levantar porque
o olho durante o sono se movimenta de uma maneira muito rápida.
Repórter: o melhor caminho é prevenir a doença. Por isso é importante
manter um estilo de vida saudável, sem fumar, com alimentação
equilibrada e prática de exercícios físicos. Hábitos que podem evitar
doenças crônicas. O médico9 também destaca um tratamento que
tem ajudado na recuperação dos pacientes:
Sonora: Podem ser injetados dentro do olho, esses medicamentos são
chamados de quimioterápicos e esses medicamentos enxugam a retina,
tiram o inchaço dela, facilitam a circulação do sangue novamente e
minimizando a chance desses pacientes desenvolverem umas varizes
no futuro, que pode aparecer que causariam sangramentos intensos
dentro do olho com perda de visão.

9 - Por questões éticas, o nome do médico foi suprimido.
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Repórter: A Sociedade Brasileira de Hipertensos, afirma que 33% da
população têm pressão alta, que pode levar a oclusão da veia central
da retina. Além disso, outros problemas crônicos como doenças
cardiovasculares, diabetes e glaucoma também influenciam na
incidência da oclusão. De São Paulo, Carolina Cassola.

A matéria financiada por uma empresa do ramo farmacêutico10 teve 806 acessos, conforme
informou a Agência Radioweb. Se considerarmos o cálculo de exposição anteriormente
explicitado, significa dizer que essa única matéria foi veiculada nas rádios afiliadas por
praticamente 27 horas11 sem nenhuma indicação de que estava sendo financiada. Embora
o conteúdo tenha relevância, do ponto de vista jornalístico e do interesse público, ao
mesmo tempo, promove os quimioterápicos da indústria farmacêutica ao utilizar uma fonte
autorizada, credível e legítima, como o médico representante da Sociedade Brasileira de
Retina In Vitro. Com formato jornalístico, a matéria é assinada e não cita nenhum patrocínio,
tensionando os valores éticos da profissão.
Frente ao exposto, observa-se que produção é feita de forma que não se pode afirmar,
categoricamente, quando uma matéria é fruto de marketing de conteúdo, ou quando é feita
graças à sua relevância social, o que coloca o interesse público em risco. Clientes viram
“pseudofontes autorizadas”, releases tornam-se “pseudojornalismo”, estratégias de marketing
são transformadas em “pseudoacontecimentos”. A mescla de conteúdo acaba sendo tão
proposital que até mesmo as editorias jornalísticas são utilizadas como agrupadores de
conteúdo no site da agência, selecionando, excluindo, hierarquizando e codificando a partir
do tratamento discursivo dos acontecimentos jornalísticos explorado por Henn (2010).
Não podemos deixar de lado todo o processo de precarização que o cenário jornalístico
vive no Brasil e no mundo, e, quando falamos de meios de comunicação localizados no
10 - Embora não seja a temática desse texto, não se pode deixar de pontuar que, como existem legislações mais

rigorosas a respeito da publicidade na indústria farmacêutica, há possibilidade de esse setor adotar a estratégia
do branded content para impulsionar seus interesses e dificultar a fiscalização. O setor farmacêutico destinou
em 2015, R$ 8,1 bilhões em publicidade, um aumento de 35% em relação ao ano anterior, conforme informa o
site Kantar Ibope. Disponível em: <http://br.kantar.com/m%C3%ADdia/marcas-e-propaganda/2016/maio-setorfarmaceutico-compra-de-midia/>. Acesso em: 4 jan. 2017.
11 - Cáculo: número de matéria (1) multiplicado pelo número de acessos (806) multiplicado por 2 (tempo da
matéria) e dividido por 60 (1 hora) é 26, 8666... horas.
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interior do país, em pequenas cidades e comunidades, sabe-se que não é comum a existência
de uma equipe jornalística que organize, faça a triagem das informações que chegam ou
produza conteúdo. Assim, quando distribuída para rádios de todo o interior como matéria
de saúde e qualidade de vida funcionaria como release, embora a equipe da Radioweb tenha
afirmado que não tem contato direto com jornalistas do interior.
Mesmo assim, a editora Mariana Freitas, afirma que se preocupa com a difusão do material
do cliente, o que denota também alguma reflexão sobre os impactos desse processo produtivo
de boletins e sua “concorrência” explícita com conteúdo jornalístico:

Até hoje os clientes perguntam qual o melhor dia para colocar matéria
no site da Agência, eu digo assim: “não tem um melhor dia”. A gente
evita botar no final de semana porque tem menos acesso, as rádios do
interior têm uma programação diferente também. Então, uma vez teve
um boletim com uma ferramenta econômica bem complicada e tinha
um jogo de futebol da seleção brasileira. Daí eu disse para o cliente:
“Olha eu vou segurar o teu boletim, eu não vou colocar hoje porque
tem jogo da seleção brasileira”. Embora não tenha nada a ver uma
coisa com a outra, eu sei que as rádios, se tiverem que optar, vão optar
para o jogo da seleção e não pelo teu boletim, por mais importante
que ele seja. O cliente entende isso. Às vezes o boletim que era “tri
bom” teve baixo acesso. Que aconteceu? Foi no dia do impeachment
da Dilma, não tinha como competir. Então isso eu consigo negociar.
Olha, a gente está com uma super matéria de economia, coletiva do
ministro e tu tem um boletim sobre os índices imobiliários de Porto
Alegre. Eu vou segurar o teu boletim. Porque eu também quero que tu
tenha os acessos12.

Todavia, a jornalista intensifica a necessidade da notícia para que o negócio da empresa
funcione. “É um portal de notícias. Tu tem que ter a notícia do dia, senão, o portal não se
torna atrativo se você só ficar colocando notícias do caramujo e da linha de montagem de
pequenas empresas do Sebrae. Então a gente oferece as coisas do dia para as rádios”.

12 - Entrevista concedida a Kamilla Avelar em 25 de julho de 2016.
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Relatos como os de Freitas nos levam a perceber que a perspectiva de jornalismo como
gênero discursivo sofre alterações, o que pode ser associado ao pensamento de Benetti (2012):

Entendo que o jornalismo é um gênero discursivo porque conquistou
um lugar particular no mundo dos discursos. É este lugar que permite
a alguém imediatamente reconhecer: ‘isso é jornalismo’, e não
publicidade, romance, ou doutrina religiosa. A existência desse lugar
é preciosa e precisa ser compreendida. É a entrada do interlocutor em
uma moldura discursiva que vai definir os modos como ele vai criar
sentido para o que lhe é proposto (BENETTI, 2012, p. 151-152).

Assim, percebemos que há um borramento entre as fronteiras do que é notícia e do que
é release, prejudicando o interesse público, a partir de uma recepção que não compreende
facilmente o que é “jornalismo” de fato na programação. A entrada do interlocutor e dos
próprios “públicos” das agências (além dos ouvintes de rádios parceiras, os próprios radialistas
e produtores de rádios se configuram também como públicos) não se dá mais na moldura
discursiva proposta por Benetti.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Constatamos que a apropriação de produções da Agência Radioweb é, muitas vezes, feita
de modo a transmitir conteúdos de clientes com roupagem de notícia. Assim, a agência
emplaca seu material e ganha notoriedade no mercado, as instituições clientes da Radioweb
conseguem um alcance muito maior do que é formulado por suas assessorias e as rádios
afiliadas e distribuídas em todo o Brasil que não possuem jornalistas nem condições
(financeira e de infraestrutura) de produção de conteúdo noticioso conseguem transmitir
mais do que apenas músicas e recados em sua programação.
Percebemos um tensionamento muito forte entre a concepção de notícia, de
radiojornalismo, e o que seria material de assessoria de imprensa (breafing, release). Os
boletins, embora sejam pagos e tenham interesses institucionais muito marcados, inclusive
na lógica de distribuição de material pela agência, são atravessados pela lógica produtiva
do jornalismo. Essa lógica jornalística está tanto na apropriação da linguagem quanto
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na definição de “critérios de noticiabilidade” e de uma temporalidade para publicação,
considerando pautas (verdadeiramente) jornalísticas mais importantes. Uma grande diferença
seria que, em uma redação, as matérias que seriam deixadas para produção ou publicação
posterior em detrimento de outras mais importantes, seguiriam o interesse público, uma
hierarquia em termos de proximidade, relevância etc., para que o esforço produtivo se
concentrasse na pauta mais importante. Enquanto isso, os critérios da Radioweb, em termos
de temporalidades e de hierarquias de importância no conteúdo, seguem a preocupação
de visibilizar o cliente, de não deixar que aquele conteúdo seja inferiorizado ou se perca no
meio de acontecimentos com publicação concomitante.
Em termos de modelo de negócios, de estratégia de visibilidade dos clientes, a Radioweb
cumpre muito bem sua função, de forma que, para quem não é especialista na área (ou até
mesmo para quem é), é extremamente difícil delimitar o que é boletim de cliente e o que
é matéria jornalística. No entanto, igualar (ou não diferenciar para o público) esse material
ao conteúdo jornalístico implica problematizar a postura ética da empresa, que se pretende
uma agência de notícias, mas que acaba tornando-se uma mescla entre agência jornalística
e de marketing. A suplantação do interesse público, a não transparência em relação à origem
e aos interesses do material que circula e é disponibilizado às rádios parceiras e a valorização
do conteúdo pago em detrimento do que sobra (em termos de tempo, de estrutura, de pauta,
de profissionais disponíveis etc.) para a produção jornalística são elementos que não podem
ser negligenciados nesse processo.
Embora tenhamos uma capilaridade e uma porosidade crescente entre os produtos
midiáticos, não podemos esquecer que um dos elementos norteadores do jornalismo é o
interesse público, que é bastante comprometido na incorporação do marketing de conteúdo
pelas agências. Como vimos, há um estímulo, um incentivo cada vez maior à utilização dessas
ferramentas para promoção e sobrevivência dos meios jornalísticos (sobretudo sob o termo
guarda-chuva da inovação), como o destaque para esse tema feito pela ANJ, que mencionamos
anteriormente, de forma que essa abertura de mercado pode comprometer o propósito de
existência da instituição jornalística. Até que ponto essa flexibilização ou “deturpação” (em
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termos ético deontológicos) pode ser justificada por características como a customização
de conteúdo e incorporada sem muitos questionamentos? Certamente, há questões e
desdobramentos mais complexos a serem explorados neste percurso em desenvolvimento.
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RESUMO
O artigo visa refletir sobre as razões e a importância dos enredos classificados como afros
no desfile de escolas de samba do Rio de Janeiro. Sendo um dos principais temas abordados
pelas agremiações carnavalescas, as apresentações que abordam em suas narrativas a
cultura africana e sua herança desenvolvida no Brasil se revelam uma fonte fundamental
de preservação, valorização e divulgação dessas memórias. Buscando ainda compreender
de qual forma o negro é representado dentro do espetáculo carioca – e de qual modo a
narrativa é estruturada –, será analisado o desfile de 2001 da Beija-Flor de Nilópolis, A Saga
de Agotime, Maria Mineira Naê.
PALAVRAS-CHAVE
Escolas de samba. Representação do negro. Enredo. Narrativa. Agotime.
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ABSTRACT
This article aims to reflect on the reasons and the importance of plots classified as afros in
the parade of samba schools in Rio de Janeiro. Being one of the main themes addressed
by the carnival groups, presentations that address in their narratives African culture and
heritage developed in Brazil reveal a fundamental source of preservation, development and
promotion of these memories. Seeking to understand how African American are represented
in the brazilian show – and in which way the narrative structure – will analyze the parade of
2001 of the Beija-Flor de Nilópolis, A Saga de Agotime, Maria Mineira Naê.
KEYWORDS
Samba schools. Black representation. Plot. Narrative. Agotime.
INTRODUÇÃO
Embora tão intrínseco à sociedade brasileira, a presença do negro, tanto como sua
contribuição cultural, é historicamente retratada com desconfiança, repleta de estereótipos,
preconceitos e simplificações.

[...] país de maior população afrodescendente fora do continente
africano, o Brasil ainda é bastante carente de informações sobre a
História desse lado importante de sua formação e, principalmente,
sobre as lutas e realizações dos herdeiros das tradições culturais
africanas, do passado até os tempos atuais. Com as formulações
racistas do século 19 ainda ecoando em seus ouvidos e mentes, boa
parte dos afro-brasileiros ainda é acossada pelo incômodo mito da
inferioridade africana diante da suposta superioridade europeia
(LOPES, 2008, p. 38).

Isso se deve, de acordo com Nei Lopes, à visão deturpada do conceito de civilização.

Até a primeira metade do século 20, para a maior parte das pessoas,
falar em “civilização” como referência à África significaria, pura e
simplesmente, a ação de levar ao “continente negro” os modos europeus
de pensar e viver. Isto porque o termo era geralmente entendido
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apenas naquela acepção que define o ato ou efeito de civilizar, tirar
do estado de selvageria. Entretanto, o vocábulo “civilização” define,
também, “o conjunto de traços identificadores da vida espiritual e
material de determinado grupo social, como instituições, símbolos
etc.” (LOPES, 2008, p. 10).

Embora Lopes date o problema até meados do século XX, percebe-se que esse discurso
“darwinista social” ainda é propagado (e aceito) até hoje. Essa perspectiva anula não
apenas toda a riqueza e variedade étnica, geográfica e cultural do continente – tratado
frequentemente como um bloco único de características comuns – como também ignora a
existência de civilizações de complexidade e relevância significativas na história humana, a
exemplo daquelas que constituíram o Egito, a Etiópia e a Núbia (LOPES, 2008).
Toda essa riqueza se difundiu para a América através da escravidão. Conforme afirma
Lopes (2008, p. 54), “a cultura afro-brasileira formou-se a partir das duas matrizes principais:
a das civilizações congo-angolana e da região do Golfo da Guiné, principalmente do antigo
Daomé e da atual Nigéria”.
Também identificados pelo autor como provenientes da África Ocidental, oeste-africanos,
ou ainda jeje-nagôs, os escravos vindos do Golfo da Guiné chegaram ao Brasil para trabalhar
principalmente nos engenhos de açúcar, no Nordeste, e nas minas de ouro, no Sudeste. Deles,
o Brasil herdou as práticas que originaram grande parte dos cultos e religiões praticados no
Brasil, no qual se destacam o candomblé, a umbanda e a mina maranhense.
Com o enredo A saga de Agotime, Maria Mineira Naê, a Beija-Flor de Nilópolis apresentou
no carnaval de 2001 a história de uma dessas oeste-africanas que vieram para o Brasil.
Agotime foi rainha em Daomé, atual Benin. Escravizada, trabalhou por anos na Bahia, até
conseguir comprar sua alforria. Livre, foi para São Luís do Maranhão, onde fundou a Casa
das Minas, famoso terreiro religioso onde se cultuam os voduns, espíritos das famílias reais
africanas. A crença tem origem nos africanos de grupo jeje1, do qual Agotime fazia parte. No
1 - A Nação Jeje é formada a partir de diversos povos africanos, tais como os Fons, Adjas, Minas, Popos, Gans, Ewes,

dentre outros. O que identifica este grupo étnico é seus membros terem em comum o culto aos voduns. Mas as
diferentes formas com as quais praticam a religião define as segmentações dos jejes, dos quais se destacam os
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Maranhão, a personagem é rebatizada como Maria Mineira Naê, tornando-se novamente
rainha de seu povo. A história, embora extremamente rica, é desconhecida pela maior parte
dos brasileiros. A Beija-Flor, entretanto, deu sua contribuição, permitindo levar a um maior
número de pessoas a saga de Agotime, em um dos desfiles de maior impacto e consagração
de crítica e público do século XXI2.
De acordo com Cristiano Bispo (2016, p. 12), “o samba e o carnaval são manifestações
culturais de extrema relevância para apreendermos as representações que seus membros
produziram em diferentes conjunturas históricas e sociais sobre a África e africanidades”.
Essa característica está relacionada ao que o pesquisador Julio Cesar Farias (2007) aponta
como uma das funções primordiais das escolas de samba: a função difusora.

[...] concebida como objeto transmissor de conhecimento e cultura [...],
as escolas de samba têm como característica básica serem transmissoras
de múltiplas mensagens, advindas de seus enredos, transformados em
espetáculo audiovisual que atinge inúmeras e diversificadas pessoas na
recepção dessas mensagens (FARIAS, 2007, p.127).

Em suas considerações, Farias explicita como o desfile das escolas de samba – ao reunir
música, dança, encenação e artes plásticas para formar uma narrativa (enredo) – torna-se um
poderoso espaço de comunicação. Conforme atesta Santaella (1992, p. 29), “os fenômenos
culturais só funcionam culturalmente porque são também fenômenos comunicativos”. A
opinião é reforçada por Cavalcanti (1999, p. 59), ao afirmar que o desfile “pode efetivamente ser
visto como um ritual de integração, no sentido em que por meio dele grupos sociais diversos
e de distantes áreas da cidade entram num fascinante e intrincado processo comunicativo”.

Jeje Dahomey, Jeje Mina – da qual Agotime fazia parte –, Jeje Mahi, Jeje Modubi e Jeje Salavu. Os voduns se
agrupam por panteões, originários de famílias reais africanas e, alguns, dos orixás do candomblé. Cada panteão
é relacionado a determinadas forças da natureza – como fogo, oceano, raio e trovão – e também a questões
relevantes da vida humana – tais como justiça, doenças, vida e morte. Por exemplo, os voduns pertencentes
ao Panteão da Serpente (Dan) – animal que aparece em duas alegorias durante o desfile da Beija-Flor – estão
ligados ao movimento, à vida, à adivinhação e à renovação. Mais informações em: <https://hunkpameayinon.
wordpress.com/os-voduns-de-jeje-mahi/> e <https://hunkpameayinon.wordpress.com/segmentos-da-nacaojeje/>. Acesso em: 28 jun. 2017.
2 - No julgamento oficial, entretanto, a escola não teve o mesmo reconhecimento, terminando na segunda
colocação.
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Sendo assim, o artigo se propõe a analisar o desfile de 2001 da Beija-Flor de Nilópolis,
através da expressão escrita (letra do samba) e visual3 (alegoria, fantasia e encenação4)
do enredo, que serão estudadas utilizando-se como referencial o modelo proposto pela
pesquisadora Cândida Vilares Gancho no livro Como analisar narrativas (2006). Procurase, com isso, observar de que forma a narrativa carnavalesca se estrutura para contar essa
história e como o negro é representado pela agremiação.
O ENREDO COMO NARRATIVA DO CARNAVAL
Segundo Motta (2013, p. 82-83), as narrativas são “dispositivos discursivos que utilizamos
socialmente, em contexto, de acordo com nossas pretensões. Narrativas e narrações são
formas de exercício de poder e hegemonia nos distintos lugares e situações de comunicação”.
O autor considera que “cada um de nós (e nossa sociedade inteira) está recoberto por
mantos superpostos de narrativas que refletem e condicionam nossas crenças e valores,
nossa história e costumes, nossas leis e cultura. [...] contá-las e recontá-las dá sentido à
vida humana” (MOTTA, 2013, p. 62). As narrativas “instituem as identidades, organizações e
sociedades [...], forjam indivíduos e nações” (MOTTA, 2013, p. 34).

Narrar é uma técnica de enunciação dramática da realidade, de modo
a envolver o ouvinte na estória narrada. Narrar não é, portanto, apenas
contar ingenuamente uma história, é uma atitude argumentativa, um
dispositivo de linguagem persuasivo, sedutor e envolvente. Narrar
é uma atitude – quem narra quer produzir certos efeitos de sentido
através da narração (MOTTA, 2013, p. 74).

Para Motta (2013), a narrativa é um recurso que permite ao homem compreender a vida e
o espaço que ocupa. Com ela, os fenômenos estranhos podem ser organizados e assimilados,
tornando familiar aquilo que antes era estranho e, por isso, ameaçava a ordem social.

3 - Os aspectos visuais serão observados através de vídeo da transmissão televisiva, de acervo pessoal. Também

disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=0En0SjbGs98>.
4 - Diante da impossibilidade de uma descrição detalhada de cada ala, dado o espaço disponível, o estudo se
concentrará, sobretudo, na mensagem transmitida a cada setor do desfile. Entende-se por setor uma alegoria e o
grupo de alas que a antecedem, devendo compor juntos uma cena ou episódio da narrativa.
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Em última instância, é esse o papel cognitivo do relato (a notícia, o
boato, o conto, o comentário): uma estratégia simbólica destinada, em
nível individual e coletivo, a fazer frente aos estragos da negatividade
e a volta a integrar o todo ameaçado, consolidando o conjunto social
e evitando a sua desestruturação pela angústia, ansiedade e medo
diante da contingência (MOTTA, 2013, p. 57).

Assim, novos sensos comuns (ou consensos) são fabricados, diante da necessidade
incessante do homem pela compreensão do mundo. Entretanto, ao representar e lhe dar
significados, o homem acaba construindo seu próprio mundo, recriado constantemente
pelas narrativas que elabora e vivencia.
Para Motta (2013), sejam realistas ou imaginárias, as narrativas devem conter
verossimilhança, como forma de convencer o leitor/expectador a acompanhar o desenrolar
da trama e permitir a apreensão de uma mensagem. Um dos fatores essenciais para a
construção do sentido é a ideia de causa-consequência, indicando uma sucessão temporal
no desenrolar das ações apresentadas, conforme explanado por Gancho (2006, p. 12).

Segundo o filósofo [Aristóteles], o que permitia a empatia do público
com a peça [teatral] era uma ilusão de verdade que fazia parte
da estrutura narrativa da peça teatral, mais que a veracidade dos
fatos narrados. Assim, chamou essa peculiaridade na narrativa de
verossimilhança e a definiu como lógica interna do enredo, que o
torna verdadeiro para o leitor; verossimilhança é, pois, a essência do
texto de ficção. [...] Assim, os fatos de uma história não precisam ser
verdadeiros [...], mas devem ser verossímeis; isto quer dizer que, mesmo
sendo inventados, o leitor deve acreditar no que lê. Esta credibilidade
advém da organização lógica dos fatos dentro do enredo, da relação
entre os vários elementos da história. Cada fato da história tem uma
motivação (causa), nunca é gratuito, e sua ocorrência desencadeia
inevitavelmente novos fatos (consequência). Na análise das narrativas,
a verossimilhança é percebida na relação causal do enredo, isto é,
cada fato tem uma causa e desencadeia uma consequência.
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Analisar uma narrativa é, para Gancho (2006, p. 45), “separar as partes, compará-las e tirar
conclusões lógicas, coerentes com o texto”. Assim sendo, o primeiro passo seria destrinchar
a narrativa para melhor estudar as partes que compõem o todo.
Conforme a autora, o elemento responsável por estruturar as partes de um enredo, bem
como gerar expectativa no leitor/espectador quanto ao desenrolar dos fatos é o conflito.

Conflito é qualquer componente da história (personagens, fatos,
ambiente, ideias, emoções) que se opõe a outro, criando uma tensão
que organiza os fatos da história e prende a atenção do leitor. Em geral,
o conflito se define pela tensão criada entre o desejo da personagem
principal (isto é, sua intenção no enredo) e alguma força opositora,
que pode ser uma outra personagem, o ambiente, ou mesmo algo do
universo psicológico (GANCHO, 2006, p. 13).

Assim, o enredo seria desenvolvido nas seguintes partes: 1 – exposição (ou introdução
ou apresentação), momento em que o expectador é situado na narrativa; 2 – complicação
(ou desenvolvimento), onde se desenvolve o conflito; 3 – clímax, o momento culminante
da história; 4 – desfecho (ou conclusão), a resolução do conflito (GANCHO, 2006, p. 13-14).
Responsável pelas ações que promoverão o enredo, a personagem é um ser fictício. “Por
mais real que pareça, a personagem é sempre invenção, mesmo quando se constata que
determinadas personagens são baseadas em pessoas reais ou em elementos da personalidade
de determinado indivíduo” (GANCHO, 2006, p. 17).
Nas considerações de Gancho (2006, p. 18), as personagens podem ser classificadas,
em relação ao papel desempenhado no enredo: 1 – protagonista, o personagem principal,
desempenhando a função de herói (possui características superiores às de seu grupo), ou
anti-herói (possui características iguais ou inferiores às de seu grupo); 2 – antagonista, aquele
que se opõe ao protagonista; 3 – personagens secundários, que estão em menor plano de
importância na narrativa. Quanto à caracterização, as personagens podem ser classificadas
como: 1 – planas, menos complexas, facilmente reconhecidas por características invariáveis;
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2 – redondas, possuem uma variedade maior de características e por isso maior complexidade.
Ainda são componentes do enredo: 1 – o tempo, indicando a época e a duração da história,
podendo ser cronológico (ordem natural dos fatos no enredo) ou psicológico (altera a ordem
natural dos acontecimentos); 2 – o espaço, o lugar onde se passa a ação na narrativa; 3 – o
ambiente, “é o espaço carregado de características socioeconômicas, morais e psicológicas
em que vivem as personagens” (GANCHO, 2006, p. 27); 4 – o narrador, podendo ser classificado
como primeira ou terceira pessoa.
O narrador em primeira pessoa, ou narrador personagem, participa diretamente do enredo,
com campo de visão limitado. Já o narrador em terceira pessoa se posiciona fora dos fatos
narrados, portanto, seu ponto de vista tende a ser mais imparcial. É conhecido também como
narrador observador, e suas características principais são a onisciência (sabe tudo sobre a
história) e a onipresença (está presente em todos os lugares da história) (GANCHO, 2006, p.
31). Gancho lembra ainda que “o narrador não é o autor, mas uma entidade de ficção, isto é,
uma criação linguística do autor e, portanto, só existe no texto” (GANCHO, 2006, p. 30).
A análise da narrativa deve conter ainda a percepção de qual é o seu: 1 – assunto, uma
espécie de síntese do enredo, a concretização do tema; 2 – tema, ideia em torno da qual
se desenvolve a história, uma abstração do assunto; 3 – mensagem, “um pensamento ou
conclusão que se pode depreender da história lida ou ouvida” (GANCHO, 2006, p. 34). Por fim,
deve-se observar qual o discurso predominante (direto, a fala da personagem em primeira
pessoa; indireto, a fala da personagem é registrada por meio do narrador; ou indireto livre,
uma mescla das duas opções anteriores) e tecer uma opinião crítica sobre o enredo.
As narrativas criam a memória. De acordo com Huyssen (2014, p. 157), “A memória é
considerada crucial para a coesão social e cultural da sociedade. Todos os tipos de identidade
dependem dela”. Conforme o autor, a rememoração do passado é útil para a comemoração
e avaliação dos erros. “Sem memória, sem a leitura dos restos do passado, não pode haver o
reconhecimento da diferença [...] nem a tolerância das ricas complexidades e instabilidades
de identidades pessoais e culturais, políticas e nacionais” (HUYSSEN, 2000, p. 72). O autor
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ainda acrescenta:

A memória é sempre o passado presente, o passado comemorado e
produzido no presente, que inclui, de forma invariável, pontos cegos e
evasões. A memória, portanto, nunca é neutra [...] toda lembrança está
sujeita a interesses e usos funcionais específicos [...] toda atividade
de memória implica, sobretudo, um ataque do presente ao passado
(HUYSSEN, 2014, p. 181-182).

Para o autor, o passado só é recuperado em forma de memória quando existe interesse
ou motivo no presente. Sua existência, portanto, é um sintoma das relações construídas no
presente, sendo influenciado por ele.
A memória elaborada em uma narrativa se materializa através da linguagem, que seria,
conforme Motta (2013, p. 69), o instrumento mediador entre o homem e o mundo.

O homem só pode conhecer, conjecturar, assombrar-se, duvidar
ou questionar a realidade mediante a linguagem, mediante suas
narrações. A linguagem é o instrumento privilegiado através do qual o
homem se nega a aceitar o mundo tal qual é, lançando-se na incrível
aventura contra a barbárie, contra a selvagem e caótica realidade,
contra as indeterminações (MOTTA, 2013, p. 70).

Farias considera que a narrativa das escolas de samba, transformada em enredo, é formada
a partir do que denomina como linguagem carnavalesca.

Existem diferentes e diversificados tipos de linguagem de que nos
servimos para transmitir nossas mensagens e interagir com outros
indivíduos. [...] Uma dessas linguagens a que estamos expostos é a
linguagem da cultura popular. Dentre as inúmeras linguagens da cultura
popular, destacamos a linguagem carnavalesca, cujo conteúdo reúne
diversas linguagens numa só, constituída pelo desfile de uma escola
de samba. Na maioria das vezes, o expectador comum dos desfiles
tem uma leitura multifacetada e plurissígnica, que invariavelmente
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não é entendida na sua totalidade. Num desfile, temos a combinação
de várias linguagens artísticas que nos transmitem significados, como
a escultura (das alegorias e adereços), a música (do canto do sambaenredo e dos instrumentos da bateria), a literatura (a letra do sambaenredo e o tema abordado), as artes plásticas (pinturas, reproduções e
utilização de materiais visuais), a dança (dos componentes em suas alas
e do mestre-sala e porta-bandeira), o teatro (encenações nos carros
alegóricos, da comissão de frente e das alas coreografadas), dentre tantas
outras. Entretanto, a peça fundamental que desencadeia o complexo
macrotexto audiovisual do desfile das escolas de samba chama-se
enredo. [...] é a partir dele que todas as linguagens interligadas aqui
referidas se materializam na transmissão da mensagem proposta pela
agremiação, da qual se destaca a figura exponencial do carnavalesco. A
definição do enredo é o primeiro passo para a elaboração de todos os
itens do desfile (FARIAS, 2007, p. 13).

O autor (FARIAS, 2007, p. 17) entende como enredo o tema abordado pela escola de
samba, fragmentado em subtemas – os chamados setores – e delimitado para caber no
espaço e tempo disponíveis para o desfile, pressupondo um emaranhar de significações que
convergem para o mesmo tópico, de modo a formar um raciocínio lógico.
O primeiro passo para a concretização de um enredo é a formulação de seu argumento,
ao que dá-se o nome de sinopse, “que se compõe do resumo do assunto a ser tratado pela
agremiação” (FARIAS, 2007, p. 14). A partir da sinopse, os componentes visuais e musicais
serão desenvolvidos.

Os enredos carnavalescos são o elemento expressivo básico do desfile, e
o elo de uma vasta rede de relações que mobiliza anualmente diferentes
grupos e camadas sociais urbanos. São transformados ao longo do
ano em samba-enredo, alegorias e fantasias. A narração do enredo no
desfile organiza-se em torno da tensão existente entre a linguagem
plástica (a visualidade das fantasias e alegorias) e a linguagem musical
(o samba cantado pelo puxador acompanhado pelo coro de todas as
alas e pela poderosa percussão da bateria), [...] reunindo as dimensões
espetacular e festiva de um desfile (CAVALCANTI, 1999, p. 75).
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Cavalcanti (1999) lembra que a importância do enredo para as escolas de samba é tamanha
que costumeiramente os sambistas se referem a um carnaval passado não pelo ano em que ele
ocorreu, mas pelo tema que foi levado para a avenida. Sem enredo simplesmente não há desfile.

Ao mesmo tempo, o enredo é aquele elemento por meio do qual a
forma estética padronizada do desfile se abre para o contexto histórico
e cultural, pois a renovação anual do tema assegura-lhe a atualidade e
a diversidade. Orientando o espetáculo, os enredos promovem a cada
ano imensas conversas urbanas sobre os mais diferenciados assuntos.
Assim, garantem a continuidade e a renovação do desfile, tornando-o
um referencial para a constante construção, reiteração e alteração de
identidades [...] (CAVALCANTI, 1999, p. 82).

Assim, o enredo é não apenas a grande força motriz de toda a preparação anual de uma
escola de samba para o seu desfile, como também é o elemento que promove a renovação e
a atualização da festa, de forma a permitir que a mesma sobreviva ao acompanhar o tempo
de sua sociedade.
AS ESCOLAS DE SAMBA E A REPRESENTAÇÃO DO NEGRO
Criadas em 1928, as escolas de samba são resultado de um processo contínuo da busca
do negro pela oportunidade de achar seu espaço na sociedade. O próprio termo “escola
de samba” evidencia a constante negociação entre os diversos segmentos sociais. Ferreira
(2004, p. 339), relata que era comum à época grupos carnavalescos associarem seus nomes a
instituições educacionais, como “rancho-escola”, ou “rancho-universidade”. O título poderia
contribuir para a aceitação destes novos grupos, como também do gênero recém-criado.

[...] a ideia de se associar as palavras escola e samba surgira a partir
da necessidade de aceitação que os chamados grupos de samba do
morro passaram a ter a partir de finais da década de 1920, buscando
uma denominação própria que facilitasse sua identificação e sua
incorporação à sociedade.
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Enfrentando as teorias racistas, o projeto de branqueamento da população, através da
imigração europeia, a busca pela modernização do Rio de Janeiro conforme a referência
francesa – período nomeado de Belle Époque5 –, a presença do negro era incômoda aos
projetos da nação, sempre relacionada a todo o tipo de atraso. “O mestiço acabou se
transformando no bode expiatório do atraso brasileiro” (VIANNA, 2012, p. 63).
Entretanto, em um curto espaço de tempo, o samba6 se transformou “de ritmo maldito
à música nacional e de certa forma oficial” (VIANNA, 2012, p. 29). Vianna credita a Gilberto
Freyre papel preponderante neste processo de subversão do negativo ao positivo. Ao escrever
Casa-grande e senzala (1933), Freyre teria conseguido disseminar a ideia da importância da
mestiçagem para a construção da identidade nacional. “A cultura brasileira, mestiçamente
definida, não é mais causa do atraso do país, mas algo a ser cuidadosamente preservado,
pois é a garantia de nossa especificidade (diante das outras nações) e do nosso futuro, que
será cada vez mais mestiço” (VIANNA, 2012, p. 64).

Nesse ambiente, o surgimento do samba urbano e da instituição Escola
de Samba veio representar não só um canal de expressão para boa
parte dos negros no antigo Distrito Federal, como uma proteção contra
o racismo, inclusive o embutido nas políticas públicas, travestido de
medidas eugênicas (SIMAS; LOPES, 2015, p. 97-98).

O samba era, então, um elemento de superação do racismo. De acordo com Ribeiro
(1995, p. 206), a saída possível para driblar o preconceito estava na possibilidade do negro
de exibir seu talento em tudo em que não se exigia escolaridade, haja vista que o estudo era
um privilégio de alguns grupos sociais na virada para o começo do século XX. Era o caso
especialmente das manifestações de valores co-participados que a todos afeta, como os
cultos religiosos, o carnaval e o futebol.

5 - O termo francês, que significa “Bela Época”, simboliza o período em que as transformações culturais, artísticas

e tecnológicas promovidas na França influenciaram vários outros países. Teria vigorado no Brasil entre o fim
do século XIX e o início da década de 1930, marcando a transição do Império para a República e o esforço pela
modernização do país.
6 - O marco inicial do gênero é a gravação em 1916 de Pelo Telefone, samba registrado com a autoria de Donga
e Mauro de Almeida.
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A emergência das escolas de samba e da consagração do samba carioca como um dos
principais símbolos da identidade brasileira se deu no contexto do Estado Novo (19301945). Quando Getúlio Vargas se torna presidente, havia uma preocupação com a unidade
nacional, considerada “um dos mais graves problemas políticos das ‘terras brasileiras’, desde
seus tempos coloniais, [que] recebeu respostas e propostas de soluções divergentes durante
toda a nossa história” (VIANNA, 2012, p. 56).
Vianna (2012) considera que o autoritarismo da Era Vargas e seu caráter patriótico e
populista foram fatores essenciais para que um modelo de autenticidade nacional fosse
forjado. O samba foi incorporado a este processo, tendo à sua disposição o aparelho
governamental para contribuir na formação de um todo homogeneizador.
O ritmo ainda foi usado nas relações exteriores do Governo Vargas, com a ida de Carmem
Miranda para os Estados Unidos e a criação do personagem Zé Carioca por Walt Disney – que
transformaram a imagem da baiana estilizada e do malandro sambista em representações
simbólicas da imagem da mulher e do homem brasileiro. Nessa época, “o samba já representaria
a ‘nossa’ cultura em qualquer situação internacional” (VIANNA, 2012, p. 125).
No âmbito municipal, a relação entre os políticos e sambistas também estava cada vez
mais estreita. Já em 1935 a prefeitura incluiu o desfile das escolas de samba na programação
oficial do carnaval, enquanto as agremiações passaram a receber contribuição financeira
para custear a festa (VIANNA; 2012, p. 124).
Para Lopes e Simas (2015, p. 116) as escolas de samba “são frutos, portanto, da articulação
dessas diversas influências e de uma série de interesses políticos e sociais que marcam a
primeira metade do século XX no Distrito Federal”. A questão é ampliada no raciocínio de
Fabato e Simas (2015, p. 18).

[...] de um lado, os negros tentavam desbravar caminhos de aceitação
social; do outro lado, na tocaia, havia um Estado disposto a disciplinar
as manifestações culturais dos descendentes de escravos, vistos
constantemente como membros de “classes perigosas” que precisavam
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ser controladas. É desse encontro entre o desejo de aceitação social
das camadas populares urbanas e o interesse disciplinador do Estado
que surgem as primeiras escolas de samba cariocas.

Os negros, mestiços e demais pessoas de baixa renda que formavam as escolas se
utilizavam delas, portanto, para conseguirem visibilidade e aceitação social. As instituições
políticas, por sua vez, passaram a contribuir financeiramente com o evento, como forma
de mantê-lo sob seu domínio. Dessa relação, prevaleceram nas décadas de 1930 a 1950
enredos valorizando a história oficial, a mesma que estava nos livros ensinados nos colégios:
a história dos brancos, dos vitoriosos, consonante com os interesses e pensamentos dos
grupos de maior poder econômico e influência, o que Cavalcanti (1999, p. 31) classificou
como “vertente ‘histórico-heróico-ufanista’”. Quando a temática racial era citada nessas
narrativas, opondo o senhor branco ao negro/escravo, o conflito era solucionado pelo herói
branco (CAVALCANTI, 1999, p. 31).
Porém, há uma ruptura em 1960, quando o carnavalesco Fernando Pamplona realiza
Quilombo dos Palmares no Acadêmicos do Salgueiro. O desfile campeão rendeu uma revolução
estética e temática, colocando a história “marginalizada” do Brasil no foco. Desde então, vários
personagens negros – a exemplo de Chica da Silva, Aleijadinho, Chico Rei, Dom Obá II, Mãe
Menininha do Gantois, Rainha Nzinga e Tereza de Benguela –, e aspectos históricos, culturais e
religiosos afro-brasileiros foram retratados em apresentações que privilegiaram a arte africana
e seus elementos de identificação, como estamparias, ráfia, palha e búzios.
Cavalcanti (1999, p. 29-30) acena para o paradoxo que se instaurou naquele momento.
Até finais da década de 1950, a maioria dos carnavalescos responsáveis pela concepção e
realização de um desfile eram moradores das comunidades de suas respectivas agremiações,
sem uma formação acadêmica para exercerem aquelas atividades. Um das primeiras exceções
foi Fernando Pamplona, vindo da Escola de Belas Artes. Logo ele, um corpo estranho dentro do
Salgueiro, conseguiu imprimir o autêntico discurso da valorização da cultura afro-brasileira
para uma comunidade de maioria negra, mas que até então se fantasiava costumeiramente
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como nobres europeus.
O segundo paradoxo foi que, logo que os enredos negros se consagraram, as escolas de
samba permitiram a invasão da classe média e o impacto da transmissão televisiva a partir
das décadas de 1960 e 1970 contribuíram para sobrepor os aspectos visuais aos musicais,
resultando na redução e modificação das tradições de origem negra no carnaval carioca.
Ferreira (2004) relembra que esse processo de negociações ocorreu a todo o momento ao
longo da formação do carnaval brasileiro, induzindo grupos – como os ranchos e cordões –
a se enquadrarem a novos modelos em busca de reconhecimento.

Dessa vez eram as escolas de samba que perdiam uma certa “pureza
original” de um lado para ganharem, por outro, o reconhecimento
e a valorização advindos da sociedade brasileira como um todo. Ao
“aceitarem” o que foi chamado então de “invasão da classe média”,
as escolas de samba cariocas davam um importante passo para seu
definitivo reconhecimento como instituição cultural nacional de
um país que buscava se impor como um espaço de pluralidade e de
inclusão (FERREIRA, 2004, p. 360).

Para Cavalcanti (1999, p. 83), “a escola de samba é, desse modo, um produto do encontro
do morro com a cidade, da interação do samba e seu universo social em expansão com outras
camadas da sociedade”. A autora ainda acrescenta que reside na heterogeneidade a base da
riqueza sociológica e artística do evento. “Graças a ela, o desfile identifica-se tão plenamente
com a cidade e vice-versa [...]” (CAVALCANTI, 1999, p. 84). O potencial das agremiações
para – de alguma forma – solucionar as tensões e conflitos sociais que perpassam o Rio de
Janeiro e o país, ao reunir grupos dos mais distintos ao entorno da festa, dialoga com as
reflexões elaboradas por Motta (2013) em seus estudos sobre narrativa.

[...] a viabilidade de uma cultura radica em sua capacidade para resolver
conflitos, explicar as diferenças e renegociar significados comunitários.
Essa negociação é possível graças ao aparato narrativo de que
dispomos para fazer frente simultaneamente à canonicidade (normas)
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e à excepcionalidade (desvios, diferenças) (MOTTA, 2013, p. 71-72).

Observando os sambas-enredo de temática afro-brasileira, Bispo (2016, p. 8) considera que a
comunidade negra se aproveitou do espaço comunicacional das escolas de samba para construir
sua “percepção e apreciação do mundo social”, a partir de princípios étnicos e ideológicos,
transformados em “um discurso de contestação, exaltação e memória” (BISPO, 2016, p. 7).

A utilização dos discursos musicais das agremiações carnavalescas
[...] na formação de identidades serviram de instrumentos étnicos
para os afrodescendentes fluminenses, em especial os da capital, que
redefiniram as representações e discursos sobre o negro brasileiro e
sua ancestralidade africana. A música, nesse caso, serviu para criar um
ambiente discursivo de enaltecimento dos valores africanos e os seus
valores na formação da sociedade brasileira (BISPO, 2016, p. 6).

O autor conclui seu raciocínio alertando que, “ao verificar as produções carnavalescas e seus
discursos”, devemos estar atentos “aos interesses em disputa e às representações sociais que
a comunidade de cada agremiação faz sobre a África e seu legado cultural no Brasil” (BISPO,
2016, p. 6). Esta advertência indica como, embaixo dos confetes e das serpentinas do carnaval,
as narrativas das escolas de samba carregam em si toda a complexidade da sociedade brasileira.
A SAGA DE AGOTIME, MARIA MINEIRA NAÊ
Já amanhecia a segunda-feira de carnaval quando a Beija-Flor entrou na avenida para
encerrar o primeiro dia de desfile do Grupo Especial do Rio de Janeiro em 2001. O enredo A
Saga de Agotime, Maria Mineira Naê foi elaborado por uma comissão de carnaval, integrada
pelos carnavalescos Fran Sérgio, Ubiratan Silva, Cid Carvalho, Nelson Ricardo e Shangai, sob
a batuta do diretor de carnaval, Laíla, e contado através de sete carros alegóricos e cerca de
quatro mil componentes, divididos em 36 alas. A equipe honrou a tradição da agremiação de
se apresentar com extremo luxo, impacto, grandiosidade e requinte.
O samba-enredo, que iniciava com os versos “Maria Mineira Naê/ Agotime no clã de
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Daomé/ e na luz dos seus voduns/ existia um ritual de fé” (CARUSO; CLEBER; DÉO; OSMAR,
2000), foi considerado um dos mais belos do ano. Em consonância com a obra, o primeiro
setor da escola também apresentava sua personagem principal, Agotime, rainha de Daomé.
Intitulada como O ritual da pantera negra, a comissão de frente apresentava o culto aos
voduns pelo povo jeje, com 14 mulheres vestidas com referências africanas, tais como penas
de animais e palha, e uma integrante fantasiada como pantera. O animal – negro, forte e
altivo – representava a um só tempo o ritual religioso e também a própria Agotime. Em
sequência, uma ala de pretas velhas, vestidas a rigor, com direito a bengalas e cachimbos,
desfilaram curvadas – como se estivessem em transe – e em alguns momentos se ajoelhavam
na avenida para jogar búzios. Atrás da ala, a primeira alegoria mostrava o reino de Agotime,
com pretas velhas, antílopes, cobras, rinocerontes, estamparias de zebras e totens africanos.
O segundo setor seguiu introduzindo o público no contexto da África rica, com suas
civilizações desenvolvidas e livres. Ouro, marfim, búzios, galinha d’angola, reis africanos
e mercadores foram mostrados através das alas que antecederam a segunda alegoria,
intitulada O mercado de Adjahito, onde o rei Agongolo, marido de Agotime, anunciou como
seu sucessor ao trono o filho do casal, Gezo. O cenário do mercado é mostrado na alegoria
através de utensílios de barro, cestas de palha, cabeças de elefante, estampas de onça,
marfins e mercadores.
O terceiro setor instala a segunda etapa da narrativa, onde surge o conflito. O filho mais
velho de Agongolo, Adandoza – fruto do casamento com sua primeira esposa – não aceitou
perder o posto de rei para seu irmão mais novo. Com a morte do pai, promove um golpe
e toma a coroa para si. Sabendo dos conhecimentos e cultos religiosos dos quais Agotime
participava, acusa a antiga rainha de feitiçaria e não hesita em vendê-la como escrava. Em
tons escuros, como preto, vermelho e roxo, a alegoria A feitiçaria registra essa passagem. O
carro é uma espécie de grande oferenda, com velas, cobras, comidas, a cabeça de um bode
e componentes fantasiados de Zé Pilintra e Pombagira, em uma referência aos personagens
presentes em manifestações religiosas afro-brasileiras. O samba acompanha o desenrolar da
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trama com os versos: “Mas isolada no reino um dia/ Escravizada por feitiçaria/ Diz seu vodum
que o seu culto/ num novo mundo renasceria” (CARUSO; CLEBER; DÉO; OSMAR, 2000).
O quarto setor, marcado pela alegoria O cortejo, representa a vinda de Agotime ao Brasil
em um navio negreiro. A escola, entretanto, foge das representações habituais que as escolas
de samba fazem sobre a escravidão. O navio negreiro é retratado por meio da coreografia
de dezenas de componentes que estavam à frente e em cima da alegoria, simbolizando o
balanço das ondas e o movimento da embarcação na travessia do Atlântico. Na parte mais
alta do carro, estava a escultura de uma pantera cercada por serviçais, todas segurando
grandes leques feitos com plumas. O trecho do samba “Vai seguindo seu destino, de lá pra
cá/ sobre as ondas do mar/ O seu corpo que padece/ Sua alma faz a prece/ pro seu povo
encontrar” (CARUSO; CLEBER; DÉO; OSMAR, 2000), associado à estética apresentada pela
escola na avenida, dão indícios de que apesar de todo o sofrimento provocado por ter seu
corpo aprisionado, a alma de Agotime resistia liberta e aguerrida, dispensando qualquer
forma de submissão que lhe fosse imposta. O próprio título da alegoria suaviza o horror da
escravidão, ao oferecer a ideia de que as centenas de cativos atravessaram o oceano em
cortejo liderado por sua rainha negra.
O tumbeiro que trazia Agotime aportou na Bahia, local onde a protagonista trabalhou por
dez anos em minas de ouro. Lá, fez contato com seus irmãos de continente do grupo nagô,
que lhe apresentaram os orixás – tema central da quinta alegoria. Jogando búzios, soube
pelos deuses africanos que seu povo do grupo jeje se encontrava no Maranhão, e que lhes
faltava uma liderança para estabelecer o culto aos voduns naquela terra. No samba-enredo, o
quinto setor é sintetizado nos versos: “Chegou nessa terra santa/ Bahia viu a nação Nagô ô ô/
e através dos orixás/ o rumo do seu povo encontrou” (CARUSO; CLEBER; DÉO; OSMAR, 2000).
O sexto setor apresenta a ida de Agotime ao Maranhão, após comprar sua carta de alforria
com o ouro que escondia no cabelo enquanto trabalhava. Bumba-meu-boi, Festa do Divino,
azulejos portugueses, mulas sem cabeça enfeitaram o sexto carro alegórico, mostrando toda
a riqueza cultural maranhense, enquanto os componentes entoavam “Brilhou o ouro, com ele
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a liberdade/ Foi pra terra da magia/ do folclore e tradição/ Um bouquet de poesia” (CARUSO;
CLEBER; DÉO; OSMAR, 2000). A conquista da liberdade pode ser entendida como o clímax do
enredo, pois é através dela que o conflito será desfeito e Agotime poderá cumprir a sua missão.
O desfecho da narrativa se dá com a fundação da Casa das Minas por Agotime em São Luís
do Maranhão, o primeiro templo religioso de culto aos voduns no Brasil, que veio a se tornar
uma referência da cultura e crença afro-brasileiras. Lá, Agotime é rebatizada, assumindo o
nome de Maria Mineira Naê e se tornando – de certo modo – novamente rainha de seu povo.
A sétima e última alegoria trazia novamente as pretas velhas, antílopes e a pantera, como
forma de indicar o retorno desse reinado. Mesclando os tambores da Casa das Minas com os
tambores da Beija-Flor, o samba também conclui a narrativa: “a Casa das Minas/ é o orgulho
desse chão/ Sou Beija-Flor/ e o meu tambor/ tem energia e vibração/ Vai ressoar em São Luís
do Maranhão” (CARUSO; CLEBER; DÉO; OSMAR, 2000).
Tomando por base os estudos de Gancho, podemos identificar as seguintes características
na narrativa apresentada pela agremiação de Nilópolis: a protagonista, Agotime, é uma
personagem plana, pois em toda a narrativa suas características de “pantera” são reafirmadas.
Guerreira e poderosa, ela assume a posição de heroína, uma líder nata capaz de se tornar
rainha e liderar seu povo em dois continentes, conhecedora de saberes religiosos profundos
e capaz de dialogar com espíritos e deuses africanos. O antagonista é Adandoza, aquele que
destronou e permitiu a escravização de Agotime. Entre os personagens secundários, temos
o rei, Agongolo, o filho, Gezo, os orixás e voduns, dentre outros.
O desfile não esclarece qual o período exato em que Agotime viveu, mas, pelo contexto da
escravidão, sabe-se que foi entre os séculos XVI e XIX. A narrativa se inicia com a personagem
adulta, casada e mãe de um filho, empossada como rainha, e se encerra com a abertura da Casa
das Minas. As ações ocorrem em quatro espaços: o reino de Daomé, o navio negreiro sobre o
oceano Atlântico, a Bahia e o Maranhão. O ambiente que percorre estes locais é de conflitos
políticos, ganância, preconceito racial, intolerância religiosa, busca por liberdade e respeito às
crenças. A letra do samba-enredo explicita o discurso indireto e o narrador em terceira pessoa.
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Pode-se dizer que o assunto da trama é a vida de Agotime, seu tema é a valorização
da cultura afro-brasileira, e a mensagem é que o negro não deve se inferiorizar diante do
preconceito e da intolerância.
CONCLUSÃO
Mesmo que quase 130 anos separem o Brasil da escravidão, as consequências ainda se
fazem sentir na atualidade. O preconceito e a ignorância a respeito da história, dos saberes,
das crenças e da cultura africana e afro-brasileira a todo o momento se fazem visíveis. Nada
pode barrar esse monstro, senão o conhecimento.
Muitas vezes, entretanto, os negros são representados nos meios de comunicação –
telejornais, filmes, novelas, etc. – em personagens relacionados à pobreza e à violência. O
carnaval é um dos raros momentos de grande visibilidade em que o negro pode não apenas
se exibir com orgulho, mas também elaborar representações positivas de si mesmo e de
seu povo. Por isso, os enredos tendem tanto a citar a dor da escravidão – como forma de
rememorar seus traumas, justificar o estágio de desigualdade e conflito social que ainda
persiste e reivindicar por uma solução que cesse definitivamente com suas amargas heranças
–, mas também lembrar os bons acontecimentos que percorrem sua história – a riqueza
cultural, ambiental e as desenvolvidas civilizações africanas, bem como a contribuição na
formação do Brasil, ancorada na força da mão-de-obra e no talento e potencial criativo para
o desenvolvimento de uma identidade nacional.
Por isso, a narrativa desenvolvida pela Beija-Flor tem grande relevância, ao apresentar uma
heroína negra, exemplo de força e grandeza espiritual. A combinação entre os elementos
visuais e musicais do desfile compõe o sentido do enredo. Ainda que o público não se atente
ou compreenda o significado de alguma ala ou alegoria, isso não impede a percepção da
história como um todo e da mensagem que a escola pretende transmitir em seu desfile. Quer no
deslumbramento estético, quer no belo samba cantado com garra pelos componentes, a altivez
negra perpassa todo o espetáculo, cujo ao forte apelo sensorial é impossível ficar imune.
Além de promover conhecimento, ao trazer para um evento midiático uma personagem
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pouco conhecida – e também por ser uma das raras representações do culto aos voduns –,
o desfile, em toda a sua imponência, confere uma autoestima necessária para que o povo
negro – e por que não dizer brasileiro – renove seus ânimos na incansável luta do dia-a-dia.
Agotime é inspiração para um Brasil mais igualitário.
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RESUMO
Este artigo pretende discutir o papel da exposição de longa duração do Memorial da
Resistência de São Paulo na consolidação democrática por meio da institucionalização
de narrativas sobre um passado de luta e resistência contra um Estado autoritário. Em um
primeiro momento, há de se fazer uma breve contextualização sobre o museu, buscando o
entendimento do processo de comunicação por meio de sua exposição. Posteriormente, o
trabalho se abre para a apreensão da memória em sua dimensão narrativa, a partir de uma
problemática de poder, na qual a dialética entre lembrança e esquecimento não ocorrem
ao acaso. Sobre o campo da memória e narrativa serão usadas às perspectivas Maurice
Halbwachs (1990), Michel Pollak (1989, 1992), Pierre Nora (1993) e Paul Ricoeur (2010, 2012).
PALAVRAS-CHAVE
Memorial da Resistência. Museu. Comunicação Museológica. Memória. Narrativa.
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ABSTRACT
This paper intends to discuss the role of the long - term exhibition of the Memorial of the
Resistance of São Paulo in the consolidation of democracy through the institutionalization
of narratives about a past of struggle and resistance against an authoritarian State. At first,
a brief contextualization about the museum should be made, seeking the understanding
of the communication process through its exhibition. Subsequently, the work opens to the
apprehension of memory in its narrative dimension, from a problematic of power, in which
the dialectic between remembering and forgetting do not occur at random. On the field of
memory and narrative will be used the perspectives Maurice Halbwachs (1990), Michel Pollak
(1989, 1992), Pierre Nora (1993) and Paul Ricoeur (2010, 2012).
KEYWORDS
Memorial da Resistência. Museum. Museological Comunication. Memory. Narrative.
UMA BREVE EXPLANAÇÃO SOBRE O PROCESSO DE COMUNICAÇÃO DOS MUSEUS
Os museus são entidades midiáticas produtoras de sentidos, que evidenciam concepções
de mundo por meio de leituras específicas sobre a realidade. São lugares de representação
do conhecimento, que transmitem uma mensagem ao público, disponibilizando meios para
que este identifique dentro e fora do espaço expositivo novas percepções sobre o cotidiano.
Por conseguinte, os museus tornaram-se instituições comunicacionais que sistematizam
as informações contidas nos artefatos, criando uma construção discursiva imputada pela
ressignificação dos objetos através do processo de musealização. É nos museus que se
experimentam, aprofundam e exprimem as relações entre o indivíduo e a realidade, sendo
um meio pelo qual as evidências materiais se juntam às referências simbólicas, construindo
sentidos sobre o patrimônio exposto.
Intrinsecamente ligado ao conceito de musealização está à noção de comunicação
museológica, base teórica e metodológica pela qual ocorre a extroversão do conhecimento
por meio da interação entre sujeito e objeto a partir de ações museológicas. Sua função
é criar meios de transmissão de uma mensagem entre dois polos comunicativos, museu
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e público, por meio da interação entre sujeito e objeto musealizado. “O museu formula
e comunica sentidos a partir de seu acervo” (CURY, 2008, p. 367), sendo a comunicação
a etapa final do processo museológico, constituindo condição fundamental à fruição do
conhecimento estruturado pelas ações de pesquisa e preservação instituídas pelos museus.
Neste sentido a comunicação museológica pressupõe:

a mediação do objeto museal, que ao abandonar sua funcionalidade
original, converte em signo comunicacional e informacional. Esta
mudança insere o objeto nas leis e base da Teoria da Comunicação, ou
seja, comunicação que implica emissão de mensagem por parte de um
emissor e, por sua vez, a recepção desta mensagem por parte de um
receptor, estruturados ambos à fonte museu (CASTRO, 2009, p.129).

Os museus são instituições voltadas para a comunicação do patrimônio cultural
preservado, que partem do conhecimento existente sobre o acervo para formular modelos
de representação, possibilitando a coerência associativa entre informação e memória.
Compondo textos não verbais, os museus estabelecem uma direção significante, produzindo
a recuperação de fragmentos do tecido da memória. São instituições que comunicam
articulando elementos diversos, organizando a experiência vivida, norteando a produção
de sentidos. Isto é, são instituições que produzem narrativas que permitem a inteligibilidade
da experiência social, ressiginificando a cultura material, em um processo de produção de
sentido que articula “elementos específicos cuja inserção na economia textual deve-se,
porém, ao diálogo com outros textos, à situação de comunicação e ao conjunto das relações
histórico-sociais que a localizam num contexto” (LEAL, 2006, p.22).
A comunicação museológica usa as ferramentas contemporâneas, inerentes ao processo
geral da comunicação, para estabelecer por diversos meios a relação entre o homem e
a materialidade. Por conseguinte, esta relação nos museus é constituída principalmente
através de exposições, atividades educativas, palestras, mediações e publicações, entre
outras. Compondo o meio particular de comunicação dos museus, as exposições criam
narrativas sensoriais por meio de construções mise-em-scéne, que correlacionam signos e
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símbolos dentro de uma mensagem possuidora de sentido e coerência, representando ideias,
ressignificando objetos em patrimônio cultural. É através das exposições que ideias presentes
no discurso institucional são representadas, sendo o produto final do processo museológico.
As exposições exigem domínio técnico, conceitual e metodológicos de construção
museográfica para que haja perfeito diálogo entre objetos, elementos linguísticos, recursos
materiais, compondo, um sistema de representação que permita a fruição de uma mensagem.
São processos comunicacionais que transmitem informação mediante a teatralização dos
objetos em um circuito, operando signos em meio à pluralidade de vozes existentes no
espaço museal, sendo excludente e argumentativa, portanto, jamais neutra. São elementos
comunicacionais baseados em escolhas nos mais diversos níveis de complexidade, já que os
museus são espaços de conflitos entre ideias, conceitos e demandas, ou seja, são ambientes
onde ocorrem negociações. Neste sentido, opções metodológicas tornam-se posições
políticas inseridas em estruturas de poder, chancelando narrativas que são reelaboradas
positivamente ou não pelo visitante.
A exposição não está a serviço do objeto, o qual deve ser preservado, mas a favor da
sociedade, sendo o público elemento fundamental a tal processo (PRIMO, 1999). Construindo
um discurso elaborado por meio da cultura material, os museus trocam com o público
uma mensagem no qual há contínua recuperação da informação inerente aos objetos
musealizados. Por sua vez, estes objetos, apreendidos pelo museu como documentos, são
encarados como elementos cheios de significações e simbolismos pela sociedade que
possui memórias coletivas e individuais sobre patrimônio exposto. Sabendo que os museus
operam símbolos e promovem a construção de um discurso ideológico, salienta-se a
importância destas instituições como agentes de transformação ou manutenção da ordem
social. O espaço museal – como potência de comunicação, suporte da cultura e da memória
– deve estimular a capacidade perceptiva e reflexiva do indivíduo, fazendo com que ele se
compreenda como parte de um todo complexo. Esta operação deve transformar os artefatos
musealizados em uma instância relacionada ao presente do público.
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Instituído como agente e vetor da comunicação museológica, o público “redefine o
discurso, porque a recepção é interpretativa: cada indivíduo dá ênfase a um aspecto que lhe
é particular. Nesta perspectiva, os papéis de enunciador (aquele que elabora o discurso) e
enunciatário (aquele que recebe) invertem-se” (CURY, 2004, p. 91). Em suma, o museu percebe
e reorganiza os múltiplos discursos sociais em uma única mensagem, para simultaneamente
o público recriar ou não a partir desta mensagem, e de seu conhecimento de mundo, um
novo discurso. Neste entendimento, o museu trabalha informação e memória como duas
faces de uma mesma moeda, já que a contextualização dos objetos musealizados ganha
sentido apenas quando há vínculos culturais com seu público.
Assumindo o papel de mediador entre homem e objeto, as instituições museológicas
enfrentam, na contemporaneidade, a problemática de enxergar em seu público mais do que
tábulas rasas. Apesar de inúmeros museus ainda assumirem uma postura tradicional, que
implica o discurso unilateral em relação ao visitante, cada vez mais os ambientes museais
procuram ir ao encontro da experiência interativa, que visa à tríade homem, objeto e
sociedade, situando o público como agente e vetor do processo de comunicação existente
nos museus. Esta conscientização cria a relação interativa no processo comunicacional,
que ocorre mediante a participação do sujeito receptor através de seu cotidiano, fato que
transforma os museus em locais de interpretações, negociações e conflitos. Apesar de
possuir múltiplas formas de interação, a comunicação museológica tenta estabelecer uma
relação dialógica entre museu e público, deixando espaço para que este reelabore o próprio
discurso dentro de seu próprio universo de conhecimentos, significados e valores.
O MEMORIAL DA RESISTÊNCIA DE SÃO PAULO
O Memorial da Resistência de São Paulo é uma instituição de caráter museológico, voltada
para a pesquisa, salvaguarda e comunicação de memórias da resistência e repressão política
do Brasil republicano. Localizada no centro da principal metrópole brasileira, em meio ao
Conjunto Histórico da Luz, tal instituição está situada em parte da antiga sede do Departamento
Estadual de Ordem Política e Social de São Paulo (DEOPS/SP) - órgão de vigilância, controle
e repressão, instituído na Era Vargas, e sistematicamente utilizado durante o período da
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Ditadura Civil-Militar. Estabelecido atualmente como espaço consolidação democrática,
o Memorial da Resistência encontra-se vinculado ao contexto da Justiça de Transição
, sendo um sítio de consciência relacionado a um passado traumático de perseguições,
arbítrio e violação de direitos humanos em meio ao terrorismo estatal.
Idealizado em 2007, o Memorial da Resistência é fruto da interrelação de forças
sociais dentro de um fluxo histórico específico, compreendido pela expansão dos
debates em torno do enfrentamento de um passado de violência institucionalizada
. Sua criação está relacionada à vontade governamental e às reivindicações de um grupo de
militantes do Fórum Permanente de Ex-presos Políticos de São Paulo, que se reuniu em torno
da retomada do ambiente carcerário do DEOPS/SP para, então, transformá-lo em um espaço
de reflexão crítica sobre processos sociais relacionados ao binômio repressão/resistência.
Contando com o trabalho de profissionais de diferentes disciplinas e especialidades, aquele
lugar simbólico – que no momento abrigava o Memorial da Liberdade, instituição cultural
que em nada representava o passado do edifício – se transformou em um espaço de criação
de sentidos relacionados às ideias de democracia e cidadania.
Construindo um novo projeto, baseado em aspectos teóricos da sociomuseologia, o
ainda Memorial da Liberdade passou a investir no seu potencial de pesquisa, preservação
e comunicação, objetivando um contínuo processo consolidação democrática a partir da
contraposição das noções de repressão e resistência. Com a aprovação do projeto pela
Secretaria de Estado da Cultura do Governo do Estado de São Paulo, em maio de 2008,
ocorreu, então, a mudança de nome para Memorial da Resistência, em um deslocamento de
sentido sobre aquele espaço, cuja referência era o espírito de luta e oposição ao autoritarismo
estatal. Inaugurado em 24 de janeiro de 2009, o Memorial da Resistência tornou-se um lugar
de “reflexão e promoção de ações que contribuíssem para o exercício da cidadania, para o
aprimoramento da democracia e da conscientização sobre a importância do respeito aos
direitos humanos” (NEVES, 2011, p. 86).
A partir de sua condição museológica, o Memorial da Resistência transformou-se em um
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operador social, que reúne, dispõe e articula testemunhos dentro de uma rede de significação,
combinando a memória coletiva em meio à história problematizada, instituindo uma unidade
significativa sobre as ideias de democracia e cidadania. Constituindo um lugar de memória
(NORA, 1993) imbuído de valor simbólico, tal instituição tem sido compreendida como um
espaço de representação, inserido em uma relação de poder, apto a apoiar políticas de
memória em torno das necessárias reparações às vítimas da ditadura civil-militar. Destacando
lembranças, que até então haviam sido ocultadas, o Memorial da Resistência tem contribuído
para construção de significados sobre a democracia, a cidadania e o respeito aos direitos
humanos, articulando passado, presente e futuro, a partir do processo de enquadramento e
construção da memória coletiva.
O CIRCUITO EXPOSITIVO DE LONGA DURAÇÃO DO MEMORIAL DA RESISTÊNCIA

Figura 1 - O edifício que abriga o Memorial da Resistência de São Paulo.
Fonte: Acervo do Memorial da Resistência

O Memorial da Resistência apresenta exposições de longa e curta duração. O primeiro tipo
está vinculado ao histórico do edifício e a atuação do DEOPS naquele local, transformando
o ambiente em um lugar de memória sobre o controle, a repressão e a resistência inerentes
ao regime ditatorial que se instaurou no Brasil após 1964. O segundo tipo de exposição tem
como referência argumentos extraídos do roteiro temático de longa duração. O acervo é
a área do edifício e as memórias silenciadas no período ditatorial, alguns objetos cedidos
pelo Arquivo Público de São Paulo, livros sobre a ditadura militar e reproduções fotográficas.
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Através de uma expografia dramatizada com uso de cores, iluminação, recursos áudiosvisuais e ambientações cenográficas, o projeto expositivo de longa duração foi dividido em
espaços temáticos, constituindo um roteiro em quatro módulos distintos.
“Módulo A – O edifício e suas memórias”, contendo uma área de acolhimento ao visitante,
onde há explanações sobre o projeto institucional, o edifício e o DEOPS. Tal seção expõe
pontualmente o programa museológico e discursivo da instituição, a cronologia de ocupação
do edifício, desde sua construção até a criação do Memorial da Resistência, perpassando
pela história do DEOPS paulistano. Sua entrada é composta por um hall, que contêm dizeres
sobre a intencionalidade do memorial, havendo ao lado direito um painel explicativo com o
programa museológico da instituição, denominado “Memorial da Resistência – novos olhares
para este edifício”, e ao lado esquerdo, a frase “lembrar é resistir”. Sua estrutura apresenta boa
iluminação, com presença de luz natural e artificial; piso de tábua corrida em tonalidade
clara; banco central para conforto do visitante; painéis de cores vivas, contendo reproduções
fotográficas, textos explicativos e aparelho multimídia.
“Módulo B – Controle, repressão e resistência: o tempo político e a memória”, constituindo
um espaço sobre a história política nacional. O “Módulo B” valoriza a preservação da memória
através da pesquisa. Para tal, este módulo vincula várias fontes de informação interconectadas,
exibindo, assim, uma linha do tempo multifacetada com acontecimentos políticos após
1888/89, aparelhos áudios-visuais com chamadas sobre a questão da preservação documental,
uma vitrine expositiva com publicações sobre a temática abordada na instituição, assim como,
uma maquete panorâmica com a reconstituição do espaço a partir da memória de ex-presos
políticos que estiveram no local. Por sua vez, o espaço é amplo e apresenta entrada visível;
iluminação com luz natural e artificial; piso de cerâmica clara; paredes decoradas por painéis
chamativos, em diversas cores, que apresentam vitrines e aparelhos de vídeo; banco lateral
próximo à porta de vidro; e vitrine móvel, ao centro, com a maquete.
“Módulo C – A construção da memória: o cotidiano nas celas do DEOPS/SP”, percurso
instituído pelas celas, que receberam diferentes enfoques expográficos. O “Módulo C”
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apresenta o segmento estruturador do discurso institucional, ou seja, a construção da
memória da resistência no período da ditadura militar brasileira através do conjunto carcerário
do DEOPS paulistano. Tal seção é composta por um corredor externo, um corredor interno,
quatro celas e um pequeno nicho. Ao contrário dos ambientes anteriores, estes espaços
apresentam entradas estreitas; paredes com cores escuras e frias; iluminação proveniente
de fonte artificial (exceto o corredor externo e a terceira cela); e pisos diferenciados entre
cimento, cerâmica e madeira, que variam de acordo com a cenografia de cada ala.
Ao entrar no “Módulo C”, o visitante possui duas opções de caminho. Sua escolha permeia
a entrada que leva ao corredor externo, espaço constituído pela área utilizada para o banho
de sol individual dos prisioneiros, ou, o acesso que leva ao corredor interno, onde há as
quatro celas e o nicho. O corredor externo possui grades que cerceiam o ambiente e um
espelho que distorce a sensação de tempo e espaço, levando o visitante a reconstituir
inconscientemente a solidão inerente àquele local carcerário, assim como a infinitude do
momento prisional. Em relação ao corredor interno, observa-se a entradas das celas e uma
parede branca com poucas plotagens.

Figura 2 - Cela 01: processo de implantação do Memorial da Resistência
Fonte: Acervo do Memorial da Resistência

A primeira cela mostra a construção do projeto museológico do Memorial: o porquê da
nova abordagem, as escolhas ao longo da trajetória, a metodologia usada na pesquisa e as
dificuldades encontradas, isto é, tudo aquilo que permeou o processo de musealização da
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instituição. Como foi dito anteriormente, o ambiente é escuro, devido ao bloqueio proposital
da luz natural e ao cinza nas paredes, apresentando focos de iluminação artificial nos painéis,
que contrastam com o local devido à coloração laranja. Tal cenário tem, ainda, frases extraídas
dos testemunhos prestados pelos ex-presos políticos, com escritas esparsas nas paredes.
A segunda cela evidencia a problemática dos presos políticos mortos e desaparecidos no
período militar. Para tal, é exibido um vídeo sobre cidadãos que perderam a vida, por conta
da resistência oferecida ao sistema político. A estrutura montada na sala é composta por
um projetor, que reproduz um vídeo de média duração sobre um anteparo de vidro jateado,
suspenso por fios de aço em meio ao ambiente.
A terceira cela reconstitui o espaço carcerário do DEOPS/SP, no qual os presos políticos
eram confinados. Sua ambientação é mais clara que as outras celas, com entrada de luz
natural pelas janelas, que propositalmente não apresentam bloqueio da iluminação. O cenário
é composto por colchonetes levemente desarrumados sobre o chão de madeira; toalhas
dispostas em varais improvisados; banheiro estruturado por pia, fossa sanitária, banho sem
ducha e objetos de uso pessoal; e, principalmente, pelas paredes riscadas, simulando as
inscrições feitas pelos presos políticos no período do cárcere. Nesta área não há nenhuma
sinalização museológica, sendo uma reprodução aproximada do passado, constituindo uma
representação com base na memória coletiva dos sujeitos que ali foram cerceados.
A quarta cela é a evocação da memória através da oralidade a partir da reprodução
fonográfica dos testemunhos gravados pela equipe de pesquisa em aparelhos auditivos de
uso individual. Recorrendo a cenografia dramatizada, a última cela apresenta ambientação
escura com apenas um foco de iluminação artificial ao centro, que ilumina um cravo
vermelho disposto sobre caixote de madeira. Tal construção tem como objetivo celebrar e
sintetizar os gestos de solidariedade existentes nos relatos dos ex-presos, que, por inúmeras
vezes, mostraram o limiar existente entre o horror da repressão e as manifestações de afeto
entre aqueles que viveram momentos de privações dos direitos civis no cárcere do DEOPS/
SP (BRUNO; MATOS, 2009).
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Ao sair da quarta cela, o visitante é confrontado
com uma plotagem estilizada no corredor,
simbolizando

a

missa

realizada

por

frades

dominicanos presos no DEOPS/SP em 1969, por
apoiar um grupo guerrilheiro contra a ditadura
militar. O local de passagem, que dá acesso às
celas, também leva a um nicho disposto pelo
meio do caminho na parede oposta às instalações
carcerárias. Fazendo um contraponto às celas, a
saleta denominada “Do lado de fora deste edifício:
outras memórias” expõe algumas publicações e um
vídeo, exaltando as inúmeras ações de resistência
Figura 3 - Vista geral e detalhes da cela 4
Foto: Acervo do Memorial da Resistência

que ocorriam fora das grades do DEOPS/SP.
“Módulo D – Da carceragem ao Centro de
Referência” contem uma área de pesquisa para

utilização do público com informações sobre o contexto temático exposto. O “Módulo D” é
a constituição de um espaço para pesquisa da base de dados do Memorial da Resistência.
Neste espaço há computadores disponíveis à consulta do visitante; objetos que fazem
parte do fundo DEOPS/SP no Arquivo Público de São Paulo; painéis com reproduções
fotográficas que mostram alguns escritórios deste órgão e um arquivo que complementa a
cenografia de um ambiente de trabalho.
A exposição de longa duração do Memorial da Resistência opta pela dramatização
cenográfica, promovendo experiências estéticas no público visitante, partindo da teatralização
para construir a materialidade das memórias e testemunhos daqueles que vivenciaram a
repressão militar através do DEOPS/SP. Gerando novos discursos interpretativos, a instituição
torna-se fonte de estudo por exibir os fundamentos de uma nova teoria e prática em seu
processo museológico, principalmente, no que tangencia a comunicação museológica. O
roteiro expositivo do Memorial corrobora com o paradigma teórico da instituição, que tem a

Tempos de rupturas: críticas dos processos comunicacionais

144

sociomuseologia como base conceitual, e com as questões de conflitos abordadas no espaço
museal, por exemplificar como “as tendências contemporâneas da expografia envolvem as
convergências e incongruências dos referenciais culturais da história, do contexto e das
expectativas sociais de diferentes grupos e indivíduos” (GUIMARAENS, 2010, p. 296).
O ambiente expositivo do Memorial da Resistência articula elementos diversos,
organizando a experiência vivida, constituindo uma narrativa capaz nortear a produção de
sentidos pelo público museal. Os módulos do roteiro de longa duração apresentam recursos
cenográficos, tais como luz teatral, cores e reconstituições, que dramatizam o contato do
visitante com a memória, criando uma “intertextualidade da linguagem, onde materiais e
recursos técnicos ou tecnológicos cumprem um papel fundamental na projeção da ideia
artística” (GONÇALVES, 2004, p. 45). Neste sentido, a exposição de longa duração do
Memorial da Resistência torna-se um meio de ressignificação do passado político do Brasil
ao possibilitar que memórias silenciadas durante anos se desvelem dentro de um espaçosímbolo à repressão política do passado.
MEMORIAL DA RESISTÊNCIA: O ESPAÇO DE UMA MEMÓRIA NÃO MAIS SILENCIADA
Nas sociedades democráticas, a esfera pública forma uma estrutura de mediação entre
o Estado e sociedade, sendo um locus de discussão entre indivíduos de uma comunidade
política. A esfera pública é uma instância de emancipação humana, na qual a comunicação
se instaura como o espaço comum de discussão, estando, por tal, arquitetada sobre direitos
civis básicos, que devem ser assegurados pelo poder público. É uma condição inerente às
sociedades ocidentais contemporâneas, que nasce a partir da concepção de democracia, em
meio à expansão da participação política e à consolidação dos ideais de cidadania, tendo
como alicerce a liberdade de expressão, de imprensa, de reunião, de associação, entre outros
direitos garantidos por lei. Essencial à esfera pública, a liberdade torna-se elemento fundante
para a construção de um debate crítico, tal como a regulação racional de conflitos.
A esfera pública representa, segundo Habermas (1984), a dimensão social na qual se
organiza a opinião pública, sendo um espaço de comunicação no mundo da vida, onde
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os membros da sociedade discutem assuntos de interesse comum, formando juízo sobre
alguma questão. É um processo que pode se delinear de maneira crítica ou manipulativa,
através dos meios de comunicação que dão publicidade a determinados assuntos, por meio
de discursos isentos de neutralidade. Sob o viés crítico, os meios de comunicação podem
apreender transformações sociais, por meio do dialogismo, processo de comunicação que
deve prevalecer na construção da esfera pública. Simultaneamente, ao hierarquizar os
horizontes discursivos, os meios de comunicação podem propagar ideias hegemônicas,
impedindo o potencial emancipatório da esfera pública. No quadro mais amplo da teoria
da ação comunicativa, os meios de comunicação em massa têm potencialmente minado o
poder de resistência e a capacidade crítica da sociedade.
Por sua vez, a sociomuseologia evidenciou os museus como instituições que pesquisam,
preservam e comunicam o patrimônio material e imaterial da humanidade e do seu meio,
constituindo entidades permanentes, abertas ao público, sem fins lucrativos, a serviço da
sociedade e do seu desenvolvimento (ICOM, 2007). Enquanto instituições midiáticas, os
museus contemporâneos são instâncias a serviço da sociedade, que buscam a compreensão
e a transformação da realidade, a fim de criar no público reflexões críticas sobre o mundo
que o cerca. Cada vez mais, os museus têm se associado aos processos de construção
democrática, ganhando evidência como espaços de produção discursiva, onde narrativas
e memórias são construídas e negociadas por diferentes atores sociais. Isto é, por serem
instituições inseridas em discussões políticas e ideológicas, permeadas por escolhas, que
produzem sentidos e discursos com base em uma condição de intencionalidade.
Indo ao encontro da ideia de transformação social, inerente a sociomuseologia, o
Memorial da Resistência tem se inserido em meio à construção de uma esfera pública
sobre o processo de consolidação da democracia e reparação das vítimas do regime militar
brasileiro. Resgatando a memória social e política do prédio onde funcionou DEOPS/SP,
tal como as vozes silenciadas que vivenciaram o regime ditatorial brasileiro entre 1964 a
1985, o Memorial da Resistência visa, através do processo museológico e das estratégias
pedagógicas, abrir um espaço de discussão sobre o passado político, salvaguardando as
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conquistas democráticas e as memórias subterrâneas (POLLAK, 1989), que foram soterradas
em prol de uma história oficial. Sendo um espaço-símbolo sobre a história da repressão e
sua resistência na trajetória política do Brasil, tema incômodo para aqueles atores sociais
que participaram dos órgãos de coerção, a referida instituição representa um passado ainda
vivo na memória coletiva, marcado por uma série de violações sistemáticas aos direitos
humanos por parte do Estado.
Por sua vez, a memória deve ser entendida como um permanente processo de
reconstrução do passado a partir do presente, constituindo, um sucessivo movimento de
ressignificação do passado com base nos interesses e vicissitudes dos processos sociais
do presente (HALBWACHS, 1990). A memória é seletiva, pois se encontra atrelada ao
movimento de disputa, negociação e aparelhamento de perspectivas, permeando sentido
não só dos eventos passados, mas, principalmente do tempo presente e de seus conflitos. É
um instrumento de legitimação capaz de negar ou ratificar narrativas, sendo um contínuo
movimento entre pontos de vista, no qual nem tudo fica gravado, nem tudo fica registrado
(POLLAK, 1992). É um elemento de poder, no qual lembranças e esquecimentos podem ser
produtos não só do acaso, mas da intencionalidade, transformando a memória em um objeto
de conquista relacionado ao processo de representação social.
A memória pode buscar por elementos materiais, simbólicos e funcionais para sua fixação,
em uma tentativa de parar o tempo, bloquear o trabalho de esquecimento, materializar o
“imaterial” (NORA, 1993). Tal busca pode surgir de maneira inconsciente aos indivíduos,
através da rememoração ou, advir de processos coletivos de transmissão e enquadramento
da memória, via a comemoração (RICOEUR, 2012). É sob este contexto de transmissão da
memória coletiva, que surgem os lugares de memória (NORA, 1993). Construindo narrativas
sobre um passado comum, os lugares de memória são elementos forjados a partir de
uma vontade de registro, sendo uma operação social baseada na experiência vivida, mas
enquadrados por meio de elementos de significação, tal como assinalado por Ricoeur:

É o conjunto que o aqui e o lá do espaço vivido da percepção e da ação
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e o antes do tempo vivido da memória se reencontram enquadrados em
um sistema de lugares do qual é eliminado a referência ao aqui e agora
absoluto da experiência viva. (...) Da memória compartilhada passa-se
gradativamente à memória coletiva e suas comemorações ligadas a lugares
consagrados pela tradição: foi por ocasião dessas experiências vividas que
foi introduzida a noção de lugares de memória (RICOEUR, 2012, p. 156).

De acordo com Pierre Nora (1993), os lugares de memória são forjados a partir de uma
vontade de registro, que nasce do sentimento que não há memória espontânea, sendo
elementos materiais revestidos de aura simbólica. Pertencendo ao mundo sensível, tais
recursos são elaborações de cunho material, simbólico e funcional. O sentido material
refere-se ao palpável, onde a memória social se ancora, o sentido funcional vincula-se a
cristalização e transmissão da lembrança, enquanto o simbólico remete a representação de
experiência vivida por um grupo, que é repassada para uma maioria que dele não participou.
Neste sentido, os lugares de memória são documentos/monumentos (LE GOFF, 1990), que
consolidam contextos, alicerçando a memória coletiva, por serem fundamentos criadores de
sentidos e percepções aptos à transmissão de valores do presente para o futuro, contrapondo,
assim, a relação de distanciamento temporal.
Longe de serem produtos espontâneos, os lugares de memória são construções reveladoras
dos processos sociais, constituindo elementos cheios de sentidos e significações sobre um
passado enquadrado. São documentos/monumentos aptos a operar a memória coletiva,
devido ao seu caráter testemunhal, freando o esquecimento, constituindo substâncias ativas
no processo de rememoração. Embutidos de valor documental, os lugares de memória
registram uma intencionalidade, envolvendo o passado e o presente em um projeto de futuro.
Neste sentido, tornam-se elementos que reforçam imagens sobre um passado comum,
sendo suportes de significação que ancoram a memória em referenciais tangíveis, enviando
testemunhos a uma dada sociedade. Ao serem entendidos como monumentos, os lugares
de memória tornam-se elementos de significação que teatralizam valores, consolidando
uma mentalidade sobre o passado, tornando-se elementos simbólicos aptos a consolidar a
mentalidade sobre uma experiência compartilhada.
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As memórias ressignificadas pelo Memorial da Resistência passaram por processos de
lembrança e esquecimento, inerente ao conflito entre memórias distintas, permanecendo
sob o manto do esquecimento, esperando um contexto propício para reinterpretarem
publicamente o passado. Ao serem operadas por um lugar social1, transformam-se em
documentos que articulam passado, presente e futuro a partir de uma intencionalidade,
sendo representações selecionadas e preservadas em prol de determinadas narrativas. Por
sua vez, a musealização do edifício do DEOPS, permitiu a criação de representações, que
trabalham dialogicamente sobre si mesmas, possibilitando, dentro do imaginário coletivo,
interpretações sobre um passado comum. Trabalhado museologicamente, o prédio do
DEOPS/SP transfigurou-se em um monumento inserido em uma relação de poder, apto a
transmitir experiências sobre o binômio repressão/resistência para gerações futuras.
O Memorial da Resistência é um local de ressignificação de um passado recente, que
tem como base operacional o processo de preservação, pesquisa e comunicação de
testemunhos sociais de um determinado processo histórico dentro de um espaço-símbolo.
Sua concepção teórica-metodológica consiste no isolamento de vestígios de um momento
social, seja através do processo de musealização da área do edifício do DEOPS/SP, tal
como das memórias individuais dos ex-presos políticos. Partindo da relação do tempo da
experiência humana, o Memorial da Resistência apreende uma narrativa constituída por
uma trama (RICOEUR, 2010), ligando diversos vestígios e testemunhos em uma intriga, ou
seja, em um enredo amplo, que irá resultar em uma totalidade significativa. Possibilitando
a mediação de uma experiência social sobre um contexto traumático, por meio de seu
circuito expositivo, a referida instituição configura ações humanas específicas dentro de um
enquadramento, convertendo vestígios de um momento social em fonte de informação à
espera de interlocutores que ressignificarão o passado.
Ao quebrar o silêncio de determinadas vozes ao longo da história, o Memorial da
Resistência possibilita o estabelecimento de tempos miméticos, tal como entendido por Paul
Ricoeur (2010), produzindo uma experiência temporal que faz concordar diversos tempos da
1 - Cf. CERTEAU, Michel de. A Escrita da História. Rio de Janeiro. Forense Universitária: 2002.
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experiência vivida, possibilitando condições de ressignificação do passado, além da construção
de imagem para o futuro. Apreendendo relações de sentidos em seu circuito expositivo, a
referida instituição apresenta formas específicas de narrativas, que vinculam o testemunho oral
ao processo de pesquisa histórica. Tal condição é vista na articulação de informações dentro
de um espaço teatralizado e o surgimento de uma trama na qual se constrói a compreensão
e comunicação da experiência vivenciada. Ao musealizar memórias traumáticas, que foram
silenciadas durante décadas, dentro de um lugar simbólico ao processo repressão perpetrado
pelo Estado, o Memorial da Resistência se apropria de diversas narrativas como uma dimensão
fundamental ao discurso histórico, amarrando o vivido da experiência social, a um trabalho
metodológico de pesquisa, que resultará na mediação sobre um passado recente, que deve ser
constantemente rememorado para não mais ser revivido.
Simultaneamente, a construção intencional da memória coletiva leva ao movimento de
formatação dos elementos que devem ser lembrados e esquecidos por um grupo social.
Estabelecido de maneira consciente, o enquadramento configura a memória por meio
da seleção de lembranças com apoio histórico, instituindo discursos organizados sobre o
passado. Sob tal compreensão, os museus ganham contornos políticos, sendo instâncias
comunicativas que expressam narrativas baseadas nas forças sociais, que buscam legitimação,
chancelando discursos simbólicos, que moldam a opinião pública. Instrumentalizando
embates políticos e sociais, os museus contemporâneos têm se tornando importantes
mecanismos discursivos sobre as relações de poder da sociedade, tornando-se palco para
representações que reclamam o direito de reconhecimento.
Os museus permeiam disputas de sentidos, que colocam em jogo estratégias de dominação,
mas também de resistência (BOURDIEU, 1989). Em meio aos conflitos existentes, entre as falas
do opressor e do oprimido, o Memorial da Resistência permite a própria ressignificação do
discurso do Estado, diante de si e da sociedade, incorporando uma nova narrativa dentro
de sua história oficial. Tal acepção assume um papel de legitimação da fala do outro, porém
enquadrada em parâmetros cerceados por questões institucionais, criando embates entre
deliberações editadas pelas instâncias governamentais; pela disponibilidade das fontes
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documentais, que nem sempre apresentam disponibilidade de acesso; pelas escolhas
museológicas, que legitimam determinadas memórias, em detrimentos de outras; e pelas
problematizações inerentes ao processo de construção da memória coletiva. Por conseguinte,
percebe-se um paralelo entre a historicidade da instituição e ao processo de transição político
brasileiro, no que tange a reparação dos atos de exceção cometidos pelo Estado brasileiro.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O Memorial da Resistência é um espaço-símbolo que apresenta funções inerentes ao
processo museológico, assim como, as problemáticas que transformam os museus em locais de
interpretações, negociações e conflitos. Sua estrutura expositiva recorre à cenografia dramatizada
para ressignificar a memória coletiva sobre um passado recente. É um lugar de memória sobre o
processo de repressão e resistência política no Brasil, que se insere no movimento de reparação
simbólica das vítimas dos atos violência do Estado brasileiro durante o regime militar. Relacionado
ao contexto da justiça de transição, a referida instituição tem articulado o Estado e a sociedade
civil na construção de um diálogo sobre o passado, reconhecendo sua responsabilidade por
assassinatos, desaparecimentos e torturas, expressando, simultaneamente, as reivindicações
sociais sobre o “Direito à Memória e à Verdade”. Por acreditar no poder da memória, tal instituição
tem possibilitado a construção de narrativas sobre os atos de violação massiva dos direitos
humanos perpetrados pelo Estado, construindo, ao mesmo tempo, representações acerca da
importância do Estado Democrático de Direito.
O Memorial da Resistência tem sido compreendido como um espaço privilegiado de
reparação simbólica às vítimas do regime militar por trabalhar a memória coletiva. Em meio
a uma construção permeada de conflitos, tal instituição se insere como um instrumento de
esclarecimento da sociedade sobre os abusos estatais perpetrados no passado. Salvaguardando
memórias subterrâneas, que foram silenciadas em prol de uma história oficial, o referido
museu tem criado um espaço capaz de contribuir para construção de sentidos sociais sobre
a democracia e o respeito aos direitos humanos. Por sua vez, a preservação e a comunicação
destas memórias em suas exposições, tem permitido ressignificação de um passado violento,
criando locus social de debate sobre a democracia. Instituído como instituição midiática, a
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referida instituição tem possibilitado a comunicação de uma experiência do vivida, em meio
a uma síntese não homogeneizadora, apta a organizar diferentes memórias individuais em
um mesmo enredo narrativo. Simultaneamente, o Memorial da Resistência têm permitido
a comunicação de uma narrativa histórica chancelada pela experiência, por meio do
testemunho do vivido, concedendo às vítimas o papel de protagonistas da história.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
ARAÚJO, Marcelo Mattos; BRUNO, Maria Cristina Oliveira (coord). Memorial da Resistência
de São Paulo. São Paulo: Pinacoteca do Estado, 2009.
BOURDIEU, Pierre. O poder simbólico. Porto: DIFEL; Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1989.
CASTRO, Ana Lúcia Siaines. O museu do sagrado ao segredo. Rio de Janeiro: Revan, 2009.
CERTEAU, Michel de. A Escrita da História. Rio de Janeiro. Forense Universitária: 2002.
CURY, Marília Xavier. Comunicação e pesquisa de recepção: uma perspectiva teóricometodológica para os museus. In: História, Ciências, Saúde – Manguinhos, v. 12
(suplemento), p. 365-380, 2005.
______. Exposição – concepção, montagem e avaliação. 2. ed. São Paulo: Annablume,
2008.
______. Os usos que o público faz dos museus: a (re)significação que da cultura material
e dos museus. In: Musas. Revista Brasileira de Museus e Museologia. Vol 1. Nº 1. Rio de
Janeiro: IPHAN/Departamento de Museus e Centros Culturais, 2004.
DODEBEI, Vera Lúcia Doyle. Construindo o conceito de documento. In: Memória, identidade
e representação. Rio de Janeiro: Sete Letras, 2000.
GUIMARAENS, Ceça. Exposições e rupturas comunicacionais: esmaecimentos dos objetos
ou desaparecimento dos lugares? In: Museu e comunicação: exposição como objeto de
estudo. Rio de Janeiro: Museu Histórico Nacional, 2009.

Tempos de rupturas: críticas dos processos comunicacionais

152

HABERMAS. Mudança estrutural da esfera pública: investigações quanto a uma categoria
da sociedade burguês. Tradução de Flávio R. Kothe. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1984.
HALBWACHS, M. A memória coletiva. São Paulo: Vértice, 1990.
LEAL, Bruno. Saber das narrativas: narrar. In: FRANÇA, Vera; GUIMARÃES, César. (Org.). Na
mídia, na rua: narrativas do cotidiano. Belo Horizonte: Editora Autêntica, 2006.
LE GOFF, Jacques. Documento/Monumento. In: História e Memória. Campinas: UNICAMP,
1990. p. 535-554.
NEVES, Kátia Regina Felipini. Memorial da Resistência de São Paulo: uma perspectiva
museológica processual. In: FERREIRA, Maria Letícia Mazzucchi; MICHELON, Francisca Ferreira.
Memória e esquecimento. Pelotas: Ed. da Universidade Federal de Pelotas, 2012, pp. 35-66.
NORA, Pierre. Entre história e memória: a problemática dos lugares. In: Revista Projeto
História. São Paulo: Revista do Programa de Estudos Pós-Graduação em História e do
Departamento de História da PUC-SP, v. 10, 1993, p. 07-28.
POLLAK, Michael. Memória, esquecimento e silêncio. In: Estudos Históricos. Vol. 2, n.3. Rio
de Janeiro: 1989, p. 3-15.
PRIMO, Judite Santos. Memória e identidade social. In: Estudos Históricos. Vol. 5, n.10. Rio
de Janeiro: 1992, p. 200-212.
RICOEUR, P. Tempo e narrativa: a intriga e a narrativa histórica. São Paulo: Martins Fontes,
2010. v. 1.
______. A memória, a história, o esquecimento. Campinas: Unicamp, 2012.
TEITEL, Ruti. Genealogia da Justiça de transição. In: REATEGUI, Felix (org.). Justiça de
transição: Manual para a América Latina. Brasília: Comissão de Anistia, Ministério da Justiça;
Nova York: Centro Internacional para a Justiça Transicional, 2011.

Tempos de rupturas: críticas dos processos comunicacionais

153

GT 02 - NARRATIVAS E
TEXTUALIDADES MIDIÁTICAS

TELENOVELA E MEMÓRIAS
ENQUADRADAS:
Análise da telenovela colombiana Tres Caínes

THE SOAP OPERA AND THE FRAME MEMORIES:
Analyse to the colombian soap opera Tres Caínes

ALEJANDRA SALAMANCA RODRÍGUEZ
Comunicadora social da Universidade Santo Tomás da Colômbia.
Mestranda do PPGCOM da Universidade Federal de Ouro Preto
sr.alejandra09@gmail.com

RESUMO
O artigo apresenta uma discussão sobre a construção da memória em telenovelas, abordando
o caso da produção colombiana Tres Caínes: la historia de una venganza real, veiculada em
2013, que foi apresentada como reconstrução de fatos históricos relacionados ao grupo
paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia. A partir da observação e análise de 15 capítulos,
buscou-se identificar as principais temáticas, personagens e seus discursos representados,
além das estratégias formais usadas na criação do enredo ficcional. A análise permitiu
compreender que, menos do que um resgate fiel dos acontecimentos históricos, a telenovela
construiu uma narrativa a partir de enquadramentos que privilegiaram a perspectiva dos
paramilitares, apagando ou subestimando as histórias das vítimas, dos movimentos sociais e
das personagens de esquerda. Também foi possível perceber a mistura entre realidade e ficção
como uma estratégia deliberada de construção da trama, permitindo imprecisões históricas
como licenças criativas. Conclui-se que a telenovela se preocupou a atender interesses
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comerciais mais do que a representar um passado coletivo. Essa questão levanta discussões
sobre a maneira como a ficção televisiva retrata o conflito armado colombiano.
PALAVRAS-CHAVE
Memória enquadrada. Memória e telenovela. Narco novelas colombianas. Passado coletivo.
ABSTRACT
The article show how was the construction of memory in the Colombian soap opera Tres
Caínes: la historia de una venganza real. It was presented as a reconstruction of historical
moments of

paramilitar Autodenfensas Unidas de Colombia. Through the observation

and analysis of 15 chapters of the soap opera, we pretended to identify the main themes,
characters represented and their discourses, also the formal strategies used in the soap opera
to narrate their stories. In this way, it was evident that the soap opera was constructed from
a frame that privileged the voices and the stories of the paramilitary, underestimating the
victims, the social movements, or the characters with left politics ideas. It was also possible
to recognize a mixture of reality and fiction as a strategy to build the story, which present
historical inaccuracies such as creative licenses. The analysis showed that the soap opera
responded to commercial interests more than a commitment to the reconstruction of a
collective past, generating new questions about the way how television fiction present the
Colombian armed conflict.
KEY WORDS
Frame Memory. Narco novelas colombianas. Soap opera. Collective past
INTRODUÇÃO
A memória é objeto de amplas reflexões por se tratar do passado ainda vivo no presente que
contribui para significá-lo. Não pode ser considerada apenas como um meio de armazenamento
passivo, pois como Silverstone (2004) afirma, é uma força modeladora ativa, de modo que o que
é esquecido é tão importante quanto o que é lembrado. Reconstruções do passado obedecem
a tentativas relativamente conscientes por definir pontos de referência comuns, selecionando
o que se quer lembrar e excluindo vozes e memórias minoritárias (POLLAK, 2006).
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Atualmente, os meios não são apenas recursos de armazenamento, mas sujeitos ativos
que modelam a memória que circula nos seus conteúdos. Assim, descreve Roger Silverstone
(2004) que tanto o passado individual quanto o passado da nação estão ligados às imagens
e sons da mídia.
Com o interesse nas particularidades da telenovela e sua relação com a memória,
este artigo tem como objetivo compreender o tipo de memória construída na produção
colombiana Tres Caínes: la historia de una venganza real. O ponto de partida é a discussão sobre
memória, levando em consideração os postulados de Michael Pollak (2006) sobre a memória
enquadrada. Posteriormente, é feita uma contextualização da telenovela para identificar, a
partir da observação e análise de 15 capítulos, os principais temas, personagens, discursos e
estratégias de constituição formal da narrativa. Por fim, o artigo apresenta as escolhas que a
telenovela fez para representar o conflito armado colombiano, destacado o enquadramento
que privilegiou os paramilitares e omitiu os relatos das vítimas.
A ATIVAÇÃO DO PASSADO NO PRESENTE: A MEMÓRIA ENQUADRADA
A memória é a ativação de eventos passados para

constituir e significar o presente. Maurice
Halbwachs (1990), a partir de considerações feitas sobre memória e sua transmissão, sublinhou
a importância da interação no fortalecimento dos laços de um grupo através da evocação de
um passado comum. Halbwachs chamou este passado de memória coletiva, que se baseia na
lembrança de eventos e na sua transmissão pela tradição oral. O autor apontou que a linguagem
e a interação são essenciais na construção da memória, na transmissão de experiências e na
preservação de estruturas sociais em que as memórias coletivas são suportadas.
Com o declínio da cultura oral, novos meios de comunicação surgiram para a transmissão
do passado coletivo. Jan Assmann (2008) trouxe então o conceito de Memória Cultural, para
explicar como a memória é criada e preservada a partir de vários formatos, permitindo,
desse modo, sua difusão em larga escala.
Assmann definiu a memória comunicativa e cultural como as manifestações da memória
coletiva de Halbwachs. A memória comunicativa é aquela que depende da oralidade e a interação
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direta, enquanto a memória cultural é caracterizada por sua fixação ao longo do tempo respaldada
em formas concretas; datas comemorativas, monumentos, elementos simbólicos, etc.
Uma das principais características que Assman atribui à memória cultural é sua importância
para a construção de identidades sociais articuladas com valores que estabelecem coesão
nos grupos sociais. Tanto Halbwachs quanto Assman reconhecem na memória coletiva
um caráter positivo de união entre os membros de um grupo. No entanto, alguns autores
entendem essas concepções excludentes.
Para Barbosa (2001)1 a reconstrução do passado é seletiva e baseia-se no presente, “em
percepções e em novos códigos através dos quais se delineia, simboliza e se classifica o
mundo” (apud AMAYA 2016, p. 65. Tradução nossa)2. Pode-se inferir então que a reconstrução
do passado responde a interesses de determinados atores sociais no presente.
Pollak (2006) entende a memória como interpretações do passado que fornecem pontos
de referência comuns. O trabalho de construção da memória reinterpreta constantemente o
passado em função do presente. Portanto, pode-se pensar na memória coletiva como uma
memória “enquadrada”, um trabalho que responde a algum interesse e deve atender a certas
expectativas do momento atual.
Segundo Rousso (1998) “lembrar é sempre em maior ou menor medida esquecer algo;
deslocar a mirada retrospectiva e recompor assim uma paisagem diferente do passado”
(87. Tradução nossa)3. O processo de formação da memória é complexo e nele se articulam
lembranças e esquecimentos. O que é aceito ou negado do passado se torna importante.
A memória não é todo o passado, mas o que do passado ainda vive e se alimenta das
representações e preocupações do presente. Tanto Rousso quanto Pollak vão concordar que
a memória é uma seleção e uma construção social.

1 - BARBOSA, M. Historia Cultural da Imprensa. Brasil 1800-1900. Rio de Janeiro: MAUAD Editora. Ltda, 2010.
2 - La reconstrucción selectiva del pasado basado en acciones subsecuentes –es decir, no localizables en ese pas-

sado-, en percepciones y en nuevos códigos a través de los cuales se delinea, se simboliza y se clasifica el mundo
(BARBOSA 2001, apud AMAYA 2016, p. 65)
3 - Recordar es siempre en mayor o menor medida, olvidar algo; desplazar la mirada retrospectiva y recomponer
así, un paisaje distinto del passado (ROUSSO 1998, p. 87)
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Este processo de definir o que é considerado relevante para lembrar traz uma série de
negociações e conflitos que favorecem umas lembranças em detrimento de outras. Pollak
entende de forma diferente as memórias coletivas de Halbwachs, observando que, para
além de uma visão construtivista, as memórias coletivas têm um caráter uniformizante e
opressivo. Pollack acrescenta que na formação da memória existe uma série de disputas que
dão lugar a memórias subterrâneas em oposição às memórias hegemônicas.
A memória como construção vai responder a um marco interpretativo com o qual o passado
é reconstruído. Pollak observa que a memória é seletiva porque nem tudo pode ser registrado.
As preocupações do presente constituirão um elemento de estruturação da memória.
Assim, o enquadramento da memória não é necessariamente tentar negar ou mudar o
passado, mas interpretá-lo. Pollak destaca como elementos constitutivos da memória as
personagens, os acontecimentos, os lugares e as datas.
MEMÓRIA E TELENOVELA: CONSTRUÇÕES DA MEMÓRIA A PARTIR DO MELODRAMA
A memória não existe em abstrato, ela se apoia em documentos, elementos simbólicos
e atualmente em relatos midiáticos. Como menciona Silverstone (2004), a mídia, ingênua
ou propositalmente, é instrumento de articulação da memória. O passado individual e o
passado da nação estão ligados às imagens e sons da mídia. Além disso, o autor diz que,
na ausência de outras fontes documentais, a mídia tem o poder de definir o presente e
representar o passado.
Lembrando que os processos de memória, mais do que evocações, são construções, os
conteúdos e formatos com que se apresentam na mídia afetam a formação de memórias
coletivas. Essas representações não vão se limitar apenas ao gênero jornalístico, mas também
aos produtos ficcionais. Por exemplo, a telenovela com as suas particularidades narrativas
que pode construir histórias associadas à memória.
Como afirma Lopes (2014) a telenovela não é somente um produto de entretenimento,
mas ela permeia a rotina cotidiana, constitui mecanismos de interatividade e estabelece um
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diálogo entre o tempo vivido e o tempo narrado. Configura-se assim em uma experiência.
A telenovela evoca um passado sem se referir, em sentido estrito, ao acontecimento como
fato histórico. Não se privilegia a construção de histórias verdadeiras, mas a verossimilhança
dos relatos,

A televisão contemporânea atuaria assim, como um espelho fiel e
deformante ou tendendo a dotar de verossimilhança os seus discursos
por intermeio de diferentes estratégias, apesar dos múltiplos déficits
de realidade que podem se detectar nas suas ofertas, seja na forma de
anacronismo, transgressão, manipulação, simplificação, generalização
ou espetacularização. (RUEDA 2011, p. 27. Tradução nossa)4.

A telenovela constrói relatos que podem contar com bases reais, criando uma experiência
compartilhada com seu público a partir da narração de uma visão do passado. Tal construção
se origina em suas particularidades narrativas. A telenovela aciona características do
melodrama: altos graus de moralidade e desejo de justiça e “um jeito performativo e narrativo
que funciona sobre a base de metas altamente emotivas e expressivas” (HERLINGHAUS 2002,
p. 68. Tradução nossa)5. Apresentando constantes dicotomias entre o bem e mal, oferece
tons justiceiros para encontrar uma espécie de aprendizagem no final, quando a atitude
dramática do protagonista é exaltada e recompensada.
De acordo com Dorcé6 apud Amaya (2016) o melodrama tende a reduzir e simplificar as
tensões do mundo e suas soluções está na família, no amor, na religião. Da mesma forma, o
melodramático refere-se a protagonistas virtuosos com uma carga dramática e de sacrifício.
Essas narrativas terão um impacto particular sobre a forma de representar o passado. As
4 - La televisión contemporánea actuaría así, como un espejo fiel y deformante o tendiendo a dotar de verosi-

militud a sus discursos mediante diferentes estrategias, a pesar de los múltiples déficits de realidad que pueden
detectarse en sus ofertas, ya sea en forma de anacronismo, trasgresión, manipulación, simplificación, generalización o espectacularización (RUEDA 2011, p. 27)
5 - Un modo performativo y narrativo que funciona sobre la base de metas altamente emotivas y altamente expressivas (HERLINGHAUS 2002, p. 68)
6 - DORCÉ, A. The Politics of Melodrama: The Historical Development of the Mexican Telenovela, and the Representation of Politics in the Telenovela Nada Personal, in the Context of Transition to Democracy in Mexico.
Londres: Goldsmiths College, University of London. Tesis de Doctorado. 2005
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telenovelas “propõem uma representação sentimentalizada e moralizadora sobre o passado
coletivo, as tramas, as preocupações, as diferenças e questões de caráter público e social são
construídos em relação a situações vinculadas principalmente à esfera privada e familiar”
(AMAYA 2016, p. 69. Tradução nossa)7.
Os recursos estéticos utilizados nas telenovelas têm como objetivo potencializar a ideia
de autenticidade histórica. Os cenários, por exemplo, não serão somente suportes estéticos,
mas espaços semiotizados com uma carga discursiva e persuasiva. Desta forma, o espaço
em que ocorre a telenovela será considerado recurso de apelação à memória (RUEDA, 2011).
Outros elementos, segundo os autores Martín-Barbero e Ana María Ochoa (2005), que
apoiam a credibilidade do relato são; a música, o vestuário, a cor da imagem, o uso de uma
linguagem característica, entre outras.
MEMÓRIA EM TRES CAÍNES
Na Colômbia, desde 2006, desenvolveu-se um formato de telenovela conhecido como narcotelenovelas, produções que na televisão recriam as proezas de personagens reais ou fictícios
relacionados ao tráfico de drogas, à máfia ou à violência. As narco-telenovelas são descritas
por Omar Rincón (2009) como uma das manifestações da Narco.cultura, um modo de vida que
se expressa a partir da sua própria narco.estética “feita da exageração, formada pelo grande, o
barulhento, o estridente; uma estética de objetos e arquitetura (...) Em síntese, a obstinação da
abundância, o grande volume, a ostentação dos objetos” (p.151. Tradução nossa)8.
Essas telenovelas se tornaram uma fórmula de sucesso, apresentando-se como uma
reconstrução de histórias passadas em uma tentativa de torná-las conhecidas para a sociedade.
Dessas telenovelas Tres Caínes: la historia de una venganza real foi produzida em 2013
e veiculada pelo canal RCN Televisión. Está baseada na vida dos irmãos Castaño que
7 - De modo general (las novelas) proponen una representación sentimentalizada y moralizadora sobre el pasado

coletivo, em el que las tramas, las preocupaciones, las diferencias y cuestiones de carácter público y social son
construídos en relación a situaciones vinculadas principalmente a la esfera privada y familiar. (AMAYA 2016, p. 69)
8 - Hecha de la exageración, formada por lo grande, lo ruidoso, lo estridente; una estética de objetos y arquitectura (...) En síntesis, la obstinación de la abundancia, el gran volumen, la ostentación de los objetos (RINCÓN
2009, p.151)
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formaram, nos anos de 1980, as Autodefesas Unidas de Colombia (AUC) - exército paramilitar
ilegal e de ultradireita dedicado a combater guerrilhas e movimentos que consideravam de
esquerda. Foram responsáveis por um elevado número de mortes, sequestros, massacres,
deslocamentos forçados, além de serem acusados de tráfico de drogas.
A telenovela levantou uma movimentação cidadã nas ruas e nas redes sociais ao criarem
a hashtag #noen3caines, levando várias empresas a retirarem a publicidade do programa.
Algumas universidades organizaram fóruns para discussões sobre o papel da mídia na
construção e divulgação da memória do conflito da Colômbia. Apesar da mobilização social,
Tres Caínes foi exibida do princípio ao fim com altos níveis de audiência e sem modificações,
sendo que todos os capítulos já tinham sido gravados.
A produção será analisada pelas posições divididas que gerou promovendo-se como uma
reconstrução de eventos do conflito colombiano. O foco da análise é identificar como foi
construída a memória coletiva na telenovela. A metodologia utilizada partiu da observação
e identificação das personagens e conflitos apresentados nos primeiros cinco capítulos,
quando se introduz a história; assim como os cinco capítulos finais, quando esses conflitos
são resolvidos e a história concluída. Também foram analisados outros cinco capítulos9 da
produção em que pudessem ser identificados acontecimentos históricos da Colômbia como
La toma del Palacio de Justicia10.
Procurou-se identificar temas e personagens principais, bem como discursos e valores
que lhes são associados. Da mesma forma, buscou-se analisar aspectos formais da novela
que contribuem para a veracidade das histórias como reconstruções históricas.
PRINCIPAIS RESULTADOS
PERSONAGENS: O PARAMILITAR PROTAGONISTA, A VÍTIMA SILENCIADA
A Colômbia tem sofrido uns dos maiores conflitos armados do hemisfério, não somente
pela duração de mais de cinquenta anos, mas também pela complexidade de causas e a
9 - Como no momento da análise os capítulos já haviam sido totalmente televisionados, a produção foi assistida

pela plataforma Youtube, onde permaneceu disponível até a conclusão deste trabalho.
10 - Esses capítulos foram selecionados a partir de revisões preliminares de jornais onde se discutia os fatos que
foram desenvolvidos na telenovela.
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multiplicidade de atores envolvidos. Suas origens remontam à década de 1960 e inicialmente
envolviam o Estado e as guerrilhas de extrema esquerda, como as Farc ou o ELN. Com o tempo,
ante a impossibilidade de chegar a acordos que acabassem com o panorama de violência,
surgiram grupos armados ilegais de extrema direita, conhecidos como paramilitares.
O maior grupo paramilitar foram as Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) formadas nos
anos 1980 pelos irmãos Fidel, Vicente e Carlos Castaño. Esse grupo ficou conhecido por crimes
atrozes e pela guerra contra guerrilhas e grupos de esquerda no país. Em uma época as AUC
estiveram envolvidas com o narcotraficante Pablo Escobar, virando grandes inimigos depois.
Além da história do grupo paramilitar, a vida dos irmãos Castaño é impactante porque os
três mataram um ao outro. Esse fato inspirou a telenovela Tres Caínes, nomeada assim em
referência a história bíblica de Caim que mata a seu irmão Abel. Os personagens principais,
portanto, são os três irmãos Castaño.
Por constituir-se em torno da figura dos líderes paramilitares e tomá-los como
protagonistas, são eles que têm maior tempo de aparição nas cenas. Aos Castaño serão
atribuídas características específicas: Fidel, o irmão mais velho, foi mostrado como líder,
seu objetivo é defender e sustentar sua família, valores que também estão ao serviço do seu
grupo armado; Vicente foi representado como a cabeça pensante do grupo, estrategista,
inteligente e astuto, muito mais sereno do que seus irmãos. Entretanto, Carlos, o mais novo,
é o verdadeiro protagonista da história.
Carlos foi apresentado com características distintivas da linguagem melodramática sendo
elas; passional, emocional, ligado aos seus ideais e com um alto valor de sacrifício pessoal.
A telenovela mostra sua vida desde que era um garoto trabalhador e humilde. Enganado por
uma guerrilheira que planejava o sequestro de seu pai, se transformou em um homem cego
pelo ódio. É apenas em seus últimos capítulos que Carlos foi representado como uma pessoa
arrependida e colaborativa com a justiça, entendendo que a causa paramilitar estava corrompida
pelo narcotráfico. Essa atitude não é bem vista por seu irmão Vicente que ordena matá-lo.
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Os três irmãos protagonistas foram dotados de heroísmo e valentia, ao mesmo tempo
em que são homens sensíveis e com um alto poder de persuasão. Em várias ocasiões a
telenovela mostrou como os irmãos tomam distância ideológica do narcotraficante Pablo
Escobar, com quem se envolveram só para conseguir sustentar economicamente seu
exército. Aparentemente, os Castaño têm um ideal maior. De acordo com uma fala de Carlos,
que foi ao ar no capitulo quinto: “No nos vamos a hacer matar por Pablo Escobar, si a mí
me han de matar será por mi patria, por mi familia” (TRES CAÍNES, Capítulo 5). Para Carlos,
é muito importante defender suas ideias, mesmo que para isso tenha que deixar o lucro do
narcotráfico de lado. Através desta postura, ele acaba se distanciando de Vicente, quando
começa a dar informações para DDA (como se conhece à Administração para o controle de
drogas, DEA, na telenovela) sobre a produção da cocaína.
Outro das principais personagens é Romualda, a irmã mais nova, uma mulher inteligente e
determinada. Ela foi apresentada como vítima de seus irmãos que mataram o seu namorado.
Romualda acaba morta numa briga com seu irmão Fidel.
• As personagens de esquerda
Em contraste com a representação dos Castaño, as personagens de esquerda aparecem
com menos frequência e com menos tempo nas cenas. Mostrou-se uma ligação direta entre
os estudantes de universidades públicas, sindicalistas, camponeses com as guerrilhas, e são
marcados de “piojosos” (piolhentos) ou “revoltosos”. A maioria das referências à esquerda foi
feita a partir das falas dos Castaño.
As personagens de esquerda são representadas fracas em comparação com a exaltação do
caráter forte e decisivo dos protagonistas. Especificamente no caso do ex-líder da guerrilha M-19,
Carlos Pizarro Leongómez (Carlos Pizano ou Navarro na série), é descaracterizado em relação
à pessoa que inspirou a personagem. Na telenovela, Pizarro busca a Pablo Escobar, conhecido
líder do cartel de Medellín, para financiar seu movimento guerrilheiro (M-19). É nesse momento
que Escobar propõe a tomada do Palácio de Justiça. Pizarro aceita a proposta oferecida. Na
realidade, a conexão entre esses dois, para a tomada do Palácio, nunca de fato foi comprovada.
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• A Universidade de Antioquia
A Universidade de Antioquia, principal universidade pública do departamento11 do
mesmo nome, foi mostrada como aliada da guerrilha, permitindo o doutrinamento político
em seu campus. São apresentadas cenas de protestos que terminam em motins causados
por líderes da guerrilha. No capítulo 4 Romualda foi interrogada por um de seus irmãos que
quer saber o que seu namorado estuda nessa universidade, com a preocupação de que fosse
antropologia ou sociologia, profissões consideradas de revoltosos e guerrilheiros. Assim, as
ciências sociais são tratadas com uma linguagem depreciativa, além de serem associadas a
movimentos armados.
• As vítimas
A narrativa das vítimas foi praticamente inexistente na produção. Suas versões, quando
presentes, foram recontadas pela perspectiva dos grupos paramilitares. Só ao final da novela
que foi dada certa atenção ao horror vivenciado pelas vítimas. Isso foi possível por intermédio
da personagem de uma ativista social que, na novela, produz um documentário a respeito
das histórias daquela época.
TEMÁTICAS PRINCIPAIS: O AMOR, A VINGANÇA E A TRAIÇÃO
Os principais tópicos encontrados giram em torno dos protagonistas da série:
• A família, a honra, a vingança
Em seus primeiros episódios, apelando aos recursos narrativos próprios do melodrama,
a produção mostrou os Castaño como uma família típica da região de Antioquia. Grande,
unida apesar de seus problemas, trabalhadores da terra e sob a proteção o pai. O argumento
constrói a história em torno de honra daquela família e a vingança para quem a destruiu. Os
primeiros capítulos relatam o sequestro do pai, a família pagando a quantia para resgatá-lo,
e o engano que sofrem deparando-se com o pai morto. Construiu-se assim, uma justificativa
para os atos que foram contados após isso. Os Castaño juraram sobre o túmulo do pai vingar
sua morte e acabar com a guerrilha na Colômbia. Os paramilitares foram apresentados como
homens armados, que executavam assassinatos, mas sempre se baseando em ideais justos.
11 - Departamento é a divisão administrativa e política na Colômbia.
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• O amor e o sacrifício
Embora baseada na temática da violência e o paramilitarismo, a telenovela constantemente
trouxe histórias de amor. Carlos, que teve diferentes relacionamentos, é obrigado a abrir
mão desses sentimentos para seguir com a sua luta; primeiro com a ex-guerrilheira Tamara
e, ao final, com Kenny - essa última precisando se afastar para sua própria segurança.
O sacrifício também se estende a Romualda, a irmã mais nova, que estava apaixonada por
um estudante, membro de uma célula guerrilheira. Lembrando Romeu e Julieta, Romualda
e Aurelio foram separados pelo irreconciliável ódio que existe entre os grupos ideológicos.
O jovem acabou morto por ordem dos Castaño, embora tivesse desistido de pertencer ao
grupo armado. Romualda voltou-se então contra seus irmãos, entregando informações a
grupos de guerrilheiros. A mulher tira a própria em uma briga com Fidel.
• O arrependimento e a traição
O arrependimento é um tema que é especialmente desenvolvido em torno de Carlos. A
telenovela leva em consideração uma essência de bondade na personagem, para mostrá-lo,
ao final da série, como um bom homem, que reconhece seus erros e está pronto para fazer
reparações e colaborar com a justiça.
Finalmente a traição é talvez a questão que mais se quer destacar na série. A ideia de
traição é contada ao longo da história, na conspiração entre irmãos que termina com a
morte de Romualda por causa de Fidel, de Fidel por Carlos e de Carlos por ordem de Vicente.
ASPECTOS FORMAIS: MISTURA DE REALIDADE E FICÇÃO COMO FIO NARRATIVO
Entre os aspectos formais identificados, encontra-se a mistura entre ficção e realidade.
Promovida como “a história jamais contada dos irmãos Castaño”, seus realizadores a
anunciaram como uma história real, buscando reconstruir a vida de três homens cujo destino
foi procurar justiça e vingança. Ao início de cada capítulo apareceu um texto informando
aos telespectadores que a história é baseada em depoimentos conseguidos nos diferentes
processos da Lei de Justiça e Paz; nas investigações do roteirista da telenovela Gustavo
Bolívar, e do jornalista Alfredo Serrano. Porém, o mesmo texto esclarece que, embora a
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telenovela seja inspirada em fatos reais, ela é produto da ficção.
A novela utilizou recursos do formato documentário para apresentar dados, datas e
lugares; nomeou personagens públicos contando suas reconstruídas, mas com toques
melodramáticos trazidos da ficção.
Outro recurso utilizado pela produção, para misturar realidade com a ficção, foi aproximar
os nomes das personagens e organizações com os nomes reais, tornando-os facilmente
reconhecíveis. Assim, Carlos Pizarro e Bernardo Jaramillo têm nomes semelhantes às
personagens Carlos Pizano e Fernando Jaramillo; o sicário do cartel de Medellín, Popeye, é
Espinaco; e os irmãos Rodríguez Orejuela, chefes do cartel de Cali, são os Ramírez Rajuela. As
personagens aparecem frequentemente em representações de fatos publicamente conhecidos,
com datas exatas e muitas vezes junto a imagens de arquivo, tentando aproximar à realidade.
• Construção de cenários e uso da linguagem
A história transcorre em Antioquia, um dos departamentos mais importantes da Colômbia,
localizado no noroeste do país. Anos atrás, Antioquia foi conhecida por ser foco de cartéis de
droga. A ambientação incluiu apresentação de luxuosas casas de narcotraficantes e cenas
feitas dentro da Universidade de Antioquia. A construção dos cenários proporcionaram
realismo e veracidade aos relatos, criando conexão com lugares conhecidos. O uso do
sotaque da região, e a alusão aos diferentes costumes (ir para a fazenda, beber aguardente,
comer mazamorra) são elementos que vão contribuir na verossimilhança da narração e criar
uma experiência de reconhecimento nos telespectadores.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A análise realizada permitiu observar que Tres Caínes não se constitui em documento
histórico, mas o uso de recursos formais como a construção de cenários, a referência a
personagens conhecidas e à reconstrução de acontecimentos, ajudam a compor uma história
que remete a fatos. Esses recursos tornam difícil a distinção dos limites entre realidade e ficção.
Trata-se em muitas ocasiões, porém, de acontecimentos narrados a partir de uma versão
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única da história ou com datas inexatas, destacando aspectos dramáticos que contribuem
para a força da narrativa ficcional, mas que desvirtuam a referência a um passado real.
Conforme Silverstone (2010), os acontecimentos descontextualizados e recontextualizados
que se apresentam nos conteúdos midiáticos ficam livres dos contextos históricos em que
aconteceram, simplificando a realidade.
As temáticas relacionadas com as personagens protagonistas contribuem também para
esta redução, apresentando as histórias favoráveis aos paramilitares, exaltando seus atos,
pensamentos e sentimentos.
A partir das representações levadas à televisão, o canal cria uma posição outorgando
protagonismo aos discursos paramilitares, repetindo estereótipos para a esquerda e
apagando as vozes das vítimas. A telenovela cria, a partir dos silêncios, uma desconexão do
público com as vítimas e uma aproximação aos paramilitares.
Tres Caínes construiu juízos morais que justificam as ações empreendidas pelos
paramilitares. Os argumentos dos irmãos Castaño parecem inquestionáveis porque se
apresentam em um percurso que dá justificativa às suas ações.
A produção reproduz discursos de ódio e de vingança que, sem propor verdadeiras
reflexões, sugerem justificativas aos ciclos de violência vividos durante mais de 50 anos
na Colômbia. Diante disso, podemos dizer novamente que a mídia constrói uma história a
partir de uma visão, um enquadramento que repercute nos significados que se fundam na
sociedade. A repetição desses discursos vai constituí-los em marcas simbólicas que afetam
a memória coletiva do país
Pode-se constatar, assim, que Tres Caínes é um exemplo claro de memória enquadrada,
uma história construída a partir dos paramilitares como heróis, mostrando-os como
personagens com caraterísticas suficientes para ser o centro de uma produção de televisão.
Uma história que se constrói com a figura do paramilitar como protagonista responde
mais a um interesse comercial do que a uma intenção de reconstrução do passado. Explora

Tempos de rupturas: críticas dos processos comunicacionais

168

a dor das vítimas e apresenta uma história sensacionalista mais do que reflexiva. A análise
não somente permitiu questionar o canal que produziu a novela, mas também refletir sobre
a sociedade colombiana, que posiciona nos primeiros lugares de audiência, por exemplo,
histórias de ‘narcos’ e delinquentes.

Existem ‘narcovelas’ porque nossas realidades (Panamá, Venezuela
e Colômbia) são ‘narcosociedades’; gostam porque em sociedades
de extremas esquerdas e direitas o narco é um caminho “paralegal”
para ser exitosos. As “narconovelas” servem de espelho porque geram
reconhecimento […] São parte das nossas referências culturais, pois,
midiaticamente os narcos têm sido convertidos em celebrities e agora
em heróis de ficção. (RINCÓN em RESPIGHI, 2014. Tradução nossa)12.

As apreciações de Rincón podem ser reais ou exageradas, mas a verdade é que Tres
Caínes gerou tanta audiência como mobilização de pensamento. Alguns a favor da liberdade
de expressão pediram para criticar, mas nunca censurar; outros pediram uma mídia mais
reflexiva para abordar um passado doloroso e trágico que, ainda, é muito recente, e do qual
não se pode descontextualizar outras perspectivas, sobretudo aquelas que narram a dor de
pessoas que as vivenciaram.
Esta análise levantou novos questionamentos sobre o papel da televisão em relação à
memória colombiana e seus conflitos. Como contar sua história sem ignorar as vítimas,
tomando em consideração sua dor e luta pela reivindicação? Como construir narrativas
ficcionais em torno do conflito sem publicitar as ações dos atores armados? Essas são algumas
questões que merecem atenção em um momento no qual a Colômbia tenta superar sua
situação de conflito. É preciso estabelecer na mídia políticas de reconhecimento às vítimas
e construir memórias que não exaltem a Caim sobre Abel.

12 - Hay ‘narcovelas’ porque nuestras realidades (Panamá, Venezuela y Colombia) son ‘narcosociedades’; gustan

porque en sociedades de extremas izquierdas y derechas lo narco es una vía “paralegal” para ser exitosos. Las
“narconovelas” sirven de espejo porque generan reconocimiento […] Los reconocemos como parte de nuestras
referencias culturales, pues mediáticamente los narcos han sido convertidos en celebrities y ahora en héroes de
ficción”. (RINCÓN em RESPIGHI, 2014)
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RESUMO
O presente artigo propõe uma aproximação ao debate sobre a composição de reportagens
radiofônicas expandidas. Para tanto, partimos da discussão baseada em três principais
vertentes: reportagens radiofônicas, rádio expandido e reportagens multimídia. Dessa forma,
considerando esse percurso teórico-metodológico, além de utilizarmos revisão de literatura
para delimitar os conceitos apresentados, realizamos uma pesquisa empírica com análise de
conteúdo e um estudo de caso utilizando a reportagem “Marvila. O lado invisível de Lisboa”,
da rádio portuguesa Renascença produzida em março de 2016, para discutir e apresentar
transformações da linguagem radiojornalística na contemporaneidade. Como principal
resultado deste trabalho, apontamos a potencialização de algumas das características do
jornalismo de rádio na reportagem radiofônica em mídias digitais.
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PALAVRAS-CHAVE
Rádio expandido. Reportagem multimídia. Reportagem radiofônica. Radiojornalismo.
Comunicação.
ABSTRACT
This article proposes an approximation to the discussion about the composition of expanded
radio reports. Therefore, we start from the discussion based on three main aspects: radio
reports, expanded radio and multimedia reports. Thus, considering this theoreticalmethodological line, besides using a literature review to delimit the presented concepts, we
conducted an empirical research with content analysis and a case study using the report
“Marvila. O lado invisível de Lisboa”, of the Portuguese radio station Renascença produced in
March 2016, to discuss and present transformations of the radio language in contemporaneity.
As the main result of this work, we pointed out characteristics of traditional radio journalism
enhanced in radio reporting in digital media.
KEY WORDS
Expanded radio. Multimedia report. Radio report. Journalism. Communication.
INTRODUÇÃO
O estilo reportagem permite uma maior liberdade de produção ao jornalista, proporcionando
– muitas vezes – uma fuga dos limites impostos pela imprensa cotidiana. Essa liberdade, nas
reportagens radiofônicas, possibilita que o repórter se aproprie plenamente dos elementos
que constituem a mensagem radiofônica – a voz humana, a música, os efeitos sonoros e o
silêncio (FERRARETTO, 2014, p. 31) – para melhor envolver o ouvinte e aprofundar os relatos
contidos nas reportagens, contextualizando e ampliando a perspectiva de quem a ouve. A
liberdade da produção da reportagem permite também que o jornalista atenda a uma das
funções essenciais do radiojornalismo: contar histórias. É nelas que o personagem assume
protagonismo e permite a construção de uma ponte entre os sujeitos que compõem a
audiência, a emissora e o acontecimento em si.
A reportagem em rádio é um modelo que proporciona o uso de ricos e variados recursos
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de produção, cuidado e criatividade em sua construção estética, além de utilizar estratégias
narrativas como o uso de personagens, a construção de histórias e a retomada de dados e
contextos sobre o fato (MARTÍNEZ-COSTA E DÍEZ UNZUETA, 2005), e, mesmo que esse meio
ocupe novos espaços, essas características se mantêm.
O rádio hoje é um meio expandido (KISCHINHEVSKY, 2014) definido assim por extrapolar
as ondas hertzianas e estar presente em diversas plataformas:

o rádio (...) não se limita às ondas hertzianas, integrando um complexo
industrial de radiodifusão que abarca ainda a TV por assinatura, as web
radios, o podcasting e serviços de rádio social – mídias sociais que
têm no intercâmbio de áudio seu principal ativo. Numa perspectiva
não restritiva da radiofonia, entende-se que o meio emprega hoje
múltiplas plataformas de difusão (KISCHINHEVSKY, 2014, p. 148).

Ao ocupar esses dispositivos, sua linguagem sofre uma reconfiguração por se apropriar das
potencialidades provenientes de cada um, mas sem perder sua essência radiofônica. O rádio
expandido, cenário em que se insere a Renascença – emissora portuguesa criada em 1938
e que desde 1997 tem sua presença na web, aperfeiçoando cada vez mais suas produções
multimídias e tornando-se referência no ambiente digital – permite que novos elementos se
agreguem ao dispositivo sonoro, como textos complementares, fotografias, infográficos, entre
outros, ocupando novos espaços. Visto isso, podemos afirmar que a reportagem em rádio
também está presente na internet e que se utiliza das características da web para compor sua
narrativa através, principalmente, da multimidialidade. Dentro dessas considerações, podemos
afirmar que “o universo midiático nos fornece uma fartura de exemplos de hibridização de
meios, códigos e sistemas sígnicos. São esses processos de hibridização que atuam como
propulsores para o crescimento das linguagens” (SANTAELLA, 2007, p. 81).
O olhar desse trabalho se volta para as estratégias narrativas adotadas pela linguagem
sonora, considerando que a informação disponível nesses áudios deve prescindir a
utilização de outras mídias, como textos e vídeos, que vão servir como complementação. A
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compreensão de que o rádio passa de uma caracterização monomídia a multimídia, como
lembra Maria del Pilar Martínez-Costa (2001) é fundamental para a definição do que é o rádio
em cenário de convergência, que pensa a composição narrativa para um perfil distinto de
audiência (LOPEZ ET AL., 2015).
Dessa forma, com o objetivo de compreender a reportagem radiofônica expandida, a qual
ocupa novos espaços, desvincula da identidade editorial do dial e se apropria das características
do meio digital para incorporar novos elementos, utilizamos como metodologia a análise de
conteúdo e um estudo de caso da reportagem “Marvila. O lado invisível de Lisboa”1, da rádio
portuguesa Renascença, produzida em março de 2016. O objeto em questão foi analisado
em outubro do mesmo ano.
A produção explora recursos multimidiáticos agregados ao áudio para contar a história
de Marvila, que se apresenta na configuração de “um poliedro em que várias dinâmicas se
cruzam. O novo e o velho, os artesãos e os designers, o verde das hortas e o cinzento do
cimento que erguem os bairros sociais são alguns exemplos dessa mistura2”. É uma região
marginal da capital portuguesa, com seus potenciais sociais e humanos.
A emissora radiofônica estudada possui um histórico de premiações em relação à
produção multimídia ao utilizar recursos complementares ao áudio para ilustrar e integrar a
narrativa. A partir disso, pretendemos discutir como o rádio pode explorar estes potenciais
sem que haja uma perda de sua identidade como meio.
A EXPANSÃO DA REPORTAGEM RADIOFÔNICA
Ao trabalharmos com o conceito de reportagem temos em vista que, ainda que apresentado
de forma generalizada, assim como os gêneros, cada meio utiliza suas características para
desenvolver um produto jornalístico baseado em suas potencialidades. Marques de Melo
e Assis (2016, p. 44) acreditam que os gêneros jornalísticos pertencem a uma categoria
mais ampla, a dos gêneros midiáticos, cuja configuração é determinada pelos suportes
tecnológicos (meios de comunicação) que condicionam a linguagem utilizada.
1 - Disponível em: http://rr.sapo.pt/especial/48500/marvila_o_lado_invisivel_de_lisboa Acesso: 06 out. 2016.
2 - Texto disponível na abertura da reportagem especial.
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A reportagem radiofônica, por exemplo, vai se diferenciar em alguns aspectos da
reportagem voltada para o impresso. De maneira geral, podemos afirmar que a reportagem
é “o relato ampliado de um acontecimento que já repercutiu no organismo social e produziu
alterações que são percebidas pela instituição jornalística” (MARQUES DE MELO, 1994, p. 65).
A linguagem do jornalismo no rádio, em sua constituição, foi influenciada pela linguagem do
jornalismo impresso até conquistar uma identidade própria e autonomia em suas produções.
Diferentemente das reportagens do impresso ou das veiculadas pela televisão, as radiofônicas
não possuem originalmente imagens ou ilustrações para complementar a narrativa. Para
contextualizar e prender a atenção do ouvinte, alguns recursos do meio são utilizados na
produção: os efeitos sonoros, música, silêncio e a voz humana. Esses elementos, ao serem
combinados, permitem que o repórter insira na reportagem um toque pessoal que “não deve
ser tomado como regra, e sim como exemplo das possibilidades do meio rádio de levar o
público sensorialmente, no imaginário, a ver o testemunhado pelo repórter” (FERRARETTO,
2014, p. 155). A sonoridade, no entanto, tem seu papel também nos objetivos de quem fala. Isto
é, o perfil da fonte que analisa ou conta sua história, sua função na reportagem e a visibilidade
dada aos sons do espaço são definidores da estrutura do gênero – e no caso do rádio expandido
definem também como o áudio se coloca na narrativa.
Nesse estilo jornalístico, diante da possibilidade de trabalhar com maior liberdade, o olhar
do repórter determina os rumos e angulações da produção. Para Ferraretto (2014, p. 153),
a reportagem radiofônica “é uma ampliação quantitativa e qualitativa. Em dose variável,
pode aparecer um toque pessoal do repórter, certo estilo na estruturação da narrativa,
dependente da maior ou menor criatividade do profissional, das circunstâncias do ocorrido
e das características do público”.
A reportagem em rádio se assemelha muito com a notícia, pois ambas possuem a
característica de serem informativas, além de veicularem uma ação, feito ou uma declaração.
Herrera Damas (2008, p. 15, tradução nossa) apresenta as quatro principais diferenças entre
as duas produções voltadas para o rádio:
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1) A atualidade informada pela reportagem não é tão urgente como a da notícia;
2) A reportagem informa com mais profundidade que a notícia;
3) A reportagem faz uso mais intenso, expressivo e diverso dos diferentes
elementos da linguagem radiofônica; e
4) A extensão da reportagem é variável e pode durar desde 3 até 30 minutos, algo
que contrasta com a duração da notícia que geralmente não se estende muito
além dos 40 ou 60 segundos3.
Observamos que, por não possuir um caráter urgente, a reportagem pode demandar
um tempo maior de produção, o que permite o aprofundamento no tema explorado. Dessa
forma, o repórter também pode se apropriar melhor dos recursos oferecidos pela linguagem
radiofônica, criando situações – como o uso de sons ambientes, efeitos sonoros, entre
outros – para aproximar o ouvinte e contextualizá-lo de forma envolvente, “a reportagem
persegue uma criativa apresentação estética e uma riqueza expressiva no uso da palavra e
da música basicamente, mas também na inclusão do som ambiente ou de efeitos sonoros
que ajudam a construir o relato4” (MARTÍNEZ-COSTA E DIEZ UNZUETA, 2005, p. 115, tradução
nossa). Esta contextualização quando realocada nas plataformas digitais passa por uma
reorganização, apropriando-se de elementos da narrativa multimídia e adotando estratégias
imersivas características da narrativa digital como apoio ao eixo sonoro.
Por possuir curto tempo de duração, a notícia – assim como outras produções radiofônicas –
é também caracterizada pelo monólogo em sua apresentação, diferentemente da reportagem
que é marcada por uma pluralidade de vozes. Entretanto, para Herrera Damas (2008, p. 29,
tradução nossa), a reportagem segue sendo um gênero de monólogo, “porque o emprego das
3 - No original: “1) La actualidad de la que informa el reportaje no es tan urgente como la de la noticia; 2) La

profundidad con la que informa el reportaje es mayor que la de la noticia; 3) El reportaje hace un uso mucho
más intensificado, expresivo y diverso de los diferentes elementos del lenguaje radiofónico; y 4) La extensión del
reportaje es variable y puede abarcar desde los 3 hasta los 30 minutos, algo que contrasta com la duración de la
noticia que no se suele extender mucho más allá de los 40 ó 60 segundos.”
4 - No original: “El reportaje persigue una creativa presentación estética y una riqueza expresiva en el uso de la
palabra y de la música basicamente, pero también en la inclusión del sonido ambiente o de efectos sonoros que
ayuden a construir el relato.”
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diversas vozes geralmente é só instrumental, funcional, técnico e estético, e não tem maior
valor interativo5”. Tecnicamente, a reportagem radiofônica pode ser transmitida ao vivo, ser
gravada, ou então transmitida pela combinação da fala do profissional de microfone direto no
ar com trechos de entrevistas já gravadas ou com som ambiente (FERRARETTO, 2014, p. 143).
O rádio possui em sua história a particularidade de atuar veementemente em aspectos
sociais, veiculando produções relacionadas à prestação de serviços, seja informando sobre
o trânsito, seja divulgando calamidades públicas. O relato da vida humana também tem
destaque em suas transmissões e ganha um espaço maior na reportagem ao representar
percepções humanistas do acontecimento. Essa característica permanece nas produções
radiofônicas ainda que o próprio meio tenha se transformado.
Baseando-se no princípio de midiamorfose6 (FIDLER, 1998), Prata (2009) sugere o conceito
de radiomorfose ao contextualizar o processo de mudança em que o rádio se encontra. Essa
ideia se refere às transformações sofridas por essa mídia para que a mesma se adapte ao
atual cenário comunicacional acompanhando tanto as tendências das novas tecnologias,
assim como as políticas, econômicas e sociais. Esse processo não é novidade, o meio se
modificou quando surgiram a televisão e o transistor, por exemplo. E, considerando o atual
cenário de convergência, o rádio deixa de ser transmitido apenas pelo dial e conquista novos
espaços, como os celulares – ainda que transmitido através das ondas hertzianas – e os
smartphones – através dos aplicativos.
Com o olhar voltado para essa espalhabilidade alcançada pelo meio, Kischinhevsky (2014)
aponta que rádio transbordou para outras plataformas. Para o pesquisador, é agora um meio
expandido que extrapola as ondas hertzianas e está presente em diversos espaços – como nas
TVs por assinatura, mídias sociais, telefones celulares, etc. Ao coexistir nesses novos meios, o
rádio se adapta às potenciais características disponíveis para moldar uma nova linguagem, mas
sempre tendo o áudio como elemento central. Na internet, por exemplo, várias outras mídias
5 - No original: “Porque el empleo de las diversas voces suele ser sólo instrumental, funcional, técnico y estético,
y no tiene mayor valor interactivo.”
6 - Midiamorfose: conceito segundo o qual explica as transformações dos meios de comunicação, sendo estas
resultado de interações entre necessidades percebidas, pressões políticas e de competência e de inovações
sociais e tecnológicas (FIDLER, 1998, p. 21).
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e recursos próprios – como o hiperlink – agregam-se ao áudio na composição da narrativa,
servindo como complementação ou como estratégia para aproximar o ouvinte-internauta. A
esses elementos, Kischinhevsky e Modesto vão dar o nome de “parassonoros”, ou seja,

fotos, vídeos, ícones, infográficos e outras ilustrações de sites de
emissoras, toda a arquitetura de interação (botões de compartilhar,
etiquetar, curtir, espaços para comentários), textos, hiperlinks, perfis
de estações ou de comunicadores em serviços de microblogging e
sites de relacionamento, aplicativos para web rádio ou podcasting,
serviços de rádio social (KISCHINHEVSKY E MODESTO, 2014, p.19).

Por utilizar esses elementos “parassonoros” como complementação do áudio, as
reportagens radiofônicas expandidas para a internet são frequentemente classificadas apenas
como reportagens multimídias, sem a percepção de que o áudio é o principal fio condutor
da história. Para Lopez (2010, p. 25), essas produções que possuem o som como espinha
dorsal são oriundas de um rádio hipermidiático, no qual o “seu perfil multiplataforma envolve
uma narrativa que, embora importante, é complementar ao áudio”. Dessa forma, é através da
multimidialidade que as reportagens radiofônicas expandidas serão construídas, considerando
que as produções radiofônicas – assim como o próprio meio – também ocupam novos espaços
e se apropriam das características disponíveis para reconfigurar sua linguagem.
As reportagens multimídias, ou “formatos noticiosos hipermidiáticos” são produtos
informativos produzidos e distribuídos nos meios digitais de comunicação e informação,
que contêm as características de multimidialidade, interatividade, conexão e convergência
de linguagens próprias da linguagem hipermídia e do ambiente digital e online de
informação (LONGHI, 2014, p. 14). A partir de uma sistematização da evolução dos formatos
expressivos multimidiáticos da notícia no jornalismo digital, Longhi (2014, p. 901) identifica
três momentos principais dessa trajetória:
1) O slideshow noticioso e os primeiros produtos noticiosos multimidiáticos, no
início dos anos 2000;
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2) Os especiais multimídia, de meados de 2002 a 2011; e
3) A grande reportagem multimídia, de 2012 em diante.
De acordo com a autora, estamos na era do jornalismo long-form, em que se verifica uma
renovação na narrativa jornalística em ambiente digital: “o termo vem sendo utilizado para
definir artigos longos com grande quantidade de conteúdo, que cresceram em popularidade
na Web nos últimos anos, em sites noticiosos, agregadores de textos jornalísticos e de não
ficção (...)” (LONGHI, 2014, p. 912). Por essas produções serem longas, possuem mais tempo
de elaboração e, consequentemente integram grande quantidade de formatos e diferentes
recursos de hipermídia. Cada meio integrado traz suas próprias linguagens pra produção,
criando estilos próprios que contribuem para a construção de uma identidade narrativa para
as reportagens em ambiente digital. Cristiano et al. afirmam que

a grande reportagem multimídia possui uma vantagem enorme com
relação às reportagens comuns, uma vez que se utiliza de todos os
recursos dos meios de comunicação tradicionais; som, imagens, texto,
áudio e gráficos, resultando em reportagens com bem mais profundidade,
conteúdo, clareza e dinamismo (CRISTIANO et al., 2012, p. 6).

A multimidialidade é uma característica indissociável do ambiente digital, pois encontramos
uma variedade de mídias que combinadas entre si constroem a narrativa jornalística. Seixas
(2004, p. 9) defende que “a princípio, a imagem em movimento nos parece ser, necessariamente,
a linguagem intrínseca ao meio. Acreditamos, no entanto, que para certos gêneros podese ter texto como espinha dorsal, para outros, imagem estática, em movimento ou áudio”.
Especificamente sobre os gêneros em ambiente digital, Bertocchi (2005, p. 1296) acredita que
por um lado eles continuam respondendo a mesma lógica que os do jornalismo tradicional, e
que por outro, respiram os ares de um subcampo do jornalismo em formação.
Visto isso, partindo da discussão baseada nas três vertentes apresentadas – reportagens
radiofônicas (HERRERA DAMAS, 2008; FERRARETTO, 2014; MARTÍNEZ-COSTA E DIEZ
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UNZUETA, 2005), rádio expandido (KISCHINHEVSKY, 2014) e reportagens multimídia
(LONGHI, 2014), propomos a reflexão acerca da reportagem radiofônica expandida.
A reportagem radiofônica expandida para a web traz características oriundas da produção
de rádio voltada para o meio tradicional emitida através de ondas hertzianas, como, por
exemplo, a difusão de histórias de interesse humano, a prestação de serviços e a participação
do ouvinte. No meio digital, esses quadros ganham novas dimensões com a utilização dos
elementos parassonoros: os atributos relacionados à humanização das histórias contadas
podem ser evidenciados pelas fotografias dos personagens, enquanto a prestação de serviço
se torna interativa com a utilização de infográficos que vão delinear a informação desejada
ou quando pode ser ilustrada por um vídeo que registrou o acontecimento – que antes
chegava ao ouvinte somente pelo som ambiente captado naquele momento.
Destacamos, todavia, que a fugacidade – característica do rádio tradicional – perde sua
veemência na web, pois as plataformas digitais permitem além da escuta sob demanda, a
recuperação de áudios veiculados que permitem a formação de bancos de dados, graças
ao espaço ilimitado da plataforma. Essas informações podem ser distribuídas e acessadas
através de links que interligam a reportagem com outros dados.
MARVILA. O LADO INVISÍVEL DE LISBOA
A reportagem radiofônica expandida que analisamos nessa pesquisa é uma produção
da rádio Renascença, emissora portuguesa que conquistou seis vezes7 o prêmio Excelência
Geral em Ciberjornalismo – principal distinção dos prêmios da categoria no país – distribuído
pelo ObCiber8.
Como metodologia, recorremos ao estudo de caso, “uma investigação empírica que
investiga um fenômeno contemporâneo dentro de seu contexto da vida real” (YIN, 2001,
7 - A quinta vez que a emissora recebeu o prêmio ficou registrada em: https://obciber.wordpress.com/2015/12/

Acessado em: 09/10/2016. Entretanto, em 24 de novembro de 2016, a ObCiber divulgou os vencedores do ano
– sem mencionar a quantidade de vezes que cada produtor foi premiado –, e entre os citados encontramos a Renascença com Excelência Geral em Ciberjornalismo. Disponível em: https://obciber.wordpress.com/2016/11/24/
renascenca-jn-e-jpn-vencem-premios-de-ciberjornalismo-2016/ Acesso: 14 dez. 2016.
8 - Observatório do Ciberjornalismo (ObCiber): administra e atribui anualmente os prêmio de ciberjornalismo,
que visam reconhecer o que de melhor é produzido em Portugal na área. Disponível em: https://obciber.wordpress.com/premios/ Acesso: 09 out. 2016.
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p.35), e à analise de conteúdo para compreender as estratégias narrativas adotadas na
composição da reportagem radiofônica expandida “Marvila. O lado invisível de Lisboa”. Para
Herscovitz (2007), a análise de conteúdo é um

método de pesquisa que recolhe e analisa textos, sons, símbolos e
imagens impressas, gravadas ou veiculadas em forma eletrônica ou
digital encontrados na mídia a partir de uma amostra aleatória ou não
dos objetos estudados com o objetivo de fazer inferências sobre seus
conteúdos e formatos enquadrando-se em categorias previamente
testadas,

mutuamente

exclusivas

e

passíveis

de

replicações

(HERSCOVITZ, 2007, p. 127)

Através das ferramentas que este método nos oferece, observamos e sistematizamos os
elementos centrais da reportagem em questão com base nos áudios disponíveis. Delimitamos
nossas unidades de registro a partir de cinco categorias principais, apresentadas abaixo:
1. Característica do áudio: duração; número de áudios.
2. Composição sonora: silêncio; ambientação; trilha sonora; efeitos; voz.
3. Expansão do áudio: site da emissora; redes sociais de áudio; redes sociais
generalistas.
4. Tipos de fontes: especialista; oficial; personagem; testemunha.
5. Elementos multimídia: fotografia; vídeo; infografia; texto; áudio.
A partir destes elementos, buscamos compreender a organização narrativa de reportagens
especiais apresentadas por emissoras como a Renascença, que têm presença na internet e
produzem reportagens multimídias privilegiando o espaço do áudio em suas composições.
A Renascença é uma emissora de radiodifusão portuguesa de inspiração católica que tem o
capital detido pelo Patriarcado de Lisboa e Conferência Episcopal Portuguesa. Grande parte
de sua programação, tanto a hertziana quanto aquela presente na internet, é voltada para o
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jornalismo e, como dissemos, atualmente é referência em produções radiofônicas multimídia.
O especial “Marvila...” não está atrelado a nenhum programa veiculado via ondas hertzianas,
é uma produção multimídia que junto à homepage da emissora se localiza na sessão “A não
perder”, ao lado de outras produções semelhantes. Essa reportagem se apresenta como “uma
viagem através de imagens e sons”, conduzida visualmente em uma rota traçada em um
mapa de Lisboa, que permite a navegação linear e horizontalizada, prevista pela emissora,
ou não linear e organizada pelo leitor através do clique nos ícones do mapa – representando
as “paradas” que o ouvinte-internauta pode fazer – presente na tela de abertura. Esta
estrutura de apresentação atribui protagonismo à imagem gráfica interativa no processo de
envolvimento e consumo imersivo da audiência.

Figura 1 – Infográfico interativo que representa o mapa de Lisboa com o arquivo de áudio referente à “parada”
selecionada
Fonte: Reportagem especial “Marvila. O lado invisível de Lisboa”

Para além da organização e navegação na reportagem, o conteúdo em si prioriza o áudio,
apresentado sem necessariamente estar adaptado a algum gênero tradicional radiofônico,
como a reportagem ou a notícia. No total, são 10 arquivos de áudio que totalizam 21 minutos
e 58 segundos de conteúdo. Apresentamos abaixo um quadro com os áudios disponíveis
nessa reportagem, incluindo a duração de cada, seguidos da descrição em texto que
acompanha cada arquivo sonoro.
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Tabela 1 – Características dos áudios presentes na reportagem especial “Marvila. O lado
invisível de Lisboa”
Nome do arquivo

Duração

Descrição que acompanha o arquivo de áudio

1

Contradições

00:52

O novo e o velho estão em permanente tensão. Marcelino,
dono de uma tasca no antigo armazém Abel Pereira da
Fonseca, onde recentemente se instalou uma empresa
de coworking, luta por manter a porta aberta.

2

Torre

00:50

Esta torre é o que resta da antiga fábrica do sabão.
Leandro Ventura conta a história

3

Arte

00:45

Baginski é uma das três galerias de arte que estão na
Rua Capitão Leitão em Marvila Velha. Foi ao som de Jimi
Hendrix que encontramos Francisco Vidal durante uma
performance. O artista pode ser visto neste espaço até
dia 19 de março

4

Resistentes

00:31

Os que ficaram em Marvila, como Silvina Almeida,
recordam com saudade os tempos em que as ruas
estavam cheias e a convivência era maior

01:09

Durante a década de 1960 foram muitos os que foram
viver para o Bairro Chinês, um bairro de lata bem no
coração de Marvila. Muitas dessas pessoas, como Maria
de Lurdes, foram realojadas no Bairro do PRODAC

5

Prodac

6

Bairro Chinês

00:43

Era a porta de entrada em Lisboa, de quem vinha do
Norte, sobretudo para quem chegava tendo as fábricas
como destino. Maria Rosa e Jorge ainda hoje têm bem
presentes na memória as imagens da pobreza que
viveram

7

Talhão

00:34

As hortas de Marvila estão a mudar, mas nem todos
vão acompanhar essas alterações. José Maria não quer
partilhar o seu espaço com ninguém

8

Hortas urbanas

00:40

No Vale Fundão estão a renascer hortas urbanas. Quando
o projecto terminar, 80 agricultores actuais restarão
metade. Ao descer o campo, onde as obras fluem a toda
velocidade, encontramos Antônio Alho, o arquitecto
paisagístico que lidera os trabalhos.

9

Bairro do Armador

00:43

Era dia de carnaval quando visitamos o espaço Lx Jovem,
em Chelas. As crianças que brincam todos os dias na rua
fizeram questão de falar à Renascença

10

Ouça a reportagem
em áudio

15:11

-

Fonte: elaboração própria

Tratam-se de inserções sonoras que em sua composição exploram o som ambiente (com
brincadeiras e ruídos de crianças, por exemplo) aliado às declarações de personagens – fontes
que são os protagonistas do acontecimento – que compõem o cenário de Marvila, espaço
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representado no especial. Observamos aqui um reforço à característica de contar histórias
do rádio, com destaque para os personagens e para as experiências vividas, aproximando
ouvinte, emissora e fontes.
Os sujeitos dos áudios são localizados imageticamente por fotografias realizadas em seus
espaços cotidianos, como as cozinhas das casas ou a horta onde se cultiva, modificadas em
autoplay, seguindo o ritmo das faixas de áudio do depoimento, permitindo um consumo
coordenado, que atenda ao objetivo daquele momento da produção. Um exemplo é a faixa
“Contradições”, que reúne depoimentos que mostram a tensão entre o novo e o velho em Marvila.
Os áudios, presentes em todas as “paradas” do mapa, não trazem especialistas ou
comunicadores como protagonistas, mas os personagens e suas histórias – a maior parte
delas relatadas através da voz. Uma exceção é a peça “Arte”, que trata da galeria Beganski e
da performance do artista Francisco Vidal, realizada ao som de Jimi Hendrix – informação
sonora que é apresentada à audiência nos 45 segundos de áudio disponíveis junto à imagem
de Vidal. Neste caso, a peça exerce um papel de reiteração do envolvimento entre o espaço
e a audiência, iniciado pelos depoimentos e seguida de forma mais emocional através da
exploração do som ambiente. Esta emocionalidade reitera-se também nas diversas inserções
de depoimentos múltiplos, em que dois ou mais personagens falam ao mesmo tempo no
áudio, dialogando e reforçando o caráter próximo do radiojornalismo que é incorporado
pelas mídias digitais.
Chama a atenção, como dissemos, a opção pela não marcação sonora do comunicador no
especial. Sua presença se nota preponderantemente na organização do espaço e dos argumentos
através do mapa, do texto e do levantamento dos pontos que cada uma das suas “paradas” nos
brinda, mas sua ausência é percebida nos áudios, conduzidos pelos relatos de experiências e
pelas rememorações de acontecimentos, relações e emoções divididas com a audiência.
Assim, no especial, as falas são humanizadas, personalistas, próximas e emocionalmente
descritivas – sempre partindo das experiências dos sujeitos. Dessa forma, destacamos o
potencial de envolvimento do rádio, mesmo quando ele se expande para outros espaços. As
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imagens, no especial, têm um papel de localização, quase instrumental, sem redirecionar ou
recondicionar a compreensão da mensagem. Os vídeos não foram identificados e a presença
do infográfico é apresentada na organização narrativa do especial através do mapa.
Os arquivos de áudio presentes na reportagem, com exceção da “reportagem em áudio” –
representado na tabela 1 como o décimo arquivo – estão hospedados no SoundCloud9, uma
rede social de áudio. Essa rede social na internet permite com que esses arquivos possuam
individualmente a opção de compartilhamento para redes sociais generalistas, como o
Facebook, Twitter, Tumblr, Google+, Orkut e por e-mail10. Já o arquivo “reportagem em áudio”
está hospedado exclusivamente no site da rádio Renascença e não há a possibilidade de
compartilhamento, nem por outra rede social ou e-mail, nem copiando e colando seu link.
Observamos a existência de páginas externas ao mapa, mas ainda produzidas pela
Renascença, que integram uma série que foi ao ar no dial da emissora na semana anterior e
que tinha atualizações diárias no site, todas elas linkadas no especial. São quatro links que
aparecem com as seguintes nomenclaturas:
1) Andar às voltas na Zona J, o círculo perpétuo da exclusão;
2) Há hortas a renascer em Marvila, mas a do “Ti Gomes” morreu;
3) Das barracas de Marvila ao bairro social sem sair da pobreza; e
4) Marvila. A indústria foi-se, os criativos estão a chegar. Basta para agarrar o
futuro?
Os links são apresentados em dois espaços: ao final da reportagem e em algumas das
“paradas”, mostrando sua coordenação editorial com o especial e ao mesmo tempo sua
independência narrativa. Estas páginas apresentam uma organização mais multimídia, guiada
9 - O SoundCloud além de ser uma rede social sonora é definido, inclusive, como rádio social, modalidade de

radiofonia que se apresenta remediada por sites de relacionamento, nos quais é possível “criar perfis de usuário
e, a partir daí, o consumo de arquivos sonoros gera dados que muitas vezes alimentarão sugestões de novos
conteúdos e também de amizades com outros usuários” (KISCHINHEVSKY, 2016, p. 72).
10 - Os compartilhamentos por Facebook, Tumblr e Google+ aparecem simplesmente através de um link postado
nas respectivas redes sociais, enquanto que pelo Twitter há, ainda, a hashtag #soundcloud. Quando o ouvinteinternauta tenta compartilhar o link do arquivo sonoro pelo Orkut ou e-mail, a página não carrega alegando “erro”.
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pelo texto escrito e apoiada em imagens estáticas, em vídeo e com pouca presença de áudios.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A partir deste estudo, observamos uma mutação na organização narrativa de uma
reportagem quando esta se coloca em plataformas digitais. Quando o rádio passa a ocupar
outros espaços, a reportagem radiofônica se apropria das potencialidades das novas
plataformas para a construção da narrativa. Entretanto, o áudio permanece em destaque
nas produções e é construído como um eixo condutor, principalmente quando os textos
que o acompanham ocupam o papel do narrador explícito. Além de se apropriar das
características do digital, o rádio também tem suas próprias especialidades potencializadas.
O engajamento, indica a análise, se coloca preponderantemente através das ferramentas
multimídia interativas, que marcam a organização do especial, mas não seu conteúdo.
Algumas características da reportagem radiofônica, como a exploração de ambientes
e personagens se mantém fundamental. Assim, a expansão do rádio apresentada por
Kischinhevsky se marca na presença no site e em sistemas de difusão de áudio como o
SoundCloud – ou na possibilidade de compartilhamento do link do arquivo para outras
redes sociais, como visto –, na exploração da memória do que foi ao ar em antena através
da disponibilização da reportagem em áudio e na adoção de conteúdos multimídia e de
consumo mais imersivo, que demandam ações do ouvinte-internauta.
O especial, no entanto, baseia-se no áudio, como indica Lopez, – e no contar de histórias.
Os personagens são os sujeitos com vozes representativas, com destaque mais intenso e que
definem a intensidade da narrativa. A exceção é o áudio de memória, que tem no jornalista
o protagonista, com descrições e análises do contexto de Marvila.
Consideramos que o tema do especial colabora para este destaque para a exploração de
personagens e sons ambiente. Mas acreditamos que, embora não possa ser generalizado
por se tratar de um estudo de caso, o resultado indica uma reiteração – e, ousamos dizer,
uma potencialização – de algumas das características do jornalismo de rádio na reportagem
radiofônica em mídias digitais.
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RESUMO
Neste artigo propomos refletir sobre o desenho animado em sua dimensão política, isto é, na
sua relação com as formas de sustentação e transformação do poder que perpassam o viverjuntos. Para isso, analisamos brevemente o episódio Mr. Greg do desenho animado Steven
Universe. Propomos que o desenho animado pode ser pensado em três dimensões interrelacionadas, a dimensão sensível, a dimensão poética, e a dimensão política. Buscamos,
ao longo do artigo, delinear as características e os pontos de encontro dessas dimensões
para, a partir disso, refletir sobre o que o discurso desse episódio de Steven Universe diz
do sujeito e das formas de estar-juntos nas sociedades midiatizadas contemporâneas. De
caráter exploratório, tencionamos neste estudo menos encontrar respostas conclusivas do
que explorar as possibilidades de compreensão do diálogo estabelecido entre os desenhos
animados e os processos sociais.
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PALAVRAS-CHAVE
Steven Universe. Desenhos animados. Estética. Poética. Micropolítica.
ABSTRACT
In this article we propose to reflect on the cartoon in its political dimension, that is, in its
relation with the forms of sustentation and transformation of the power that perpass the
live-together. For that, we briefly review the episode Mr. Greg of the cartoon Steven Universe.
We propose that the cartoon can be thought of in three interrelated dimensions, the sensible
dimension, the poetic dimension, and the political dimension. Throughout the article, we
have sought to delineate the characteristics and points of encounter of these dimensions so as
to reflect on what the discourse of this episode of Steven Universe says about the subject and
the ways of being together in contemporary mediatized societies. Of exploratory character,
we intend in this study less to find conclusive answers than to explore the possibilities of
understanding the dialogue established between cartoons and social processes.
KEY WORDS
Steven Universe. Cartoons. Aesthetics. Poetic. Micropolitics.
INTRODUÇÃO
Steven Universe é um desenho animado norte-americano criado por Rebecca Sugar e
produzido desde 2013 pelo Cartoon Network Studios. Com três temporadas completas e uma
quarta temporada em andamento atualmente, Steven Universe é um desenho marcado por
episódios que exploram temas de forte impacto social com muita sensibilidade e profundidade
– ainda que com leveza e simplicidade. Os episódios desse desenho animado abordam temas
caros ao estar-juntos e que atravessam o cotidiano com regularidade, tais como a diversidade,
os gêneros, a mulher, o amor, a aceitação do outro e a felicidade. Steven Universe é certamente
um desenho diferenciado, capaz de abordar campos problemáticos da vida social através de
uma narrativa que consegue produzir afetações nas sensibilidades dos sujeitos.
Dessa forma, é possível perceber em Steven Universe um conjunto de enunciados que
produzem um corpo discursivo coerente ao longo da série. Ora, considerar que a mídia ocupa
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uma posição de centralidade nas sociedades midiatizadas1 contemporâneas significa que os
discursos que emergem na mídia não são inventados apenas como ficção ou fantasia2, pois
dizem de uma ampla interação entre mídia, sociedade, cotidiano e sujeitos. Consideramos,
nessa perspectiva, que desenhos animados3 como Steven Universe tratam de temas que vão
além do mero entretenimento e dizem diretamente das formas de ser/estar-em-relação no
mundo contemporâneo. Tratar de temas referentes ao estar-em-relação significa abordar
questões relacionadas aos processos sociais, isto é, às formas de estabelecimento de vínculos
sociais e aos modos do viver-juntos em sociedade. Apoiando-nos no pensamento de Roger
Silverstone (2005) de que nem os sujeitos e nem a mídia são neutros, podemos compreender
que essa contínua construção social do viver-juntos também não acontece, evidentemente,
com neutralidade, à medida que tanto a mídia quanto os próprios sujeitos são detentores de
subjetividade e de interesses próprios. Nessa perspectiva que podemos entender o desenho
animado – e, por extensão, a mídia – como algo que vai além do mero entretenimento ou
da simples representação.
Para ponderar sobre as nuances do diálogo estabelecido entre desenhos animados e
a sociedade, consideramos que o desenho deve ser pensado, primeiramente, como um
dispositivo midiático. Segundo Ferreira (2007), os dispositivos midiáticos nas sociedades
midiatizadas estão dispostos numa relação triádica com os processos comunicacionais
e com os processos sociais. Essa relação pressupõe que todos os elementos da tríade
influenciam e são influenciados pelos demais (mesmo que de forma desigual). De forma
análoga, propomos refletir sobre os desenhos animados também numa tríade relacional,
mas composta por uma dimensão sensível (referente aos dispositivos midiáticos e suas
capacidades de afetação), outra dimensão poética (referente aos processos comunicacionais
de diálogo dos sujeitos com o desenho a partir do uso e da interpretação que esses sujeitos
estabelecem com o dispositivo) e, por fim, outra dimensão política (referente aos processos
sociais de diálogo mais amplo do desenho com o sujeito-em-relação). Como essas três
dimensões do desenho animado não só coexistem, mas são interdependentes, não podemos
1 - Ver José Luiz Braga (2008) e Jairo Ferreira (2007).
2 - Baseamo-nos, nesta reflexão, na percepção de Ismail Xavier (2005) sobre a ideia de ficção como o que se refere
ao “não real”, isto é, ao universo discursivo.
3 - Adventure Time e The Amazing World Of Gumball são outros exemplos.
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pensa-las separadamente a não ser como forma de abstração.
Partindo da percepção de que o desenho Steven Universe trabalha, sem aparente pretensão
de neutralidade, temas que perpassam algumas das tensões do viver-juntos – isto é, conflitos
do encontro do eu com o Outro – nas sociedades contemporâneas, podemos compreender
que, em alguma medida, as narrativas desse desenho se inserem num contexto referente
aos desdobramentos do exercício do poder nessas mesmas sociedades. Em outras palavras,
se Steven Universe representa formas de viver e de estar-em-relação na sociedade, então
podemos entender que o discurso desse desenho é, em maior ou menor grau, político –
ou, mais precisamente, micropolítico à medida que insinua sentidos que podem alterar
as percepções e as formas do exercício do poder nas inter-relações entre indivíduos que
compartilham espaços físicos e simbólicos.
Neste estudo buscamos refletir mais especificamente sobre isso que consideramos como a
dimensão política do desenho animado no episódio Mr. Greg4 da terceira temporada de Steven
Universe. Esse episódio consiste num musical, e mostra-se potente para a nossa proposta à
medida que aborda questões referentes à realização pessoal e material/financeira na sociedade
contemporânea. A partir de uma breve análise das materialidades e de algumas possíveis
formas de apropriação dos sentidos que o desenho insinua, propomos refletir sobre como esse
episódio diz do estar-juntos na sociedade contemporânea, isto é, de que forma esse desenho
se insere no contexto social como uma força micropolítica. Enfatizamos a brevidade da análise
aqui porque a entendemos mais como um ensaio de aplicação da construção teórica que
pretendemos delinear neste estudo, à medida que nosso esforço está concentrado em refletir
sobre a complexa relação dos desenhos animados com a sociedade contemporânea.
Para a análise dessa dimensão política do desenho animado, nos apoiamos nas reflexões
de Patrick Charadeau (2010) a respeito do discurso como modelo sociocomunicacional,
com o objetivo de verificar como a linguagem do desenho animado estrutura trocas
comunicacionais, organiza relações entre indivíduos e instaura vínculos sociais. Por fim, é
válido apontar que, além de compreendermos o desenho animado como um lugar de tensão
4 - Oitavo episódio da terceira temporada (USA: Cartoon Network, 2016).
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entre a narrativa e o que a excede – isto é, nos atentarmos para a óbvia relação do desenho
animado com o contexto social no qual este se insere –, buscamos entender o desenho
animado como uma narrativa interpenetrada por relações mais complexas e ordinárias da
experiência cotidiana – relativas à construção da sociabilidade e à percepção dos sentidos de
si e do mundo (BASTOS e BIAR, 2015). Nesse sentido, flertamos com a metodologia da análise
narrativa e com as percepções de Ismail Xavier (2005) sobre o dispositivo cinematográfico,
pois acreditamos que ambas as perspectivas nos ajudam a pensar no desenho animado para
além de imagens isoladas, repisando a importância de se compreender o sentido como algo
construído na articulação entre o desenho (com suas imagens e sons) e o sujeito espectador
(leia-se interlocutor) (XAVIER, 2005).
DA ESTÉTICA À POÉTICA: O DISPOSITIVO E O SUJEITO
Enquanto dispositivo midiático o desenho animado não nasce isolado da sociedade,
e sim profundamente inter-relacionado com os sentidos que compõem a textura da vida
social. Se os fragmentos que compõem a memória muitas vezes emergem dos produtos
midiáticos (LEAL, 2006), e se os sentidos que circulam na mídia existem também em uma
dimensão relacional, por meio de uma rede de influências sociais mútuas (ANTUNES e VAZ,
2006), então os dispositivos midiáticos estão, assim como os sujeitos, em uma posição
central nessa extensa rede de inter-relações que constantemente significam e ressignificam
a experiência contemporânea.
Pensar a circulação dos sentidos nas sociedades midiatizadas em uma dimensão relacional
– de discursos que se entrecruzam e se transformam – é necessário para não tomarmos a
mídia como uma “entidade” autônoma e onipotente e nem desconsiderarmos a força dos
discursos que permeiam os dispositivos midiáticos. Vera França (2012) faz uma colocação
muito pertinente ao considerar a mídia como uma instituição da sociedade, composta por
múltiplos dispositivos que fazem circular o simbólico, que configuram espaços de troca e
que também atua, inclusive, como um novo sujeito detentor de um discurso próprio e um
lugar de fala poderoso.
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Pensando a mídia como configuradora desses espaços de troca, ou espaços midiatizados
(que são potencialmente todos os espaços da vida contemporânea), assumimos que os
discursos e representações que circulam diariamente nos dispositivos midiáticos atravessam
a forma como os sujeitos percebem o mundo, os outros e a si mesmos. Entende-se então que
as vozes e os sentidos que circulam nos dispositivos tornam-se referência para as relações
sociais (BRAGA, 2008), à medida os dispositivos já carregam determinadas estruturas de
sentido que fornecem material simbólico que, por sua vez, se sedimenta na experiência e
orienta as relações do sujeito com o mundo, através de uma relação complexa e particular
de consumo, interpretação, apropriação e uso desse material simbólico pelo indivíduo.
Nessa perspectiva, consideramos que a dimensão política do desenho animado surge,
inicialmente, a partir desse processo dialético decorrente do encontro entre as circunstâncias
materiais e a subjetividade do sujeito interlocutor. Note que a dimensão política do desenho
existe porque esse sujeito interlocutor não interage apenas com o desenho e a sua própria
consciência, mas também está em interação com outros sujeitos, isto é, está constantemente
atravessado por processos sociais que constituem o viver-juntos. Nesse processo dialético
de construção do sentido, segundo Patrick Charaudeau (2010), o ato comunicativo é uma
troca estabelecida na e pela linguagem, o que significa que o sentido não reside somente no
objeto, no verbal, no que é dito (em suma, nas circunstâncias materiais do dispositivo), mas
depende de um ato de troca psicológica e social com a consciência dos sujeitos interlocutores.
Consideramos que essa linguagem de que depende o processo dialético de significação não
abrange somente o simbólico propriamente linguístico (isto é, signos verbais, referentes a
um determinado idioma), mas engloba também uma dimensão sensível, uma espécie de
estética compartilhada que pode convidar a experiências transcendentes à medida que
provoca afetações nas emoções dos sujeitos.
Assumimos que essas experiências de transcendência são delineadas, pelo menos
parcialmente, pela capacidade do simbólico de afetar sensibilidades, provocando uma
experiência estética. Segundo Monclar Valverde (2010), que analisou o percurso histórico do
estudo da estética, o eixo central que perpassa a noção de estética ao longo dos anos está
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relacionado a uma capacidade dos seres humanos de compartilhar o sentir, isto é, de uma
comunicabilidade estética inerente à possibilidade do comunicar. Simultaneamente entre um
“compartilhamento do mundo sensível” e uma “comunicabilidade dos sentimentos” (VALVERDE,
2010), a experiência estética chama atenção para dois fatores referentes aos sentidos no
desenho animado: a) para o simbólico que surge não só das construções discursivas verbais,
mas que também aparece nas imagens à medida que estas têm a capacidade de nos provocar
sensações; e b) para o entrelaçamento de mundos simbólicos que invade o desenho animado,
pois percebemos que essas imagens podem afetar nossas sensibilidades por estarem, em
algum nível, ancoradas no real. É nesse sentido que Roger Silverstone (2005) atenta para a
necessidade de reconhecer que as experiências midiáticas são reais, pois as histórias que
vemos na mídia, por mais ficcionais que sejam, são invadidas por sentidos que circulam
no cotidiano. Assim, podemos propor que, pelo menos em parte, somos afetados por essas
histórias à medida que podemos reconhecer nossas próprias vidas nelas.
Essa possibilidade de transcendência pela dimensão da sensibilidade, segundo Maria Bretas
(2010), está relacionada à experiência estética como um ato reflexivo no qual o material sensível
dos desenhos animados é incorporado no nível da consciência do sujeito. Se o estético pode
proporcionar um ato reflexivo através do encontro com o outro, é porque a afetação do estético
vai além das sensações imediatas. Segundo Hugo Mari (2010), o estético não está somente no
campo das sensações (relativas ao sentir corporal), mas pode ser pensado também no campo
das percepções (relativas à percepção mental das sensações). Dessa forma, o estético invade
os espaços da consciência e efetivamente nos coloca a construir e transformar os sentidos,
seja de forma súbita, seja pela decantação de processos da mente (MARI, 2010). E assim é
possível transcender os limites da própria percepção.
Podemos relacionar essa dimensão sensível ao que Patrick Charaudeau (2010) chama
de espaço da produção, que é o espaço no qual se encontra o sujeito que produz o ato de
comunicação. É aqui que, segundo o autor, ocorre uma determinada situação de comunicação
na qual se define um “jogo de expectativas”. Esse jogo de expectativas, que ocorre para ambos
os envolvidos na situação de comunicação, faz atentar para a possibilidade de se usar a
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linguagem com a intenção de se produzir determinados efeitos, como uma espécie de aposta
baseada nos parâmetros em que os sujeitos se consideram uns aos outros (CHARAUDEAU,
2010). Dada a própria dimensão coletiva e complexa na produção e distribuição de um desenho
animado como Steven Universe (que, para além de uma equipe de roteiristas, conta com a
participação de ilustradores, animadores, editores, storyboard artists e etc.) podemos entender
esse desenho como um novo sujeito que produz o ato de comunicação e que, através dessa
dimensão sensível, tenta induzir determinados efeitos no sujeito interlocutor. Essa reflexão é
condizente com o pensamento de Vera França (2012) que citamos acima, no sentido de que,
pela natureza poética da relação do sujeito telespectador com o desenho animado (enquanto
objeto midiático), podemos compreender a atuação do próprio desenho como um sujeito em
relação comunicativa – mesmo que como uma abstração.
Mas a situação comunicativa não se encerra nesse espaço de produção e tampouco na
dimensão sensível. Como diz Charaudeau (2010, p. 267), “em toda troca, o interlocutor tem sua
palavra a dizer”. A mídia invade o cotidiano carregada de sentidos e de intenções, mas ela não
pode dizer por si. Principalmente porque os sujeitos também existem no cotidiano e por isso
são atravessados por experiências anteriores à situação comunicativa. Nesse sentido, temos
que o encontro dos sujeitos com o desenho animado se dá na forma de um efetivo confronto
de imaginários e expectativas. Se o desenho não pode simplesmente dizer por si, ele pode, no
mínimo, dar visibilidade às tensões do cotidiano – mesmo que de uma forma lúdica – e convocar
o sujeito a refletir sobre elas. Assim, percebemos que o desenho animado configura-se como
um espaço estruturado e compartilhado no qual os significados não são meramente dados,
mas construídos pela participação ativa dos leitores, que podem suspender as regularidades
do real e brincar com as categorias do mundo em que vivem (SILVERSTONE, 2005). Segundo
Silverstone (2005), esses espaços levam os sujeitos a experiências transcendentes de contato
com universos estruturados em outras regras, mas que ainda estão escritos na realidade, isto
é, dialogando com o real. Podemos entender o desenho animado, nesse sentido, como um
espaço lúdico que convida a uma leitura poética da realidade.
Assim, os sujeitos estão longe de serem meros leitores passivos. Essa poética diz justamente
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da capacidade dos sujeitos de agir e pensar através das práticas de leitura do mundo, por
meio das quais configuram e desconstroem sentidos, atribuem significados e valores às
coisas e desenvolvem percepção crítica da realidade. Enquanto a dimensão sensível diz da
capacidade do desenho de provocar afetações que convidam ao ato reflexivo sobre o real, a
dimensão poética diz do encontro efetivo da consciência dos sujeitos com o desenho, isto é,
dos modos de leitura e interpretação que os sujeitos aplicam a partir dessas afetações que o
desenho provoca. Desse modo podemos pensar na dimensão poética como uma disputa de
imaginários oriunda do confronto dos sujeitos com o desenho animado.
Nessa perspectiva, Michel de Certeau (1994) aponta a existência da poética como aquilo
que se fabrica a partir do uso que os sujeitos (consumidores de mídia) fazem das imagens,
textos e espaços da vida cotidiana. Poética essa que é escondida, difícil de captar, à medida que
se faz perceber não nos produtos em si, mas nas formas de uso e de apropriação empregada
individual e/ou coletivamente pelos sujeitos. Trata-se de uma forma de produção secundária
escondida no encontro com os sentidos que invadem o cotidiano, numa fabricação que
opera na lógica da bricolagem, do consumo combinatório e, em certa medida, utilitário
da mídia (DE CERTEAU, 1994). Em outras palavras, a apropriação e a invenção no cotidiano
perpassa formas de pensar e agir que não estão simplesmente determinadas por instâncias
de produção, pois são também atravessadas pela experiência e subjetividade dos sujeitos.
Pensando nessa dimensão poética enquanto ato comunicativo, Luís M. S. Martino (2007)
faz ver o processo de produção (poética) e percepção (estética) como duas atividades
concomitantes que se desenvolvem no tempo. O processo comunicativo é concebido então,
segundo o autor, na intersecção dessas esferas poética/estética, no sentido de que uma
poética transforma-se numa estética e vice-versa. Assim, produção e recepção, poética e
estética, não devem ser pensados em oposição, mas em uma continuidade dialética que
opera no tempo da consciência dos sujeitos (MARTINO, 2007). Dessa forma, a mediação
(ou o ato comunicativo) não se encerraria nem mesmo na mente do próprio sujeito leitor/
espectador, como dito anteriormente, mas seria sempre parte de um movimento constante
de transformação das impressões e percepções dos sentidos em formas de sensações e
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conhecimentos compartilháveis com outros indivíduos – mesmo que esses “outros” estejam,
em última instância, em nós mesmos.
Novamente é possível relacionarmos essa dimensão poética do desenho animado com o
que Patrick Charaudeau (2010) chama de espaço da interpretação. Dessa vez, o autor refere-se
à prática social na qual se encontra o sujeito interlocutor (que “recebe”5 o ato comunicativo).
Como dito anteriormente, aqui também está envolvido um jogo de expectativas, que,
segundo Charaudeau, tenta reconhecer as finalidades e as identidades sociais impostas aos
atores pela situação comunicativa. É a partir desses reconhecimentos que o sujeito pode
tentar interpretar e construir sentidos no processo comunicativo. Assim, fica claro como
esse espaço de interpretação é justamente a dimensão poética que buscamos delinear aqui.
Nesse espaço, ao invés da intenção, temos uma efetiva produção de efeitos no interlocutor
(sem que, obviamente, esses efeitos coincidam necessariamente).
Se por um lado Steven Universe apresenta um conjunto de materialidades possíveis aliado
a formas estéticas que apontam ou induzem a certos limites na interpretação dos sentidos
da narrativa, por outro essa interpretação só será realizada a partir do uso que o sujeito faz
no processo de interlocução com o desenho. Dessa dialética entre percepção e produção
(estética e poética), propomos que surge a dimensão política do desenho animado à medida
que os sentidos que surgem da interlocução com o desenho, podem se sedimentar numa
dimensão mais ampla do convívio social, efetivamente influenciando na transformação (ou
reafirmação) das relações sociais – isto é, no viver-juntos.
A DIMENSÃO MICROPOLÍTICA EM MR. GREG
Na esteira do pensamento que construímos anteriormente, não podemos pensar no
desenho animado – e provavelmente em nenhum dispositivo midiático – como um discurso
neutro que atua, por exemplo, a serviço do mero entretenimento. Desse modo, Steven
Universe diz alguma coisa desse viver-juntos e, a partir disso que o desenho diz, os sujeitos
podem perceber a realidade de forma a transformar as relações de poder que constantemente
5 - Usamos aqui a palavra receber entre aspas porque entendemos que as fronteiras entre produzir e receber

um ato comunicativo são muito tênues e embaçadas.
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atravessam a vida social. De acordo com o pensamento de Edilene Leal (2016), não se
trata de pensar o poder como uma instância transcendente que a tudo submete, mas de
pensar o poder nos arranjos e desarranjos das práticas sociais, isto é, o poder articulado nas
experiências cotidianas, nas lutas diárias e nos afazeres coletivos.
O episódio Mr. Greg de Steven Universe começa com uma situação na qual Greg, o pai
de Steven, fica milionário quando uma de suas músicas é transformada no jingle de um
comercial de uma rede de fast-food. Greg nunca antes havia sido rico, nada próximo disso.
Em sua juventude, na época em que conheceu a mãe de Steven (Rose Quartz), foi um
músico6 que nunca obteve sucesso profissional e, no presente, ele trabalha lavando carros.
Ora, a música que se transforma em um jingle e o faz rico é justamente a música que fez
com que Greg e Rose se conhecessem. Quando vai contar para seu filho que está rico, Greg
não demonstra tristeza, felicidade ou excitação, apenas uma expressão de incerteza. Ele fala
para Steven que agora ele está “filthy stinking rich”7 e Steven responde, em meio à um suspiro,
dizendo “the sweet stench of sucess”8.
Já nesse primeiro minuto do episódio podemos perceber uma forma de construção
discursiva acerca do sucesso financeiro que se mantém ao longo de toda essa narrativa,
que é mostrar esse sucesso material de forma controversa. Os termos filthy, stinking, stench,
aliados a personagens que não parecem particularmente felizes por estarem ricas, mostra
com um certo peso essa controvérsia do excesso de dinheiro. Isso fica mais evidente assim
que um clima de tensão é estabelecido entre Greg e Pearl9 quando eles lembram de Rose
Quartz (Rose morreu para que Steven pudesse nascer). Pearl e Greg nunca se deram bem
porque ambos foram apaixonados por Rose Quartz e, mesmo após sua morte, Pearl nunca
conseguiu superar o que sente por ela. Assim, percebemos que o dinheiro por si não mudou
muita coisa, pois Greg continua com os mesmo problemas de antes.
Podemos inferir que a noção que esboçamos anteriormente de uma experiência estética
6 - A juventude de Greg é mostrada no segundo episódio da segunda temporada do desenho. Steven Universe:

Story for Steven (USA: Cartoon Network, 2014).
7 - No português, filthy refere-se à imundice, e stinking refere-se à fedor.
8 - STEVEN UNIVERSE: MR. GREG, 2016, 00min.54 à 00min.58. No português: “o doce fedor do sucesso”.
9 - Nome traduzido para Pérola, na dublagem brasileira do desenho.
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que caminha de um sensível compartilhado a uma experiência afetiva com possibilidade
de transcendência pode ser exemplificada, nesse primeiro momento, com a própria
transformação de uma música carregada de um forte valor sentimental em um jingle
comercial. Existem diversos elementos que nos permitem reconhecer esse início do episódio
como um comercial televisivo, como os próprios elementos audiovisuais que nos permitem
perceber o que vemos como pertencente a um determinado gênero – como a ênfase
visual típica do gênero propagandístico que é dada ao hambúrguer nas imagens. Podemos
considerar que esse reconhecimento é possível devido a essa sensibilidade que está na base
da atividade comunicativa, a essa comunicabilidade estética de que fala Valverde (2010). Por
outro lado, ao pensarmos nessa experiência estética como possibilidade de transcendência,
nos deparamos com o movimento dialético de uma estética a uma poética (de uma percepção
a uma produção), à medida que, por exemplo, poderíamos relacionar essa transformação
da música em jingle como um indício de um mundo que está para além do desenho, de
um mundo no qual qualquer coisa, potencialmente, pode ser transformada em mercadoria.
Aparentemente o desenho não nos revela esse processo como algo negativo em si – já
que a própria Rose Quartz teria amado a propaganda, segundo Greg e Pearl –, mas revela
uma controvérsia já que o sucesso do jingle não reflete numa solução de problemas para
as personagens. Esse é um exemplo de como o desenho está ancorado na realidade e nos
convida, como afirmamos anteriormente, a uma leitura poética da realidade.
Esse episódio vai caminhar, então, no sentido de descontruir valores materialistas
e, simultaneamente, mostrar que existem coisas mais importantes, como o amor e o
entendimento na relação com o outro. Quando Steven pergunta a seu pai o que ele pretende
fazer com o dinheiro, Greg começa a cantar: “Bright sunny day, don’t cost nothing. Light summer
breeze, don’t cost nothing. What do I do with all this money, if the only thing I want is you?10”. Em
seguida, Steven convence Greg a levar Pearl numa viagem à Empire City (uma cidade grande).
Chegando ao que parece ser um hotel cinco estrelas, percebemos que o recepcionista não
dá muita atenção a Greg (que está com uma aparência bem simples, contrastando com
10 - STEVEN UNIVERSE: MR. GREG, 2016, 01min.23 à 01min.37. No português: “Um dia ensolarado, não custa nada.

Brisa leve de verão, não custa nada. O que eu vou fazer com todo esse dinheiro, quando tudo que eu quero é
você?”.
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o luxo exagerado do hotel), até que Steven coloca um maço de cédulas no balcão. Assim,
começa outra música que mostra justamente os confortos proporcionados pelo dinheiro,
com as protagonistas sendo carregadas pelos empregados do hotel, comendo as melhores
comidas, quebrando móveis (o que Greg resolve facilmente dizendo para enviarem a conta
para o banco) e comprando roupas finas. Mas a controvérsia se estabelece quando, no meio
da diversão, Greg tenta dançar com Pearl e esta recusa, descontruindo totalmente o clima
de sucesso criado pelo conforto material e mostrando que o dinheiro e o luxo por si só não
bastam para resolver as tensões referentes ao estar-juntos.
A tensão entre Greg e Pearl se resolve apenas quando Steven faz os dois conversarem
sobre o passado. Através de uma música, Steven diz: “why don’t you talk to each other? Just
give it a try. Why don’t you talk about what happened? I know you’re trying to avoid it but i don’t
know why. You might not believe it but you got a lot in common, you really do: you both love
me and I love both of you”11. Apesar de todo o dinheiro gasto na viagem, apenas o diálogo foi
capaz de esclarecer o passado e a relação de Greg e Pearl. Dessa forma, o episódio Mr. Greg
aponta para desconstrução do materialismo e para o fortalecimento de relações pautadas na
compreensão e na aceitação do outro.
A trilha sonora é um importante elemento na construção do sentido nas narrativas
audiovisuais, o que fica especialmente evidente nesse episódio de Steven Universe, já
que se trata de uma espécie de musical. Nele, podemos perceber tanto referências aos
musicais enquanto gênero cinematográfico (como os jogos de câmera girando ao redor de
personagens) quanto aos shows musicais da Broadway (com as coreografias e com o próprio
nome Empire City, que pode ser entendida como uma referência à cidade de Nova Iorque
– sede do Empire State Building e da própria Broadway). Quando Greg e Pearl estão em um
momento desconfortável, sem saber como conversar um com o outro, um dos funcionários
do hotel começa a tocar uma música animada no piano, uma música que não condiz com o
sentimento construído na cena e que acaba por causar um estranhamento maior ainda na
11 - STEVEN UNIVERSE: MR. GREG, 2016, 08min.37 à 09min.11. No português: “por que vocês não conversam

um com o outro? Apenas tentem. Por que vocês não conversam sobre o que aconteceu? Eu sei que vocês estão
tentando evitar, mas eu não sei por quê. Vocês podem não acreditar, mas vocês têm muito em comum, vocês têm
mesmo: ambos me amam e eu amo ambos”.
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situação. Há ai um indício de uma falta de empatia entre os funcionários e as personagens
Greg e Pearl. Nos termos de uma dimensão sensível, como buscamos esboçar aqui, podemos
considerar que a própria forma com que são desenhados os funcionários do hotel – todos
iguais, como numa espécie de representação genérica de um empregado – já aponta para
um nível desumanizante ou desindividualizante do materialismo, à medida que a única coisa
motivação desses empregados do hotel parece ser o dinheiro.
Além da desconstrução de uma perspectiva materialista, Mr. Greg é permeado por
outros elementos que são recorrentes em toda a narrativa de Steven Universe, referentes
à representação do gênero. Pensando nessa série de desenho animado como um todo,
podemos apontar alguns elementos que exemplificam como essas questões relativas ao
gênero aparecem nesse desenho animado: a fusão entre Gems12 é um elemento muito
importante em Steven Universe e que aparece como tema central em diversos episódios da
série (a fusão faz clara referência a relacionamentos afetivos e, portanto, constantemente
trabalha temas como heteronormatividade e consentimento); o fato de Steven ser o único
Crystal Gem13 do sexo masculino (o que, por não ser pauta específica de nenhum episódio,
passa com naturalidade uma ideia de que não existem funções específicas atribuídas aos
gêneros); e a própria relação com o corpo – que não se trata especificamente de uma questão
de gênero, mas podemos considerar que é atravessada por ela –, à medida que personagens
como Amethyst14, Rose Quartz e Sadie não parecem representar o padrão corporal que é
esperado ou imposto à mulher nas sociedades contemporâneas (enquanto Amethyst passa,
com sucesso, por um processo de aceitação de si mesma, Rose Quartz é um símbolo da
aceitação das diferentes possibilidades e formas de ser no mundo).
Nesse sentido, reconhecemos que as questões de gênero constituem uma parte importante
dessa dimensão micropolítica de Steven Universe e no episódio Mr. Greg percebemos que
essas questões aparecem principalmente em três momentos distintos: o primeiro momento,
da ordem da heteronormatividade, é quando percebemos que Pearl é apaixonada por Rose
12 - As Gems são uma raça alienígena que não têm sexo, mas todas possuem formas femininas e se referem umas

às outras por pronomes femininos (“her” e “she”).
13 - As Crystal Gems são Gems que se rebelaram contra seu planeta natal.
14 - Nome traduzido para Ametista, na dublagem brasileira do desenho.
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Quartz (já que a relação homoafetiva ainda não é considerada, em nossa sociedade, como
inserida numa esfera de normalidade e nesse episódio essa relação é tratada como algo
perfeitamente natural); segundo, quando percebemos que Pearl não recebe uma roupa
tipicamente feminina, como um vestido, e sim uma espécie de smoking igual ao que
Greg e Steven estão vestindo (subvertendo a ideia de um papel ou de um comportamento
específico a um determinado gênero); e por fim, na dança que marca a reconciliação, pois
Pearl tanto estende sua mão a Greg, convidando-o para a dança, quanto segura Greg ao
final enquanto ele se inclina em seu braço (subvertendo mais uma vez os papéis que são
geralmente impostos ao homem e à mulher, agora com uma suposta inversão de papéis).
A partir dessa breve análise que esboçamos aqui, acreditamos ser possível perceber
que, em meio a um movimento dialético estabelecido entre o sensível e o poético, entre o
desenho animado e a consciência do sujeito interlocutor, existe um nível micropolítico em
Steven Universe que aponta para um real no qual esse desenho se ancora. É interessante
notarmos especialmente como as tensões relativas ao gênero que invadem o espaço lúdico
desse desenho animado aparecem com muita naturalidade, isto é, a narrativa não gira
necessariamente em torno da questão de gênero, mas essa questão se destaca para nós a
partir do momento que temos determinados papéis definidos em nosso imaginário e vemos
que esses papéis são subvertidos no desenho. É justamente devido a essa forma do desenho
de revelar tais questões que somos convidados a transcender, isto é, a refletir sobre esses
(pré)conceitos constituídos em nossas consciências, permitindo uma efetiva transcendência
quanto aos limites e as injustiças impostas arbitrariamente aos gêneros em nossa sociedade.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Nosso interesse, nesse estudo, foi o de explorar as possibilidades de reflexão sobre os
desdobramentos dos processos comunicativos e sociais na contemporaneidade. Antes
mesmo de tensionar as formas de diálogo estabelecidas entre os desenhos animados e o
cotidiano dos sujeitos, nosso objetivo foi ponderar sobre o comunicar numa perspectiva
relacional. Nesse sentido, percebemos que o desenho animado tem o potencial de se
inserir em práticas micropolíticas mais amplas na sociedade, à medida que faz ver situações
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relacionadas aos fluxos gregários que dão sustentação às dinâmicas do poder no cotidiano.
Essas duas questões principais que identificamos no episódio Mr. Greg, o materialismo
e o gênero, mostram como o desenho animado é invadido pelas mesmas tensões que
vivemos no cotidiano. Além disso, a forma como esses temas são trabalhados nesse desenho
animado indica, segundo o pensamento de Patrick Charaudeau (2010), o que os produtores
desse desenho esperam do seu público. Assim, podemos entender que Steven Universe
predominantemente pensa no sujeito contemporâneo como alguém capaz de lidar com as
diferenças e de ir além de modos estereotipados de pensar o estar no mundo.
Entre os efeitos que o desenho visa produzir – por meio das sensações provocadas no
expectador – e as formas de leitura e uso que os sujeitos fazem do desenho – a partir da
própria experiência –, percebemos que Steven Universe pode interferir nas formas de perceber
esses fluxos de poder no cotidiano, constituindo-se como referência para as relações sociais
dos sujeitos (BRAGA, 2008). Nesse sentido, podemos propor que uma das formas de pensar
essa relação dos desenhos animados com os processos sociais da sociedade midiatizada
é justamente pela noção de aprendizagem social. Talvez a partir dessa noção de um saber
tentativo que surge do mero confronto com os textos da mídia (BRAGA, 2008), possamos
nos aproximar dessa natureza sutil e intersticial do comunicar, que caminha sempre do
enunciado à enunciação, da percepção à produção. Assim, partir da perspectiva daquilo que
aprendemos com a mídia pode ser um caminho revelador para refletir sobre como essa mídia
sustenta certos enunciados ou convida ao processo de enunciação, isto é, à desconstrução
dos enunciados do cotidiano.
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RESUMO
Neste artigo, perscrutamos o potencial da performance em instaurar um acontecimento,
tomando como referência o protesto realizado pela modelo e atriz travesti Viviany Beleboni,
na 19ª Edição da Parada LGBT de São Paulo. Para tanto, refletimos sobre as construções do
corpo na contemporaneidade, as noções de performance em Zumthor (1997, 2010) e Taylor
(2013), e acontecimento em Quéré (2005) e França (2012). Complementarmente, abordamos
a questão da entrega, a partir de Agamben (2014), como alegoria e chave de leitura para
a performance da modelo. Por fim, concentramo-nos na segunda vida do acontecimento
promovido pela performance de Viviany, com o objetivo de analisar uma das várias maneiras
pelas quais ele foi narrado pela mídia, propondo um olhar crítico sobre a retórica utilizada
pelo quadro Na Mira da Mídia, do programa Super Pop, da Rede TV de Televisão.
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ABSTRACT
This article approaches the potential of the performance in promoting an event. It takes as a
reference the protest performed by the model and actress travesty Viviany Beleboni, in the 19th
Edition of the São Paulo LGBT Pride Parade. In order to reflect upon the perspectives regarding
the body in the contemporaneity, the analyses is carried out departing from the concepts of
performance in Zumthor (1997, 2010) and Taylor (2013), and event in Quéré (2005) and França
(2012). In addition, it is explored also the issue of delivery throught Agamben (2014), as allegory
and reading key for the performance of the model. Futhermore, the article also approaches the
second life of the event provided by Viviany’s performance, in order to examine one of several
ways in which it was narrated by the media, by proposing a critical analysis of the rhetoric used
by the TV show Na Mira da Mídia (Super Pop), broadcasted by Rede TV.
KEYWORDS
Body. Performance. Event. Delivery. Media Rhetoric.
INTRODUÇÃO: A PAIXÃO DE VIVIANY BELEBONI
07 de junho de 2015. A cidade de São Paulo abrigava a maior Parada do Orgulho LGBT do
mundo que, naquele ano, alcançava sua 19ª edição. De acordo com organizadores, quase
dois milhões de pessoas ocuparam a Avenida Paulista participando do tradicional evento
que teve como objetivo celebrar a diversidade de gênero e a luta contra a LGTBfobia.
Em meio à policromia, às fantasias, à música, à dança e às vozes que se expressavam na
e pela Parada LGBT, a performance da modelo e atriz travesti1 Viviany Beleboni2 destacou1 - No ensaio Trans Imagens, Trans Diário, Denilson Lopes realiza a distinção entre o transexual, o travesti

e o transformista. Segundo Lopes (2002, p. 95) os “transexuais sentem-se mulher, desejam cruzar a fronteira
radicalmente, se servindo até de operação de troca de sexo. Já os travestis vivem 24h do dia como travestis,
carregam em seu próprio corpo as ambiguidades do masculino e do feminino e, sobretudo, aqueles que
trabalham na prostituição não fazem a operação de troca de sexo. Já os transformistas, de longa tradição no
teatro e no mundo dos espetáculos, como as drag queens, apenas se servem da troca de papéis de gênero por
motivo de trabalho, durante um período do dia, não implicando alteração do corpo com hormônios e outros
processos cirúrgicos.
2 - Nas várias aparições de Viviany Beleboni na mídia, a atriz convoca um posicionamento de gênero, considerandose travesti. Optamos, neste estudo, por acolher e respeitar tal posicionamento.
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se. Semi-nua, com gestos contidos, em detrimento da grandiloquência dos movimentos
dos corpos ali presentes, reencenou a crucificação de Cristo, materializando a luta contra
o preconceito e o clamor pelo respeito à diversidade de gênero. Como forma de protesto,
colocou em cena o sofrimento de parcela significativa de uma população constantemente
agredida física e psicologicamente.
No letreiro fixado sobre a cruz, os dizeres “Basta de Homofobia – com LGBTs” em
detrimento de “Jesus de Nazaré, Rei dos Judeus”. Viviany Beleboni articulou visibilidades
e proporcionou a realização de um debate público acerca do lugar ocupado pelas LGBTs
na sociedade, a urgência em se avançar em questões cruciais como a criminalização da
homofobia e a legitimação da união homoafetiva. Fez soar o grito de dor dos oprimidos,
presenciando a propagação de um discurso de ódio opressor, que variou da desaprovação à
incitação e efetivação da violência, especialmente contra a sua vida.
A polêmica gerada em torno da performance deu-se pela apropriação de uma imagem
cara aos cristãos, sobretudo, por Viviany representar uma minoria comumente destituída
de direito e autoridade em reproduzir tal imagem. O corpo de Viviany, pregado na cruz,
foi considerado por muitos blasfêmia, heresia e pecado, categorias que despolitizaram a
performance da atriz em nome da fé religiosa e de uma fala conservadora, estruturada em
lugares-comuns (SILVERSTONE, 2005), muitas vezes presentes na experiência3 cotidiana
de uma sociedade que, apesar de viver em um Estado legalmente laico, é constituída por
aproximadamente 85% de cristãos, de acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística - IBGE4. Na mídia, inicialmente sem grandes destaques, a encenação de Viviany
ganhou repercussão. Após um vídeo amador, em que a atriz expunha os motivos da
realização de sua performance, obter mais de um milhão de visualizações na rede social
YouTube, a mídia abordou o fato por meio dos mais variados enquadramentos, repercutindo
a ambiguidade de discursos que emergiram do cotidiano.
3 - Nosso entendimento de experiência dialoga com o pensamento do pragmatista John Dewey (2010, p. 122)

para quem “toda a experiência é resultado da interação entre uma criatura viva e algum aspecto do mundo em
que ela vive”, sendo que “a experiência ocorre continuamente, porque a interação do ser vivo com as condições
ambientais está inserida no próprio processo de viver” (DEWEY, 2010, p.109).
4 - Segundo a Revista Exame, os dados levantados pelo IBGE no senso de 2010 atestam que pouco mais de 85%
da população brasileira se considera cristã. (SOUZA, 2015).
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Antes de discorrermos a respeito das questões que desejamos explorar neste artigo,
ressaltamos a necessidade de apreendermos a performance de Viviany Beleboni e suas
reverberações, embasados em um pensamento crítico (MARCONDES FILHO, 2002), que se
afaste da noção de uma verdade única, de uma visão de mundo unidimensional e da dualidade
cartesiana. Há que se considerar o ambíguo, os diferentes pontos de vista, o paradoxo como
“o espaço do múltiplo, formado por elementos que se negam reciprocamente e que convivem
num mesmo território, num mesmo contexto, numa mesma realidade” (MARCONDES FILHO,
2002, p. 19). Em uma sociedade midiatizada, é imprescindível questionarmos a figura de um
sujeito passivo, subjugado ao poder, ao domínio e à manipulação de sua consciência pela
mídia. Ao contrário, a midiatização implica um processo dialético. Em nossa experiência
diária escolhemos ou não interagir com a mídia. Contribuímos e colaboramos com a
circulação das imagens, discursos e símbolos que nela transitam, ao passo que a mídia, em
sua onipresença, dispõe e nos apresenta referenciais importantes, constituidores de nossa
cultura e realidade social, que nos auxiliam a construir significados, a entender e refletir
sobre o mundo. (SILVERSTONE, 2010).
O que batizamos aqui como Paixão de Viviany Beleboni é todo o drama vivenciado pela
modelo e atriz na realização de sua performance, que tomou a forma de uma entrega.
Considerando a Paixão de Viviany pela perspectiva de uma alegoria à Paixão de Cristo,
chamamos atenção para a noção de entrega desenvolvida por Giorgio Agamben (2014) no
ensaio Pilatos e Jesus, como pano de fundo para analisarmos a performance da modelo.
Agamben (2014) destaca que essa categoria é essencial para entendermos alguns aspectos
referentes ao mistério da fé cristã. Para o filósofo, a questão da entrega tem um papel
fundamental naquilo que a teologia nomeia como economia da salvação (AGAMBEN, 2014).
Nela, a entrega é circunscrita no interior de uma tradição, de um roteiro pré-estabelecido,
motivo pelo qual a crucificação de Cristo tomaria a dimensão de um acontecimento
vinculado a um plano celestial, portanto, a-histórico (AGAMBEN, 2014). Considerando que
a performance de Viviany Belebony organizou a entrega de seu corpo, esta, ao remeter a
um acontecimento a-histórico, toma a proporção de um acontecimento histórico. Em sua
primeira vida (FRANÇA, 2012), afetou aos sujeitos, sugeriu reações e respostas, produziu
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sentidos e articulou temporalidades. Na segunda vida (FRANÇA, 2012), repercutiu, ao ser
narrado pelos sujeitos e pela mídia.
Nesse sentido, exploramos a dimensão acontecimental da performance, com referência
naquela produzida por Viviany. Amparados pelos pressupostos de Louis Quéré (2005) e
Vera França (2012), concentramo-nos na segunda vida do acontecimento, em como ele
foi narrado pela mídia, mais especificamente pelo programa Super Pop, da Rede TV de
Televisão. Identificando a mídia como espaço para formulação de juízos (SILVERSTONE,
2010), a opção pelo Super Pop se deu pela forma singular através da qual apreendeu e narrou
o acontecimento, revelando uma retórica amparada em lugares-comuns pertencentes ao
universo religioso. Assim, lançamos um olhar crítico sobre o programa que contou com a
participação de Viviany Beleboni no quadro Na Mira da Mídia.
Antes disso, promovemos um debate acerca das construções do corpo na sociedade
midiatizada. Ainda que conscientes da importância das discussões sobre gênero e identidade
na contemporaneidade, nossa proposta de estudo é de outra ordem; tangencia uma pequena
reflexão sobre a visibilidade e invisibilidade do corpo travesti na mídia, apreendendo o corpo
como texto, como um locus concebido e performado a partir de nossas interações cotidianas.
Tomando como referência a performance realizada por Viviany Beleboni, discutimos acerca
da noção de performance em Paul Zumthor (1997, 2010) e Dayana Taylor (2013).
PERCEPÇÕES SOBRE UM CORPO
Se na concepção bíblica o corpo constitui o encontro entre o divino e o terreno, sendo
obra maior da criação de Deus e “estrutura constitucional fundamental do ser humano vivo”
(JUNIOR, 2010, p. 62), problematizar o corpo na contemporaneidade é dizer de aspectos
históricos, culturais e sociais que lhe são caros. Courtine (2006) analisa que foi somente com a
psicanálise, no século XX, que o corpo foi inventado teoricamente. Para o historiador, “jamais
o corpo humano conheceu transformações de uma grandeza e profundidade semelhantes
às encontradas no decurso do século que acaba de terminar” (COURTINE, 2006, p. 10).
No século XXI, fotografia, cinema, televisão, telas de computadores e smartphones refletem
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a onipresença do corpo em nossa experiência audiovisual, colocando-se como locais
privilegiados de onde contemplamos suas transformações. Consequentemente, é impossível
discorrermos sobre o corpo sem darmos conta da centralidade da mídia. É através dela que o
corpo da travesti se faz presente no imaginário coletivo e realidade social de muitas pessoas.
Denílson Lopes (2002) reflete sobre o travestimento em uma dimensão afetiva, circunscrita
em nossos desejos. Lopes (2002) comenta que, provavelmente, a travesti configurou “um
primeiro espaço de visibilidade de uma subcultura gay, ainda que a ela não se restrinja”
(LOPES, 2002, p. 96). No Brasil, essa visibilidade pode ser observada na presença das travestis
nas festas de carnaval e na tradicional e afamada Gala Gay carioca, assim como nos concursos
de transformistas do Programa Silvio Santos. No entanto, é preciso destacar que, na mídia, a
visibilidade do corpo travesti transita por caminhos muito distintos. Varia entre a maldição e
a benção, o flagelo e o gozo, o pecado e a virtude, a repulsa e a sedução, sendo muitas vezes
da ordem de uma invisibilidade disfarçada de visibilidade estereotipada. Assim, se por um
lado a mídia enaltece a presença do corpo travesti, é porque ela é “naturalmente porosa para
se nutrir do que já é compartilhado e reforçar compartilhamento [...], oscilando, por exemplo,
entre a difusão de modelos estereotipados à visibilidade de discursos contestatórios” (VAZ;
ANTUNES, 2006, p. 12).
Bruno Leal (2006), em uma revisão teórica sobre a concepção de corpo em Judith Butler,
afirma que para se pensar o corpo, há que inscrevê-lo em relações de poder que o regem. É
a ação do poder social, de normas regulatórias condicionadas a aspectos históricos e sociais,
que condicionariam a performatividade de um corpo. “O sexo, nessa perspectiva, passa a
ser uma norma cultural [...], fundamental para a constituição dos sujeitos, via identificação”
(LEAL, 2006, 146). O autor analisa ainda que, no pensamento de Butler, o corpo seria
materializado pela cultura, constrangido a códigos existentes e percebidos no cotidiano
em relação aos sujeitos, e na circulação de produtos culturais, como aqueles que nos são
apresentados pela mídia (LEAL, 2006). O autor apresenta ainda a noção de corpo como
texto. Para Leal (2006), o corpo é constituído nas interações sociais da vida cotidiana, em
relação a processos midiáticos. Dessa forma, o pesquisador considera o corpo como local de
inscrição de signos e textos, ao mesmo tempo que constituído por eles, com a mídia tendo
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papel fundamental nesta escritura. Leal indica que pensar o corpo como texto demanda um
empenho em “observar os movimentos passados, nele materializados, nele remanescentes,
e os movimentos presentes que ele performa” (LEAL, 2006, p. 148), visto que, cultivados, “os
corpos se metamorfoseiam, transubstanciados na mídia e na rua” (LEAL, 2006, p. 151).
Analisar a performance de Viviany Beleboni é compreendê-la não só como apropriação
de uma imagem religiosa, mas também como um movimento corpóreo reiterado, de uma
imagem que faz parte de nossa cultura, presente em nosso cotidiano e extremamente
midiatizada. No cinema, por exemplo, O Evangelho Segundo São Mateus (1964), Jesus Cristo
Superstar (1973), A Última Tentação de Cristo (1988) e A Paixão de Cristo (2004) foram alguns
dos filmes que fizeram alusão à crucificação de Cristo. Nesse sentido, Bruno Leal (LEAL,
2006, p.147) esclarece que:

Diante de uma imagem, na tevê, ou do aceno casual de um amigo, o
olho registra o movimento, os gestos, a pose, sem necessariamente
entendê-los ou atribuir-lhes sentido. Já vistos, tais signos podem ser
rápida e conscientemente descodificados ou, então, simplesmente
incorporados ao repertório individual, para depois, num momento
peculiar, serem citados, recuperados, performados.

Pensar o corpo pelo caminho apresentado por Bruno Leal é considerá-lo como fenômeno
social e cultural, e diz respeito a um esforço em atentarmo-nos à incorporação e materialização
de gestos presentes em nossa experiência cotidiana. O corpo é meio de comunicação.
Instrumento pelo qual interagimos com o mundo e performamos, incorporando movimentos
que apreendemos no dia-a-dia e em relação a processos midiáticos.
Ao destacarem o potencial do corpo em conformar processos de produção de sentido,
Dayana Taylor (2013) e Paul Zumthor (1997, 2010) apontam para um paradigma que legitima
formas de conhecimento para além da escrita e do verbo, através do conceito de performance.
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PERFORMANCE E ENTREGA
Tradicionalmente, a noção de performance remete ao fazer artístico. Sua origem remonta
à década de 1960, quando artistas de vanguarda dos Estados Unidos, influenciados pela
ideologia contracultural, romperam com a ideia de uma arte burguesa, ao tematizarem
sobre questões sócio-políticas, tendo o corpo como principal referente. À relevância da
performance como prática artística, soma-se uma perspectiva de ordem epistemológica.
Dayana Taylor (2013, p. 45), ao apreender a performance enquanto “práxis e episteme
incorporada”, evidencia sua relevância em processos de constituição e difusão de saberes
através do corpo, propondo mudar o foco epistemológico do discursivo para o performático.
A autora sugere que a performance atua “como atos de transferência vitais, transmitindo
conhecimento, a memória e um sentido de identidade social” (TAYLOR, 2013, p. 27). Taylor
apresenta ainda, o conceito de repertório, que simbolizaria a encenação de uma “memória
incorporada – performances, gestos, oralidade, movimento, dança, [...] todos aqueles atos
geralmente vistos como conhecimento efêmero, não reproduzível” (TAYLOR, 2013, p. 49).
Num caminho semelhante, Paul Zumthor (1997, 2010), de forma inaugural, apoiado em um
paradigma vinculado às materialidades da comunicação, reintroduz corpo e voz nos estudos
literários, oferecendo uma leitura singular sobre o conceito de performance. Aproxima-se de
Taylor (2013), ressaltando que a performance marca o conhecimento e implica uma situação
de comunicação, onde devem ser considerados elementos significantes, tradicionalmente
dados como não informativos, mas que possuem um certo critério de poeticidade, com a
qualidade de gerar prazer, que é menos da ordem da leitura do que das percepções sensoriais
de um corpo (ZUMTHOR, 2010). Para Zumthor, a performance é (1997, p. 33):

a ação complexa pela qual a mensagem poética é simultaneamente,
aqui e agora, transmitida e percebida. Locutor, destinatário e
circunstâncias (quer o texto, por outra via, com a ajuda de meios
linguísticos, as represente ou não) se encontram concretamente
confrontados, indiscutíveis.
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A performance é interação. Ela se realiza a partir de um contexto situacional e temporal.
Põe em cena os corpos do emissor (gesto e voz) e do receptor, ativo e participante na
performance. Manifesta um saber-fazer, saber-dizer e um saber-ser, que só existem na
presença do outro. Integrando estes três valores, formaliza uma competência que se vincula
ao emissor e ao receptor por meio da ação performativa, na maneira de expressá-la e de
“um saber que implica e comanda uma presença e uma conduta” (ZUMTHOR, 2010, p. 35)
no momento e lugar de sua execução. Zumthor (1997) considera ainda que a performance
comporta um início, um meio e um fim, e que seu modo de inserir-se no espaço, interfere no
tempo. O autor nota que performance organiza uma temporalidade dupla: a de sua própria
duração e aquela referente à duração social onde está inserida, podendo apresentar uma
temporalidade estendida, como na mídia, por exemplo (ZUMTHOR, 1997).
A performance, além de colocar atores em presença, coloca em jogo meios. Zumthor
(1997) divide-os em gesto, voz e mediação. Esta última diz respeito a dispositivos capazes
de registrar e transmitir a performance em meios auditivos e audiovisuais. Considerando
a presença da mídia, o autor chama atenção para a possibilidade da existência de uma
performance midiatizada, diferida no tempo e difusa no espaço, que modifica as condições
da performance no aqui e agora, porém, mantendo sua natureza.
Apropriando-nos das categorias utilizadas por Taylor (2013) e Zumthor (1997, 2010),
constatamos que a performance de Viviany Beleboni instaurou um processo comunicativo.
Difundiu e demarcou um saber, um conhecimento ligado a suas vivências e a seu repertório
cultural, que é da ordem de promover um esforço em publicizar a dor da comunidade LGBT
e debater a homofobia.
O martírio de Viviany materializa-se em uma memória incorporada. Incorporada em
suas experiências de vida, sobretudo de dor, revelando cicatrizes e chagas que tomam a
dimensão de lugares de memória5 simbólicos que rememoram toda a violência sofrida por
lésbicas, gays, bissexuais e transgêneros. A performance de Viviany Beleboni colocou, frente
5 - Pierre Nora assinala que a memória pode se apoiar em lugares físicos, funcionais e simbólicos, advertindo

que “mesmo um minuto de silêncio, que parece o exemplo extremo de uma significação simbólica é ao mesmo
tempo recorte de uma unidade temporal e serve, periodicamente, para uma chamada concentrada da lembrança
(NORA, 1993, p. 22).
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a frente, seu corpo aos corpos dos receptores, participantes na performance, sejam aqueles
que a testemunharam na Avenida Paulista - naquele tempo e local específico -, ou os que
obtiveram contato com ela através da mídia - distantes no tempo e no espaço. Assim, sua
performance galga sentido a partir de um contexto, e na presença do outro.
O encontro de seu corpo travesti com os corpos dos receptores da performance envolveu
uma entrega. Pela performance, Viviany articulou a entrega de seu corpo. Importante ressaltar
que mais do que uma palavra corriqueira, a entrega transfigura-se em uma questão crucial
no mistério da fé cristã. Em uma leitura ontológica dos evangelhos de João, Marcos, Lucas e
Mateus, Agamben (2014), na esteira de Karl Barth, identifica a repetição excessiva da forma verbal
paredoken6 (no plural paredokan) na narração da Paixão de Cristo. O filósofo cita, como exemplo,
a passagem em que Judas beija Jesus e o entrega aos hebreus, o momento em que os hebreus
entregam Jesus para ser julgado por Pilatos, e aquele em que o prefeito da Judeia entrega Cristo
para ser morto na cruz. Analisando a morfologia da palavra no latim - que vulgarmente também
quer dizer tradição -, Agamben (2014) observa que a noção de entrega alcança uma dimensão
fundamental naquilo que a teologia cristã nomeia como economia da salvação.
Por essa perspectiva, a Paixão de Cristo segue um script escrito no interior de uma tradição.
É como se o drama da Paixão obedecesse a uma profecia que tem como finalidade última
ser cumprida. Neste roteiro celestial “os atores nada mais fazem do que executar uma parte
já prevista. A última cena desse drama é mais uma entrega: o momento que Jesus entrega
o espírito” (AGAMBEN, 2014 pos. 515). Dessa maneira, Agamben ressalta que há somente
uma tradição cristã que pode ser considerada autêntica, que seria “a da entrega – por parte
primeiramente do Pai, depois de Judas e dos hebreus – de Jesus à cruz, que aboliu e realizou
todas as tradições” (AGAMBEN, 2014, pos. 530). À questão da entrega, Agamben (2014)
promove outras interpretações, para além daquela inerente à economia da salvação. No
entanto, por esta perspectiva, o filósofo italiano identifica a crucificação de Cristo como um
acontecimento a-histórico. Tomando como chave de leitura a noção de entrega na economia
da salvação, sugerimos que Viviany Beleboni, ao entregar seu corpo pela performance, incita
6 - Traduzida do Latim, “entregou”.

Tempos de rupturas: críticas dos processos comunicacionais

217

a realização de um acontecimento histórico.
A DIMENSÃO ACONTECIMENTAL DA PERFORMANCE
A performance refere-se a um acontecimento, sobretudo corpóreo, podendo ser oral,
gestual, e, em um terceiro caminho, reunir essas duas formas expressivas (ZUMTHOR, 2010).
Para Zumthor, (2010, p. 59), a performance “atualiza virtualidades, mais ou menos numerosas,
sentidas com maior ou menor clareza”. A afirmativa de Zumthor (2010) dialoga com uma das
propriedades da noção de acontecimento segundo o sociólogo Louis Quéré (2005): a de
atualizar potencialidades e virtualidades pré-concebidas. À esta, o sociólogo associa uma
série de outras qualidades.
Apreender o acontecimento pela ótica de Louis Quéré (2005) é, antes de tudo, considerálo como um fenômeno de ordem hermenêutica, ou seja, um fenômeno que suscita perguntas
e respostas, que nos dá a oportunidade de interpretá-lo, produzir sentidos e narrá-lo. Um
evento só toma a proporção de um acontecimento ao afetar alguém. Ao inserir-se em nossa
experiência, solicita ser esclarecido e nos faz esclarecer os mistérios que ele evoca a partir
de sua emergência (QUÉRÉ, 2005).
O cotidiano é pleno de acontecimentos que se tornam um marco em nossas vidas. Dos
micro-acontecimentos que ocorrem no dia-a-dia, aos grandes acontecimentos que nos tomam
de assalto e nos afetam individual e coletivamente. O acontecimento alcança sua relevância na
entropia e dispensa um roteiro profético pré-existente – como o da entrega. Sua imprevisibilidade
o singulariza, cria um hiato no cotidiano e rompe com a ordem natural das coisas. Ele instaura
uma descontinuidade, a partir de uma continuidade, estabelecendo um devir e um horizonte
de possibilidades para interpretá-lo (QUÉRÉ, 2005). Ao instaurar uma descontinuidade, o
acontecimento curto-circuita o tempo. Na busca por elucidar a causa de sua emergência, somos
levados a olhar para o passado, seja para o compararmos com acontecimentos similares, ou
como uma tentativa de esclarecer o acontecimento que se estabelece no presente. Nesta mirada
para o passado, pode se encontrar a chave reveladora de um futuro possível.
Para Quéré (2005), o acontecimento pode demarcar ainda o fim e o começo de um
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processo. Se configurado como fim, como a conclusão de um decurso, insere-se no
presente como algo já realizado, inscreve-se em uma temporalidade definida com início,
meio e fim, podendo “satisfazer ou desfazer as esperanças, validar ou contrariar as previsões,
preencher ou desiludir as expectativas” (QUÉRÉ, 2005, p. 67). Se como ponto de partida,
o acontecimento apresenta uma temporalidade estendida, segue seu percurso afetando
as pessoas e produzindo sentidos “passa a ser o acontecimento a esclarecer seu próprio
contexto, a modificar a inteligência de acontecimentos ou de experiências exteriores, a
revelar uma situação com os seus horizontes” (QUÉRÉ, 2005, p. 67).
A partir dessa perspectiva, podemos afirmar que a performance de Viviany Beleboni
instaurou um acontecimento, produziu sentido. As pessoas foram afetadas por sua
performance, individual e coletivamente, de diversas maneiras. Um afeto que revelou
um embate, uma disputa de forças, quase sempre desigual. Se por um lado os sujeitos
solidarizaram-se com a luta contra a intolerância de gênero e a homofobia, juntando-se ao
grito proferido pela comunidade LGBT, por outro, sentiram-se desrespeitados. Desprezaram
a performance de Viviany, identificando-a como blasfêmia e crime de intolerância religiosa.
Zombaram de sua “crucificação”, em uma atitude opressora.
O acontecimento promovido pela performance da atriz travesti fez olhar para o passado
em busca de respostas. Demonstrou, por exemplo, que uma transexual, amiga de Viviany,
havia sido assassinada poucos dias antes da Parada7. Que a capa da Revista Placar8 de 2012,
trazendo o jogador Neymar Jr., também havia causado polêmica, mas uma polêmica de outra
ordem, que não se encontrava fundamentada em preconceito e violência. O acontecimento
desencadeou ainda futuros possíveis que transitaram da tentativa de assassinato de Viviany9,
à lavagem de seus pés10 por um padre e um pastor, em mais uma alegoria bíblica. Além disso,
um ano após sua ocorrência, reafirmou a imprescindibilidade de promover um debate sobre
7 - Em suas aparições na mídia, como no programa Super Pop, e em entrevista concedida à TV Carta Capital,

Viviany frisa o assassinato de sua amiga como um dos fatos que a levaram a realizar a performance.
8 - A revista placar, de outubro de 2012, trazia em sua capa o jogador de futebol Neymar, crucificado, em clara
referência à crucificação de Cristo.
9 - Em agosto de 2015, dois meses após a realização da performance, a modelo sofreu tentativa de assassinato
em São Paulo e publicizou a agressão em vídeo-amador, publicado nas redes sociais. Em julho de 2016 Viviany
viria a sofrer outra agressão.
10 - Muitos veículos noticiaram o fato de o padre da Igreja Católica Júlio Lancelotti e o pastor da Igreja Batista
José Barbosa Junior lavarem os pés de Viviany Beleboni, em um ato simbólico para pedir perdão pelas ameaças
e ofensas sofridas pela atriz.
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o preconceito e a luta pela criminalização da LGBTfobia.
A Paixão de Viviany Beleboni pode ser identificada como um acontecimento que deu
início a um processo. A performance seguiu reverberando, singularizando-se e produzindo
sentido. À primeira vida do acontecimento, aquela que “percebemos, que nos toca”
(FRANÇA, 2012, p. 14), França (2012) reflete, a partir de Quéré (2005), que o acontecimento
está sujeito a ressuscitar em sua segunda vida, ao se transformar em narrativa, passando a
existir enquanto objeto simbólico. Para França (2012), as duas dimensões do acontecimento
não se eliminam em suas ocorrências. Pelo contrário, elas coexistem. Sobre a dimensão
simbólica do acontecimento, França (2012) reflete que a construção dessa narrativa pode ser
arquitetada tanto na informalidade das conversas diárias, quanto em processos midiáticos.
No entanto, é na tessitura da mídia onde os acontecimentos são revividos e alcançam sua
dimensão simbólica. Para França (2012, p. 17), “tanto a mídia produz seus acontecimentos
como repercute e se torna o nicho próprio para a criação da segunda vida dos acontecimentos
surgidos em outras esferas da vida”.
ANÁLISE CRÍTICA DO PROGRAMA SUPER POP
Se no cotidiano o protesto de Viviany afetou aos sujeitos que, posteriormente, o narraram
a partir de diferentes perspectivas, muito do que soubemos a respeito do acontecimento
se deu no momento em que ele alcançou sua segunda vida, ao ser narrado pela mídia.
Rádios, tvs, portais, jornais e revistas repercutiram a performance, refletindo a ambiguidade
de discursos advindos de nossa fala diária.
As formas pelas quais o acontecimento foi narrado pelos veículos de comunicação estavam
intimamente ligadas às maneiras de dizer que são próprias da mídia, a partir de um modelo
que é menos da ordem de manipulação, do que da persuasão, algo imanente à retórica
midiática. Silverstone (2005, p. 63) nos lembra que a retórica é “linguagem orientada para a
ação, para mudança de sua direção e para sua influência. É também linguagem orientada
para a mudança de atitude e de valor”, e que no interior de uma sociedade midiatizada
a retórica ultrapassa a linguagem. Dessa maneira, ao operar no texto midiático, a retórica
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comporta também imagem, áudio e a dimensão performativa do dispositivo onde se insere.
No dia 10 de junho de 2015, 3 dias após a realização da Parada LGBT, Viviany Belebony
participou, ao vivo, do quadro Na Mira da Mídia11, do Programa Super Pop, apresentado por
Luciana Gimenez. A abordagem do acontecimento conferida pelo programa é destacada
por sua retórica. Enfatizou a questão da polêmica originada pela performance, mais do
que procurou estabelecer um encadeamento dos fatos que motivaram Viviany a realizá-la.
“Polêmica na Parada Gay: Transex desfila crucificada como Jesus Cristo”. A legenda no início
do programa é reveladora desse fato.
A participação de Viviany Belebony no quadro Na Mira da Mídia teve duração de 16 minutos
e 21 segundos, em formato de entrevista, com perguntas realizadas pela apresentadora
Luciana Gimenez e respostas proferidas por Viviany. A entrevista foi permeada por inserções
da ajudante de palco do programa, responsável por filtrar comentários de internautas que
opinaram sobre o acontecimento em redes sociais como o Twitter e Facebook. De modo
geral, Na Mira da Mídia narrou o acontecimento desproporcionalmente. Remeteu, sutilmente,
àquela perspectiva que interpretou a performance como uma forma de protesto e luta contra
a LGBTfobia, permitindo que a atriz, em raros momentos, discorresse sobre a performance,
explicasse seu intuito e contextualizasse a situação da comunidade LGBT no Brasil. No
entanto, ressaltou, com ênfase, o ponto de vista que condenou Viviany. “Brincar com a fé
alheia”, “ridicularizar a imagem de Jesus Cristo na cruz” e “deboche religioso” foram alguns
dos sintagmas colocados em cena pelo programa e que estruturaram toda a narrativa do
quadro, baseada em lugares-comuns.
Por lugares-comuns, Silverstone (2005, p. 70) considera “aquelas ideias e valores, molduras
do significado, compartilhados e compartilháveis por falantes e ouvintes [...] o familiar pelo
qual se baseia o novo, o óbvio e dado-por-certo sobre o qual se formam surpresas e se
solicita atenção”. O autor nos diz ainda que cada sociedade, de acordo com sua realidade
social e contextos históricos e culturais, tem seus próprios lugares-comuns, que se
“manifestam nas expressões e imagens da vida cotidiana, [...], fornecendo, juntos, estruturas
11 - O quadro Na Mira da Mídia aborda fatos e acontecimentos de destaque nos meios de comunicação.
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para compreensão e preconceito, pedras de toque para a experiência e locais para a retórica
midiática” (SILVERSTONE, 2005, p. 71). A religião é um desses lugares-comuns. Marcondes
Filho (2002, p. 17) nos mostra que durante séculos, o ponto de vista religioso foi amparado
por uma visão de mundo unidimensional, da verdade única, por uma crítica alicerçada na
“perseguição totalitária a demais religiões e crenças”. Embora não de maneira ostensiva e
generalizada, essa visão de mundo ainda permanece.
No Brasil, o poder da religião é excepcional. Segundo maior país do mundo em número
de cristãos12, a religião faz parte da textura da experiência e condiciona a vivência de muitas
pessoas. Está presente, inclusive, na política. Basta lembrarmo-nos que muitos dos discursos
proferidos pelo presidente Michel Temer, de forma oficial, mencionam Deus, e que um
dos argumentos utilizados pela advogada Janaína Paschoal no processo que culminou no
impeachment da presidenta Dilma fez referência a Deus. Silverstone (2010) comenta que
o poder do religioso, ditando os rumos da política e da vida pública, está vinculado a uma
retórica do mal. Uma retórica que subverte a ideia de alteridade e que enxerga o outro como
ameaça. Para o autor, a mídia tende a criar e sustentar essa visão (SILVERSTONE, 2010).
Retomando a performance acontecimental de Viviany Beleboni, notamos que o programa
Super Pop assentou-se no religioso como lugar-comum de referência para construir sua
retórica. Nele destacam-se três passagens. Na primeira, Luciana Gimenez, logo após o VT
de apresentação de Na Mira da Mídia, inicia a entrevista interrogando a atriz travesti se esta
tinha conhecimento de que o Brasil era um país católico, além de enfatizar o fato de Viviany
construir sua performance a partir de uma imagem que é muito importante para os católicos.
Em outra passagem, a ajudante de palco de Luciana Gimenez, dá a entender que havia
pessoas que apoiaram Viviany, mas concentra-se, em sua fala, naqueles discursos contrários
ao protesto da atriz, ao interromper uma resposta desta, mencionando o comentário
realizado por uma internauta na rede social Twitter, como escada para sua pergunta:

“Tem gente te apoiando também, mas tem gente, por exemplo como
12 - De acordo a Revista Exame, que, conforme os dados evidenciados acima. (SOUZA, 2015).
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@Gani (sic), ela diz o seguinte: Existem muitas formas de protesto sem
agredir ninguém. Você não pensou que isso pudesse ferir, por exemplo
os católicos, mesmo os evangélicos, as pessoas que acreditam em
Jesus? ” (SUPER POP, 2015, 5min.51, 6min.6).

Na terceira e última passagem, a ajudante de Luciana Gimenez convoca um discurso
preconceituoso e conservador proferido pelo deputado Marco Feliciano: “Isso pode? Essa
blasfêmia pode? Profanar nossa fé, pode? Debochar de símbolos sagrados, publicamente,
pode? E cristofobia, pode? ” (SUPER POP, 2015, 15min.25, 15min.36).
As passagens apresentadas são resumidoras da participação de Viviany Beleboni no Super
Pop, e de como o acontecimento foi narrado pelo programa em sua segunda vida. Notamos
que a forma pela qual a narrativa se deu, inclinou-se a despolitizar a performance pelo viés
de uma retórica baseada em um discurso conservador, ressaltando a ideia de polêmica.
Por meio dessa retórica, observamos ainda que o programa buscou descontextualizar o
protesto, fazendo uso da religião como lugar-comum. Ao narrar a performance de Viviany
por esse viés, o quadro Na Mira da Mídia ofereceu um local para formular um juízo sobre
o acontecimento, apoiado em uma ideia de “bem e mal, sobre a bondade e a maldade”
(SILVERSTONE, 2010, p. 98), própria de uma retórica do mal.
CONCLUSÃO
O protesto promovido por Viviany Beleboni contra a LGBTfobia expôs a situação de dor e
flagelo da comunidade LGBT. Parece-nos claro que a entrega do corpo de Viviany, por meio
de sua performance, tomou a proporção de um acontecimento. O tempo e o contexto em
que ela foi realizada, seu poder de afetação e de produção de sentidos são elementos que
atestam nossa interpretação.
O acontecimento reverberou. Ressuscitou em sua segunda vida, alcançando uma
dimensão simbólica ao ser narrado, evidenciando a ambiguidade de discursos e pontos de
vistas suscitados pelas conversas diárias e, igualmente, pela mídia. Em sua abordagem sobre
o acontecimento, o quadro Na Mira da Mídia, do Super Pop, revelou uma retórica amparada
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por lugares-comuns compartilhados por parte da sociedade brasileira.
Para Silverstone (2005) a retórica é uma abordagem necessária para compreendermos
algum aspecto da midiatização da sociedade, ao passo que insuficiente. Dessa forma, é
importante termos em mente que a retórica midiática, como aquela utilizada pelo Super
Pop, mesmo que vinculada a lugares-comuns cristalizados na sociedade, não garante êxito.
Convida, mas não determina (SILVERSTONE, 2005). Roga por nossa atenção, mas nos dá a
possibilidade de escolhermos ou não participar de sua liturgia.
REFERÊNCIAS
AGAMBEN, Giorgio. Pilatos e Jesus. E-book. Santa Catarina: Boitempo Editorial, 2014.
ANTUNES, Elton; VAZ, Paulo Bernardo. Mídia: um aro, um halo e um elo. In: GUIMARÃES,
César; FRANÇA, Vera. Na mídia, na rua: narrativas do cotidiano. Belo Horizonte: Autêntica,
2006.
COURTINE, J. J. Introdução. In: CORBIN, A.; COURTINE, J. J.; VIGARELLO, G. (Org.). História
do corpo: as mutações do olhar: o século XX. Petrópolis: Vozes, 2008. v. 3. pp. 07–12.
DEWEY, John. A arte como experiência. Tradução: Vera Ribeiro. São Paulo: Martins Martins
Fontes, 2010. p. 109-143. Título Original: Ars as experience.
FRANÇA, Vera. O acontecimento e a mídia. Galáxia. São Paulo, n. 24, p. 10-21, dez. 2012.
Disponível em <http://revistas.pucsp.br/index.php/galaxia/article/view/12939/9406> Acesso
em: 15 de agosto de 2016.
JÚNIOR, João Luiz Correia. Corpo: uma abordagem bíblico-teológica. In: Ciberteologia –
Revista de Teologia e Cultura. Ano VI, n. 27, 2010.
LEAL, Bruno. Do corpo como texto: na mídia, na rua. In: Revista Fronteiras – Estudos
Midiáticos. Volume 8, n. 2, 2006.
LOPES, Denílson. “Trans Imagens, Trans Diário”. In LYRA, Bernadette; GARCIA, Wilton (orgs.).

Tempos de rupturas: críticas dos processos comunicacionais

224

Corpo e Imagem. São Paulo: Arte e Ciência, 2002.
MARCONDES FILHO, Ciro. “Mediacriticism ou o dilema do espetáculo de massas” de. In
PRADO, José Luiz Aidar (org). Crítica das práticas midiáticas: da sociedade de massa às
ciberculturas. São Paulo: Hacker Editores, 2002, p. 14-26.
NORA, Pierre. Entre memória e história. A problemática dos lugares. Trad. Yara Khoury. In:
Projeto História. São Paulo, dezembro de 1993. Disponível em: <http://revistas.pucsp.br/
index.php/revph/article/viewFile/12101/8763>. Acesso em 14 de setembro de 2016.
QUÉRÉ, Louis. Entre o facto e sentido: a dualidade do acontecimento. Trajectos. Revista de
Comunicação, Cultura e Educação, Lisboa, n. 6, p.59–75.
SILVERSTONE, Roger. La retórica del mal. In SILVERSTONE, Roger. La moral de los medios
de comunicación: Sobre el nacimiento de la polis de los medios. Buenos Aires: Amorrortu,
2010, p. 90-126.
______. “La polis de los medios y la vida cotidiana”. In SILVERSTONE, Roger, La moral de
los medios de comunicación: sobre el nacimiento de la polis de los medios. Buenos Aires:
Amorrortu, 2010, p. 164-204
______. Por que estudar a mídia? São Paulo: Edições Loyola, 2005.
SOUZA, Beatriz. Um perfil dos cristãos do Brasil em 11 números, 2015. Disponível em:
http://exame.abril.com.br/brasil/um-perfil-dos-cristaos-do-brasil-em-11-numeros/. Acesso
em: 14 de outubro de 2016.
TAYLOR, Diana. O arquivo e o repertório: performance e memória cultural nas Américas.
Tradução: Eliana Lourenço de Lima Reis. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2013. p. 13 – 67.
ZUMTHOR, Paul. Introdução à Poesia Oral. São Paulo: Ed. Hucitec, 1997.
______. Performance, recepção e leitura. São Paulo: Cosac Naify, 2010. pp. 27-102.

Tempos de rupturas: críticas dos processos comunicacionais

225

YOUTUBE. Transexual crucificada na parada gay no programa super pop. Vídeo
(16min.21s). Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=DQ-DLQHYklY. Acesso em:
25 de agosto de 2016.

Tempos de rupturas: críticas dos processos comunicacionais

226

O LEVANTE ZUMBI NARRADO A
PARTIR DA CIÊNCIA:
Articulações entre mundos midiatizados no canal
Nerdologia

THE ZOMBIE APOCALYPSE NARRATED BY
SCIENCE:
Joints between mediatized worlds on Nerdologia

VERÔNICA SOARES DA COSTA
Jornalista, mestre em História, Política e Bens Culturais pelo CPDOC/FGV
(2011), doutoranda em Textualidades Midiáticas pelo PPGCOM/UFMG.
Membro do Núcleo de Estudos Tramas Narrativas
ve.scosta@gmail.com.
RESUMO
O canal Nerdologia do YouTube se propõe a fazer “uma análise científica da cultura nerd” para
um público não-especializado, construindo narrativas em formato audiovisual que buscam
explicar conceitos e teorias a partir de referências do entretenimento. O artigo analisa as
narrativas sobre ciência construídas no vídeo Levante Zumbi, identificando textualidades que
atravessam o mundo científico e apontam para um entendimento do mundo da ciência
como uma dimensão construída e midiatizada, um mundo composto por representâncias
que estão no cerne das discussões sobre a midiatização da ciência.
PALAVRAS-CHAVE
Mundos midiatizados. Narrativas científicas. YouTube. Nerdologia.
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ABSTRACT
YouTube channel Nerdologia aims to make “a scientific analysis of nerd culture” for a lay
audience, building narratives in audiovisual format to explain science concepts and theories
from entertainment references. The article analyzes the narratives of science constructed in
the video Levante Zumbi, identifying textualities that come across the scientific world and
indicate the science world as a constructed and mediatized world, a world composed of
representations that are at the heart of the discussions on the mediatization of science.
KEYWORDS
Mediatized worlds. Science Narratives. YouTube. Nerdologia.
O CONTEXTO DA DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA
“Torre de marfim” é uma expressão comumente utilizada para designar ambientes de
produção de conhecimento em que pesquisadores se debruçam sobre investigações
científicas desvinculadas do cotidiano da sociedade, e a autoridade do cientista justifica
a ciência como experiência intelectual, mesmo que desconectada da realidade. Conforme
pontuam Evangelista e Fagundes (2012), foi a partir do fim do século XX que diferentes
estudos passaram a defender que essa “ciência na torre de marfim” não mais se sustentaria,
e que uma nova ciência, também chamada de participativa ou pós-acadêmica, estaria em
desenvolvimento, orientada por uma lógica de aplicação, utilidade e interação. Tal abordagem
não se trata de uma postura essencialmente anti-teórica, mas de uma orientação propositiva
com vistas à aproximação do fazer científico aos dilemas das sociedades, com o objetivo de
gerar perguntas e respostas mais alinhadas aos desafios do novo milênio.
Atrelada a essa nova orientação, surge a necessidade de aproximação dos cientistas com
o compartilhamento de informações, de forma a tornar mais acessível o mundo da ciência.
Com o advento da internet e as mídias sociais digitais, ampliaram-se oportunidades para que
pesquisadores assumissem papéis de divulgadores com ferramentas que vão além das lógicas
tradicionais de produção e comunicação científica, em que as informações circulam em artigos,
conferências e eventos acadêmicos. A divulgação da ciência na internet passou a transitar
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entre modelos ora centrados no diálogo mais ágil e no compartilhamento de informações
entre cientistas1, ora focados na popularização da ciência para públicos não-especializados.
Nesse cenário, potencializam-se formatos que permitem tornar a ciência mais próxima
de uma audiência considerada leiga. Dentre as infinitas possibilidades das amálgamas
narrativas que misturam a ciência com temas e contextos do cotidiano, surgem conteúdos
que utilizam formatos historicamente construídos para tratar a informação científica como
entretenimento. Tal estratégia não é exclusiva da internet e vem sendo usada há séculos para
gerar interesse e consciência pública sobre o conhecimento científico, levantar recursos
financeiros e fortalecer as instituições, além de disseminar o conhecimento como um valor
e uma chave de leitura do mundo.
É assim que, no cenário contemporâneo da comunicação pública da ciência2, o imaginário
em torno do apocalipse zumbi pode servir de exemplo para uma espécie de aula virtual
sobre infecções, contaminações e vírus. Esse exemplo está disponível em um dos vídeos de
curta duração dedicados a fazer “Uma análise científica da cultura nerd”, descrição disponível
no canal do YouTube Nerdologia3, que conta com apresentação e roteiro de Atila Iamarino4 e
Filipe Figueiredo5.
A análise a seguir se debruça sobre o primeiro vídeo publicado no Nerdologia para
compreender como elementos selecionados a partir de uma narrativa ficcional podem
colaborar para a construção de um mundo científico midiatizado – que, por sua vez, se
presta como produto de comunicação da ciência. Vamos nos ater ao “Levante Zumbi –
Nerdologia 1”6, que discorre sobre um imaginário de invasão de zumbis transformados por
infecção causada especificamente por contágio de vírus, publicado em 10 de outubro de
2013. Em 8 de novembro de 2016, o vídeo contabilizava mais de 870 mil visualizações, quase
1 - Como os repositórios de acesso aberto e sites como ResearchGate.net e Academia.edu, em que é possível

compartilhar livremente artigos e dados sobre pesquisas concluídas e/ou em andamento.
2 - O termo é utilizado em sua referência aos públicos, como tradução livre do conceito de Public Communication
of Science and Technology e não trata da comunicação pública estatal.
3 - Disponível em <https://www.youtube.com/c/nerdologia>. Acesso em 8 de nov. 2016.
4 - Biólogo e pesquisador pós-doutor da Universidade de São Paulo (USP). Currículo Lattes disponível em: <http://
lattes.cnpq.br/4978322672579487>. Acesso em 8 nov. 2016.
5 - Professor, graduado em História, YouTuber e Podcaster, responsável pelo projeto Xadrez Verbal, sobre política,
história e atualidade. Disponível em <https://xadrezverbal.com>. Acesso em 8 nov. 2016.
6 - Disponível em <https://youtu.be/G2oXniwFXeY>. Acesso em 8 nov. 2016.
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92 mil curtidas, mais de 3.300 comentários, trazendo relações com três grandes produções
cinematográficas: Guerra Mundial Z (2013), Extermínio (2002) e Contágio (2011).
Interessam-nos, mais especificamente, as explicações científicas apresentadas no vídeo
sobre como a infecção por vírus ocorre na ficção e qual sua dimensão real e cientificamente
comprovada, ou seja, como e se o filme representa um cenário que poderia atingir a
humanidade e que tipo de conhecimento científico podemos aprender com ele. As questões
de partida buscaram explicitar a construção e os efeitos de sentido dessa narrativa midiática e
identificar como a ciência é explorada em seu entrelaçamento com o universo da ficção, que
elementos aciona e que vozes confirmadoras chama para si. A análise também aponta para o
canal Nerdologia como um produto midiático que responderia às demandas comunicativas
de uma ciência pós-acadêmica, por se pretender a uma comunicação mais próxima dos
dilemas da sociedade, buscando na ampla circulação mediada pela internet uma maior
aproximação e interação com públicos não acadêmicos.
BREVE DESCRIÇÃO DO CANAL NERDOLOGIA
Criado em 14 de agosto de 2010, o Nerdologia surgiu como um spin-off7 do NerdOffice,
uma série de vídeos do canal Jovem Nerd8, blog brasileiro de humor criado em 2002 e
administrado por Alexandre Ottoni e Deive Pazos. Ambos são também idealizadores do
podcast Nerdcast e de outros programas relacionados à cultura nerd e ao universo dos
games9. Quando da redação deste artigo, o canal contava com a produção da Amazing Pixel,
network credenciada pelo YouTube para criar e gerenciar novos canais, além de vender
publicidade nesses espaços10. O Nerdologia trata de temas científicos usando elementos
do entretenimento (filmes, séries, livros de ficção e HQs, dentre outras referências) como
ganchos temáticos, construindo narrativas sobre ciência que navegam e são atravessadas
por diferentes mundos midiatizados (HEPP, 2014).
O conteúdo produzido para o canal Nerdologia começou a ser disponibilizado no
7 - Programa derivado de outro já existente.
8 - Disponível em <http://jovemnerd.com.br/>. Acesso em 8 nov. 2016.
9 - Informações disponíveis em <https://pt.wikipedia.org/wiki/Jovem_Nerd>. Acesso em 8 nov. 2016.
10 - Informações disponíveis em <http://ftpi.me/m/AP_MK.pdf>. Acesso em 8 nov. 2016.
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YouTube em outubro de 2013, três anos depois da criação do quadro original do NerdOffice. O
apresentador Filipe Figueiredo foi incorporado ao projeto em 2016, para ser responsável pelos
vídeos de temática histórica, tendo seu primeiro vídeo publicado em 24 de maio do mesmo
ano. Antes disso, vídeos sobre temas diversos classificados dentro do próprio canal como
Biologia, Física, História, Tecnologia, Psicologia, Astronomia, Química, Engenharia, Ecologia
e Geologia, eram todos produzidos por Iamarino, que já tinha experiências anteriores com
divulgação científica, atuando no Science Blogs Brasil11.
Semanalmente, o Nerdologia traz dois novos vídeos com cerca de 10 minutos, às terças
e quintas-feiras. O projeto pode ser considerado pioneiro e bem-sucedido nas temáticas de
ciência e tecnologia no Brasil, com 184 vídeos publicados até 8 de novembro de 2016. Até o
momento desta análise, o canal já havia ultrapassando a marca de 1 milhão e 500 mil inscritos,
com mais de 95 milhões de visualizações totais, sendo o 39º canal de Ciência e Tecnologia no
YouTube em número de assinantes no mundo, conforme dados do site SocialBlade12.
A narrativa construída pelo canal Nerdologia tende a se valer do mundo dos nerds para
abrir as portas de uma ampla e difusa audiência para a ciência. No canal, o termo nerd
opera a partir do que se configurou como um universo de temas, filmes, livros e demais
manifestações culturais e de entretenimento. O conceito aciona um diverso grupo de
pessoas que configura o público do Nerdologia, em uma rede de interações que pressupõe
conhecimentos específicos sobre o campo. Assim, a referência a uma cultura nerd diz de
uma série de imagens e textos que o canal cria, associa, reproduz e compartilha com sua
audiência, em um processo de construção de um imaginário nerd-científico.
Conforme apontam Anaz e Ceretta (2014), o comportamento nerd tem estabelecido fortes
vínculos de afinidade com suas audiências na última década, mais do que em períodos
anteriores. Isso se deve, em grande medida, à onipresença de aparatos tecnológicos
sofisticados na atualidade, que fazem com que o imaginário científico-tecnológico esteja
em constante enriquecimento em vivências e interesses cotidianos, mas vai além:
11 - Rede de blogs de ciência criada em 2008 a partir de uma iniciativa de Atila Iamarino e Carlos Hotta, também

pesquisador. Mais informações em: <http://scienceblogs.com.br/sobre/>. Acesso em 9 nov. 2016.
12 - Disponível em: <http://socialblade.com/youtube/top/category/tech/mostsubscribed>. Acesso em 8 nov. 2016.
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A presença da ciência e da tecnologia no imaginário da sociedade
contemporânea ganhou novas dimensões com as aceleradas
transformações provocadas pelos avanços da informática, novas
tecnologias da comunicação, nanotecnologia e genética, entre outros
campos do conhecimento, ocorridos a partir do final do século 20.
Um dos índices desse fenômeno foi a ascensão à condição de estrelas
midiáticas e referências no mundo dos negócios de inovadores no
campo das tecnologias digitais, como Bill Gates (Microsoft), Steve
Jobs (Apple), Mark Zuckerberg (Facebook) e Larry Page e Sergey Brin
(Google). Não só suas marcas, mas também suas trajetórias de vida
se tornaram icônicas na sociedade e atualizaram a imagem do jovem
intelectualmente brilhante, dedicado ao conhecimento científico e
tecnológico. Com eles no imaginário contemporâneo, o depreciativo
conceito de nerd parece ter ganhado novas valorações e conotações.
(ANAZ e CERETTA, 2014, p. 648-649)

Conforme já apontado, os vídeos do Nerdologia são produzidos para projetar a valorização
da ciência e do conhecimento como chaves de compreensão do mundo. O canal explora
trilha sonora e recursos de imagem que envolvem o usuário em uma atmosfera que ora
lembra a sala de aula (o quadro negro, a escrita em giz), ora lembra um bate-papo entre
amigos marcado por elementos tecnológicos. Além de explorar esse imaginário, os vídeos
promovem experiências potenciais com as temáticas científicas, por meio da indicação de
textos complementares e links para outros vídeos disponíveis na internet. Esses caminhos
sugeridos contribuem para a expansão das referências que o canal aciona, numa lógica de
complementaridade do consumo midiático bastante própria das redes sociais digitais.
NARRATIVAS DA CIÊNCIA EM MUNDOS MIDIATIZADOS
Na descrição disponível no YouTube, o vídeo Levante Zumbi traz a informação de que este
é um dos temas “mais abordados na cultura nerd sob o microscópio científico” e apresenta as
perguntas: “As infecções são realistas? O que é possível de acontecer, e o que é pura fantasia?
Um animal normal poderia nos infectar? E os cientistas malucos e suas soluções milagrosas,
estão certos?”. O vídeo é narrado em off, a partir de desenhos feitos em tinta branca, com
textura que lembra o giz, em fundo preto esverdeado, que faz referência ao quadro negro das
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salas de aula. A narrativa em off é acompanhada pelos desenhos que se criam e se apagam
no quadro e se juntam a colagens e trechos dos filmes citados, dentre outras referências à
cultura pop e ao entretenimento.
Na abertura, uma foto do apresentador Atila Iamarino é colocada ao lado das palavras
“biólogo e pesquisador”. O áudio destaca que Iamarino é “campeão de tiro ao zumbi com
ervilhas”, com uma ilustração que remete ao game Plants versus Zombies, desenvolvido pela
empresa PopCapGames e disponível para computadores, celulares e videogames13. Diversas
outras referências imagéticas surgem em ilustrações que se criam e se apagam ao longo
do vídeo, como a socialite Paris Hilton, Pokémons, StarTrek, o filme A Vingança dos Nerds
(1984), o personagem de desenho animado Ligeirinho (Speedy González), dentre outros.
Tais referências ilustram a construção de uma relação entre ficção e cientificidade operada
pelo Nerdologia. No entanto, essas referências não foram aprofundadas na análise aqui
desenvolvida, uma vez que o foco do artigo está na relação entre a ficção e a ciência nas
narrativas construídas sobre a questão do contágio por vírus.
Ao longo de 6’46”, o vídeo propõe um diálogo entre a narrativa ficcional e as possibilidades
de contágio reais por vírus com alto poder de letalidade e transmitidos por animais, como
o ebola, o nipah14 e o hendra15. O objetivo é responder à pergunta lançada em off: “O que
aconteceria com a humanidade no caso de um levante zumbi?”. Ao especificar que o vídeo
trata apenas dos zumbis criados por infecção, o vídeo ainda inclui trechos do videoclipe
Thriller16 (1982), do cantor Michael Jackson, como um exemplo de “levante dos mortos” que
não faz parte da análise científica pretendida.
O roteiro encaminha a audiência para uma reflexão sobre métodos científicos ao apresentar
argumentos e encadeamentos que ajudam a responder questões como: “Assumindo que
a nossa infecção é causada por um vírus, quanto tempo ele levaria para transformar uma
13 - Mais informações em: <http://www.popcap.com/plants-vs-zombies>. Acesso em 9 nov. 2016.
14 - Vírus cujo principal hospedeiro é o morcego, mas que também pode causar doenças em porcos e outros

animais. Nos humanos, causa sintomas semelhantes aos da gripe e pode levar ao inchaço do cérebro e pode ser
fatal. Mais informações em: <http://www.who.int/csr/disease/nipah/en/>. Acesso em 9 nov. 2016.
15 - Semelhante ao nipah, também ataca cavalos e pode levar a fatalidades neuróligas ou respiratórias. Mais
informações em: <http://www.who.int/csr/disease/hendra/en/>. Acesso em 9 nov. 2016.
16 - Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=sOnqjkJTMaA>. Acesso em 8 nov. 2016.
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pessoa em um zumbi?”. A dimensão real das possibilidades de contágio e de apreensão de
conhecimentos básicos sobre vírus, tempo de desenvolvimento das doenças e noções de
sobrevivências articula-se com a dimensão ficcional do que é retratado e disseminado em
filmes, seriados e demais produtos midiático-culturais, apontando para o fato de que nem
sempre a solução proposta nos filmes condiz com as o conhecimento científico já estabelecido.
O apresentador critica, por exemplo, o tempo de infecção dos personagens do filme World
War Z, destacando como o processo completo que um vírus levaria para cair na corrente
sanguínea, circular, se estabelecer e começar a modificar o organismo demoraria muito mais
tempo que os doze segundos estabelecidos pela narrativa ficcional. Outro ponto criticado
pelo Nerdologia no mesmo filme seria o tempo disponível à humanidade antes do fim do
mundo: modelos matemáticos descrevem que a infecção pelo vírus-zumbi acabaria com a
vida na Terra em menos de 90 dias.
A questão da significância e da representância de que se reveste a narrativa ficcional e a
histórica, nos moldes propostos por Paul Ricoeur (2012), pode ser utilizada para adensar a
análise, por tratar da leitura que relaciona o mundo do texto com o mundo do leitor. “Que
queremos dizer quando dizemos que algo ‘realmente’ aconteceu?”, questiona Ricoeur (2012,
p. 236), para quem a resposta constitui uma das principais diferenças entre a história e a
ficção. Tomando uma frase de Atila Iamarino no vídeo escolhido, podemos questionar: o
que ele quer dizer quando diz que algo ‘faz todo sentido biológico’17?.
Na expressão “sentido biológico”, enxergamos uma dimensão definidora do que é científico,
ou seja, do que se constitui como a diferença entre a ciência e a ficção. Tal definição relaciona
o mundo da ciência com o mundo de quem assiste ao vídeo. O sentido biológico é a marca
do que é real, que não se limita às significâncias ficcionais, mas, ao contrário, diz de uma
representância. Se Ricoeur trata do passado real trazido à tona pelo conhecimento histórico,
em nossa análise, a relação entre o ficcional e o científico carrega um viés de definição
social: o sentido biológico é o traço da diferença entre o especialista e o leigo, entre quem
17 - O apresentador usa a frase “isso faz todo sentido biológico” em diversos vídeos publicados pelo canal,

geralmente para reforçar o argumento científico presente nas referências do entretenimento e da cultura nerd.
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explica como a ciência funciona e quem deve assistir para aprender.
Como projeto de divulgação científica, os textos do Nerdologia são agentes que possibilitam
interferências culturais e sociais, elementos de diferença na concepção do mundo em que
vivemos e de como a ciência contribui para torná-lo “um lugar melhor”. Mas, conforme análise
empreendida por Ceccarelli (2015), na atualidade, cientistas raramente são protagonistas
das narrativas ficcionais, ocupando o papel da vítima ou de personagem tolo, incapaz de
solucionar a crise da infecção em massa. A autora explica: “nosso medo contemporâneo do
apocalipse viral é, assim, ligado à nossa ambivalência sobre os cientistas, que podem ser
figuras de escárnio ou herói-adoração, tanto a causa da vinda catástrofe quanto a fonte da
nossa salvação” (CECCARELLI, 2015).
Em um dos filmes analisados pelo Nerdologia, o personagem do ator Brad Pitt em World
War Z, Gerry Lane, que não é um cientista, é quem se torna responsável pela salvação do
mundo, depois que os pesquisadores renomados falham em suas missões de combate ao
vírus, acabam se infectando e morrendo:

No final, é Lane quem realiza a missão de descobrir como derrotar o
vírus. Agindo como uma espécie de cientista cidadão nas fronteiras
do conhecimento, ele faz observações de campo e vê zumbis
ignorando pessoas que morrem de outras doenças, concluindo que
zumbis detectam e evitam quem está gravemente doente. Então,
ele corajosamente infecta-se com um patógeno horrível, capaz de
camuflá-lo dos zumbis e, assim, demonstra a estratégia que acabará
por ganhar a guerra zumbi para a humanidade. Nenhum cientista
credenciado faz essa grande descoberta; em vez disso, é o pistoleiro
relutante, um investigador das Nações Unidas, que é calmo o suficiente
no campo de batalha para perceber as pequenas coisas, e, portanto,
tem o que é preciso para salvar a humanidade18 (CECCARELLI, 2015).

18 - No original: “In the end, it is Lane who carries out the mission of figuring out how to defeat the virus. Acting

as a sort of citizen scientist on the frontiers of knowledge, Lane makes field observations of zombies ignoring
people dying of other diseases and concludes that zombies detect and avoid people who are seriously ill. So
he courageously infects himself with a horrible pathogen that camouflages him from the zombies and thus
demonstrates the strategy that will ultimately win the zombie war for humanity. No credentialed scientist makes
this great discovery; instead, it is the reluctant gunslinger, a United Nations investigator who is calm enough in
battle to notice the little things, and thus has what it takes to save humankind”.
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Há, portanto, uma disputa de sentidos quanto ao papel ocupado pelo cientista, que pode
ser analisado a partir do modelo proposto por Ricoeur (2012): 1. o Mesmo; 2. o Outro; 3.
o Análogo. No caso do Nerdologia, por se tratar de um apresentador que é também um
pesquisador, a referência aponta para a mesmidade (1), para alguém que constrói “o retrato
imaginário da ciência”, parafraseando Ricoeur, estando ele mesmo no “lugar da ciência”,
construindo narrativamente um mundo que, em certa medida, é autorreferente. Ao destacar
o lugar científico do apresentador (referenciado como biólogo e pesquisador), o vídeo reforça
uma construção narrativa que se repousa sobre a expertise científica tradicional, operando
em aparente contradição com o lugar do nerd e o destaque dado à ficção como pontos de
contato do Nerdologia com sua audiência. Já na narrativa ficcional (o filme World War Z), há
um reconhecimento inverso, do papel do Outro (2) no desfecho da história.
Reconhecendo que Ricoeur discorre a partir de uma reflexão sobre o texto escrito e o
leitor, apontamos para um entendimento mais amplo da noção de texto, de modo que sua
reflexão seja pertinente à análise do vídeo em questão. A potência dessa noção ampla de
textualidades se dá como um ato socialmente instituído, com múltiplas possibilidades de
sentido que escapam às intenções originais do autor – e, no caso, também do apresentador
do vídeo -, abrindo os sentidos para outros signos e possibilidades de leitura. Textos são,
assim, também atores e agentes culturais, lugares de disputa e espaços de ação.
Assim, o vídeo não trata apenas de fazer uma representação da ciência, a ficção não
está no lugar da ciência, não quer ser ciência. Trata de uma representância, uma referência
indireta que é própria de um conhecimento por vestígio, em uma relação metafórica de
“tal como” que, ainda que provisória, permite um entendimento da ciência por analogia,
conforme explica Ricoeur:

(...) entre uma narrativa e um curso de acontecimentos, não há uma
relação de reprodução, de reduplicação, de equivalência, e sim uma
relação metafórica: o leitor é dirigido para o tipo de figura que assimila
(liken) os acontecimentos narrados a uma forma narrativa que nossa
cultura tornou familiar (RICOEUR, 2012, p. 262).
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Para ampliar o escopo de análise, agregamos também o pensamento de Gonzalo Abril
(2012) e sua abordagem do texto como prática sociodiscursiva e historicamente situada que
implica a consciência de uma dimensão política nos regimes de imagem e visualidades. O
autor preza pelo conceito de cultura visual, como:

(...) uma forma de organização sociohistórica da percepção visual, da
regulação das funções da visão e de seus usos epistêmicos, estéticos,
políticos e morais. É também um modo socialmente organizado de
criar, distribuir e inscrever textos visuais, processo que implica sempre
em determinadas tecnologias de fazer-visível, técnicas de produção,
de reprodução e de arquivo. (ABRIL, 2012, p. 35, grifo do autor, em
tradução livre)19

Abril configura a cultura visual como uma dimensão epistemológica da cultura que
explicita modos de saber, de interagir e de estar do mundo. Não é um conceito restrito
à dimensão do que é visível, mas algo que se articula em posicionamentos e associações
(ou dissociações). A dimensão visual é metafórica: o que se apreende é uma dimensão
do conhecimento, do fazer ver. Que redes simbólicas tornam certas coisas visualizáveis e
não outras? Nessa arena das visualidades, a cultura não é um lugar uniforme, pacificado,
mas de disputa de sentidos, em que a leitura de um texto é um ato socialmente instituído:
é impossível desvincular “o que se vê” de “o que se sabe” e isso faz diferença na hora de
consumir um vídeo sobre ciência:

Vemos através dos olhos de nossa cultura (…) e também de nossa
experiência de leitores de textos visuais (…). Isso significa que ao olhar
e fazer olhar selecionamos, de modo consciente ou não, lugares de
enunciação construídos e atribuídos como posições sociais. (Idem, p.
63, grifo do autor, em tradução livre)20
19 - No original: “(…) una forma de organización socio histórica de la percepción visual, de la regulación de las

funciones de la visión, y de sus usos epistémicos, estéticos, políticos y morales. Es también un modo socialmente
organizado de crear, distribuir e inscribir textos visuales, proceso que implica siempre unas determinadas
tecnologías del hacer-visible, técnicas de producción, de reproducción y de archivo”.
20 - No original: “Vemos a través de los ojos de nuestra cultura (…) y también de nuestra experiencia de lectores
de textos visuales (…). Ello supone que al mirar y hacer mirar seleccionamos, de modo consciente o no, lugares
de enunciación construidos y asignados como posiciones sociales”.
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Assim, referências ao mundo dos nerds podem saltar aos olhos no decorrer do vídeo,
enquanto todas as explicações sobre o fazer científico passam despercebidas aos olhos
dos espectadores. O apresentador, nesse caso, é justamente quem aponta para onde está a
ciência, assumindo seu papel de pesquisador detentor do conhecimento.
Ceccarelli (2015), por sua vez, ao discorrer sobre o ethos científico presente nas narrativas
ficcionais, identifica que a figura do cientista e as caracterizações de seu papel na história do
cinema indicam certas atitudes públicas da ciência em nosso mundo contemporâneo. Ela
explica que, embora a figura do zumbi há tempos esteja presente na cultura cinematográfica, os
zumbis de hoje são, geralmente, o resultado de pandemias virais, criados pela libertação de um
agente patogênico novo e altamente infeccioso contra o qual a ciência não tem vacina ou cura,
uma doença tão mortal e contagiosa que a civilização entra em colapso sem saber como reagir.
Essa definição traz à tona o lugar de conflito da ciência e as instabilidades nas narrativas
sobre o saber científico, uma vez que o vídeo do canal Nerdologia apropria-se de referências
ficcionais que colocam a ciência em um lugar de incertezas ao mesmo tempo em que tenta se
firmar como um projeto de divulgação científica que valoriza o conhecimento científico. Aqui,
a dimensão construtiva dos mundos possíveis (DOLEZEL, 2010) traz valiosas contribuições
metodológicas aos estudos da comunicação pública da ciência pelo fato de encaminhar a
ideia de que mesmo um texto científico, ou que pressupõe argumentos cientificamente
comprovados, se faz também a partir da articulação de ideias e referências que não estão
dadas a priori, disponíveis no mundo para serem coletadas, mas são selecionadas a partir de
uma série de elementos que constituem o fazer-ciência (e a narrativa científica, por extensão).
A potência do conceito de mundos possíveis fundamenta-se no reconhecimento da
fraqueza do poder performativo da linguagem: “ela [a linguagem] pode trazer algumas
mudanças em nossos assuntos humanos, mas não pode criar o mundo real que existe e
continua, independentemente da linguagem e de qualquer outra representação”21 (DOLEZEL,
2010, p. 30). Mundos possíveis não são uma dimensão metafísica, aguardando serem descritos
21 - No original: “it can bring certain changes in our human affairs, but it cannot create the actual world that exists

and goes on independently of language and any other representation”.
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ou descobertos em um repositório transcendental, mas sim construídos pelas atividades
criativas das mãos e mentes humanas.
Nesse sentido, é absolutamente pertinente uma aproximação com a concepção de
Latour (2011) sobre a ciência em ação. Em seu trabalho de “seguir os passos de cientistas e
engenheiros”, o autor concluiu, entre outras questões, que:

Uma sentença pode ser tornada mais fato ou mais ficção, dependendo
da maneira como está inserida em outras. Por si mesma, uma sentença
não é nem um fato nem ficção; torna-se um ou outra mais tarde graças a
outras sentenças. (LATOUR, 2011, p. 35, grifo do autor).

Tal afirmação diz não só de uma não-imanência do texto como de uma concepção
do fazer científico que pressupõe certa dimensão de construção de um mundo possível,
partilhado, fortalecido por redes textuais das mais diversas. O autor argumenta:

O adjetivo ‘científico’ não é atribuído a textos isolados que sejam
capazes de se opor à opinião das multidões por virtude de alguma
misteriosa faculdade. Um documento se torna científico quando
tem a pretensão de deixar de ser algo isolado e quando as pessoas
engajadas na sua publicação são numerosas e estão explicitamente
indicadas no texto (LATOUR, 2011, p. 48, grifo do autor).

Latour esclarece que a distinção entre uma literatura técnica (científica) e o restante dos
textos do mundo não é obra de fronteiras naturais, não é algo dado ou prefigurado: “trata-se
de fronteiras criadas pela desproporcional quantidade de elos, recursos e aliados disponíveis”
(LATOUR, 2011, p. 93). Ainda que não caiba nos objetivos deste artigo um aprofundamento
da obra latouriana, marcamos aqui uma importante faceta do entendimento dos mundos
possíveis da ciência, que é o reconhecimento do que é científico também como uma
construção socialmente referenciada e historicamente localizada.
Conceitos epidemiológicos, métodos de cura e definições da persona do cientista
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conforme as propostas pelo vídeo do canal Nerdologia constituem um universo narrativo
que extrapola tanto a dimensão científica, quanto a narrativa ficcional de entretenimento,
articulando mundos distintos que se configuram e se afetam mutuamente. Há, ainda, a
dimensão midiática do fenômeno analisado. Movimentos de protagonismo de cientistas
na divulgação da ciência vêm acompanhados de um amplo processo de midiatização,
compreendido como a influência exercida pela mídia nas mais diversas instâncias. Na
definição de Hepp (2014), midiatização é um “conceito usado para analisar a inter-relação (de
longo prazo) entre a mudança da mídia e da comunicação, por um lado, e a mudança da cultura
e da sociedade, por outro, de uma maneira crítica” (idem, p. 51, grifo do autor).
Localizar o Nerdologia e suas narrativas científicas como parte de um “mundo midiatizado”
(ibidem, p. 53) da ciência implica em caracterizá-lo como fenômeno atravessado por vários
campos da cultura e da sociedade, que são comunicativamente construídos por meio de
uma variedade de mídias, simultaneamente. Trata-se também de reconhecer que os meios
de comunicação são espaços de discussão pública e legitimação da ciência que se tornam
cada vez mais imbricados no contexto da midiatização. Essa dimensão midiática engloba
não só as grandes produções cinematográficas que servem de referência à construção do
mundo científico, mas também a própria plataforma YouTube e as redes sócio-técnicas que
se entrelaçam na produção e disseminação do vídeo analisado, mas cuja análise não cabe
no escopo desse artigo.
CONCLUSÕES
No vídeo do Levante Zumbi, são mencionados doenças emergentes e cenários da saúde
pública que chamaram a atenção da mídia mundialmente, como a Síndrome Respiratória
Aguda (SARS), causada pelo corona vírus, o ebola, e testes de laboratórios com animais capazes
de diagnosticar doenças como o câncer e a tuberculose. Assim, a cultura da midiatização
aponta para uma possibilidade analítica em que entram em jogo outros modos possíveis
de tornar públicas informações sobre o fazer científico, com foco nos entrelaçamentos
dos mundos complexos que compõem a ciência e que, frequentemente, se apresentam no
mundo do entretenimento.
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O conceito de midiatização é pertinente nesse cenário e nos permite uma investigação
empírica do fenômeno da divulgação científica, que pode ser analisado a partir do
entrelaçamento da ciência com outros mundos, conforme pontuado anteriormente. Ao
reconhecer que a ciência não está isolada, identificamos o comprometimento inevitável
das narrativas científicas com outros âmbitos da vida social, como a política e a economia.
Esclarecer como se dão esses entrelaçamentos no ato de comunicar a ciência é essencial
para não operar em determinismos ou midiacentrismos de análise.
Conforme destaca Hepp, “pesquisar os mundos midiatizados, portanto, implica também
investigar a passagem de um mundo midiatizado ao outro, assim como os processos de
demarcação” (HEPP, 2014, p. 54). Para avançar nas análises aqui empreendidas, é preciso,
então, tratar das complexidades e contradições desse fenômeno e também do processo de
reconstrução narrativa:

Afinal, narrar significa buscar e estabelecer um encadeamento e uma
direção, investir o sujeito de papeis e criar personagens, indicar uma
solução. As narrativas, assim, tecem a experiência vivida e podem
aparecer no cotidiano, contadas pelos seres humanos, ajudandoos a viver, agrupando-os, distinguindo-os, marcando seus lugares e
possibilitando a criação de comunidades. (LEAL, 2006, p. 20)

Do mesmo modo, é possível empreender uma análise das narrativas no diálogo com
outros textos, em sua situação comunicacional e no contexto da atuação do pesquisadorcomunicador. Conforme aponta Leal, é assim que a narrativa,

(...) como artefato de linguagem inserido num processo comunicacional
específico, abre-se à interpretação ao mesmo tempo em que estabelece
condições não só para sua circulação e recepção, como também
para sua própria produção. Com isso, apresenta-se como espaço de
visibilidade, de equacionamento das relações de poder, políticas,
identitárias, etc, daquele contexto, percebido tanto diacrônica quanto
sincronicamente. (Idem, p. 22)
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Como já explicitado, a narrativa construída pelo canal Nerdologia tende a se valer do
mundo dos nerds para abrir as portas de uma ampla e difusa audiência para a ciência, que é
apropriada como temática valorizada, institucionalizada e detentora de credibilidade, numa
lógica narrativa pedagogicamente orientada para levar valor a outras temáticas, incluindo
aquelas de forte caráter utilitário e comercial. Tal abordagem implica uma compreensão
crítica dos modos de apropriação dos conceitos científicos para tratar de questões que
nem sempre estão circunscritas ao mundo da ciência: um desafio para os estudos das
textualidades, que muito têm a contribuir com o campo da comunicação pública da ciência.
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RESUMO
Com a popularização das redes sociais digitais vários debates têm sido travados em torno das
possibilidades de interação e participação democrática. Com a proposta de investigar estas
oportunidades, este artigo propõe o encontro de duas abordagens distintas: argumentativa
(deliberacionista) e pluralista agonística. A primeira é defendida por autores como Habermas
(1984) e Rawls (1993) e visa principalmente o consenso nas arenas discursivas. Já a segunda
consiste na proposta de Chantal Mouffe (2001), que defende que as diferenças não devem ser
suprimidas, mas colocadas à mesa em meio a regras de respeito às opiniões alheias, com vistas
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a um debate maduro. Este caráter dicotômico da rede é testado neste artigo na análise de um
assunto polêmico: a divulgação na imprensa do grampo da conversa entre o ex-presidente do
Brasil, Luis Inácio Lula da Silva e a então chefe de Estado à época, Dilma Rousseff.
PALAVRAS-CHAVE
Deliberação. Arena política. Conflitos. Antagonismos. Redes sociais digitais.
ABSTRACT
With the popularization of digital social networking, several debates have been held around
possibilities for interaction and democratic participation. With the proposal to investigate these
opportunities, this article proposes the meeting of two different approaches: argumentative
(deliberationist) and pluralistic agonistic. The first is defended by authors such as Habermas
(1984) and Rawls (1993) and aims mainly at consensus in the discursive arenas. The second is
the proposal by Chantal Mouffe (2001), who argues that differences should not be suppressed
but placed at the table in the midst of rules of respect for the opinions of others, with a view
to a mature debate. This dichotomous character of the network is tested in this article in
the analysis of a controversial subject: the press release of the clash between the former
president of Brazil, Luis Inácio Lula da Silva and the head of state at the time, Dilma Rousseff.
KEYWORDS
Deliberation. Political arena. Conflicts. Antagonisms. Social networking.
INTRODUÇÃO
O presente artigo busca compreender como se estabelecem as relações interativas no
Facebook diante de um assunto polêmico divulgado pelos principais meios de comunicação
do Brasil em 2016: o grampo da conversa entre a então presidente da República Dilma
Rousseff e o ex-mandatário Luis Inácio Lula da Silva, às vésperas do processo que culminou
no impeachment da chefe de Estado. A pergunta que norteia este trabalho é se as redes sociais
na internet são espaços que favorecem os diálogos deliberativos, ou se, ao contrário, reforçam
antagonismos e posições de poder, que podem culminar em atos de violência simbólica.
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Para esclarecermos esta questão traçamos o caminho histórico da construção da teoria
deliberativa, com vistas ao bom funcionamento da democracia através do consenso. Em
seguida, trazemos visões opostas a esta corrente, que demonstram que há elementos
conflitivos profundos decorrentes de posições e relações de poder que estão em disputa
e que fazem parte da arena política. Mais adiante, aprofundando estas últimas correntes,
destacamos a discussão referente aos nichos de violência presentes na internet, sobretudo
nas redes sociais digitais.
Para testar estas correntes teóricas à luz do nosso objeto, utilizamos como metodologia
a mineração de dados dos comentários do Facebook na fanpage do portal G1, no dia da
divulgação dos grampos, 16 de março de 2016, e, por meio categorias de análise buscamos
os enquadramentos que foram mais predominantes nestes espaços deliberativos/conflitivos.
Nas conclusões, revelamos os principais pontos salientes da nossa amostra e os
relacionamos às respectivas correntes teóricas que mais coadunaram com o nosso objeto.
PODER E CONFLITOS X PERSPECTIVA DELIBERACIONISTA
Na primeira metade do século XX, a representação democrática entrou em crise. As
sociedades se ampliaram e diversificaram. As diferenças culturais nunca estiveram tão latentes
(AVRITZER, 2000). Mas Weber (1999) observava este movimento do avanço democrático com
ceticismo. Defendia que os conflitos entre tradições culturais eram irreconciliáveis e não
poderiam ser solucionados no debate político e que caberia à ciência a resolução dos mesmos.
Nesta mesma vertente, Joseph Schumpeter (1961) defendia que não era possível resolver
conflitos racionalmente (pela ciência), pois as concepções e visões de vida de cada um se
localizam fora do alcance da lógica. No pensamento de Schumpeter, dois elementos do
deliberacionismo decisionístico despontariam: a rejeição de formas públicas de discussão
e argumentação e a identificação das práticas decisórias com o processo de escolha de
governantes (AVRITZER, 2000).
No livro “Capitalismo, Socialismo e Democracia”, Schumpeter (1961) descarta as arenas
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públicas de conversação e enfatiza a identificação de práticas decisionísticas na eleição dos
governantes (algo que se aproxima da “vontade da maioria” de Rousseau). Schumpeter (1961)
também era cético sobre a construção de uma opinião bem elaborada por uma maioria
através da argumentação.
As indicações de Schumpeter vão ao encontro de outro pensador, o sociólogo Anthony
Downs (1999). Por meio da “Teoria da Escolha Racional”, defendia que governantes e
eleitores agem de forma inteligível em um processo de complementaridade. Os primeiros,
pertencentes a uma elite política (intelligentsia) – são motivados por diversos fatores, entre
eles, visibilidade e uso do poder, e precisam do voto para concretizarem seus objetivos. Já os
segundos, nos processos eleitorais, elaboram um ranking de preferências em que calculam
quais candidatos têm mais condições de atender a maioria destas demandas e fornecer-lhes
benefícios: se são os que estão no poder, ou os que são da oposição (AVRITZER, 2000). Desta
forma, Downs (1999) ignora o aspecto argumentativo do processo deliberativo, atribuindo
à escolha racional – diferentemente de um diálogo ou interação entre os indivíduos – o
processo decisionístico, privado e particular, em que ideias pré-concebidas a respeito dos
políticos são as que importam nas eleições.
Os nomes do front que resgatariam os princípios argumentativos da teoria deliberacionista
(AVRTZER, 2000), embora não sejam os fundadores do conceito, como salienta Mendonça
(2014)1 – são John Rawls (1993) e Habermas (1984). Enquanto o primeiro direciona seu olhar
sobre o papel do indivíduo no processo democrático pelos princípios da justiça, da escolha
racional, e o que denomina como “véu da ignorância”; o segundo ocupa-se em observar o
movimento coletivo de deliberação por meio de uma esfera pública argumentativa e da ação
comunicativa para a resolução de conflitos, colocando as diferenças em suspensão. Porém,
ambos acreditavam que a deliberação caminha no sentido da busca de um consenso.
Para Rawls (1993) a harmonia social, que visa o consenso e o bom convívio entre os
1 - Mendonça (2014) argumenta no paper “Antes de Habermas, para além de Habermas: uma abordagem prag-

matista da democracia deliberativa”, que muitas das características atribuídas ao pensador alemão, na verdade,
encontraram inspiração em correntes pragmatistas, principalmente de pensadores como Peirce e Mead. Ler
mais em: <http://www.encontroabcp2014.cienciapolitica.org.br/resources/anais/14/140312030-7_AR-QUIVO_M
endoncaABCP2014.pdf>. Acesso em: 21 jun. 2017.
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indivíduos, estaria assegurada pelo que denominava de “véu de ignorância”, que consiste no
fato de que “ninguém possa tirar vantagens ou desvantagens da escolha dos princípios por
sorte, ou por circunstâncias sociais” (RAWLS, 1993, p. 38). Neste ideal de sociedade regulada
por uma concepção pública ou senso de justiça, cada um reconheceria o seu papel, aceitaria
os mesmos princípios e acreditaria que as instituições seriam guardiãs dessas conquistas.
Neste sentido, o teórico argumenta que “é de se esperar que, a partir do momento que vimos
a visão de contrato, que a teoria da justiça seja parte da teoria da escolha racional” (RAWLS,
1993, p. 58). Em outras palavras, a ideia de uma posição inicial neutra (véu de ignorância) e
a busca de um consenso são constituintes de uma relação de fair play, em que os princípios
de justiça se transformam em uma teoria da escolha racional.
Neste movimento, as diferenças são suspensas em nome de uma deliberação decisionística.
Desta forma, Rawls (2000) abre a cancela para um rico debate sobre a deliberação
argumentativa. Porém, ao mesmo tempo, surge uma questão. Quais seriam estes espaços
alternativos em que se travam estas disputas?
Este vácuo é perfeitamente aproveitado pelo sociólogo alemão Jürgen Habermas. Em seu
primeiro trabalho, “Mudança Estrutural da Esfera Pública”, o sociólogo identifica o surgimento
de um espaço argumentativo que ele denomina pelo mesmo nome. Esta esfera, segundo
Habermas (1984), é uma invenção burguesa do século XVIII e é constituída por locais de
conversação de temas relativos aos cidadãos como política e economia - e que ocorre, por
exemplo, em bares, cafés e salões. Nestes locais, os indivíduos discutem os temas da vida e
utilizam-se de estratégias discursivas para tentar sensibilizar os governantes dos conflitos e
anseios da sociedade. Os representantes, por sinal, ficam sob o radar dos representados e, em
alguma medida, são pressionados para dar satisfações de seus atos por meio da publicidade
de suas ações. A esfera pública preenche, na visão de Habermas, a lacuna entre o universo
político do Estado e a vida privada dos cidadãos e produz como um dos seus efeitos uma
opinião pública calcada na argumentação ou fala externada das pessoas.
Porém, Habermas (2004) alerta que o sistema de cooperação entre os indivíduos não pode
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se reduzir a uma esfera pública burguesa, mas sim se pautar em fóruns organizados voltados
para um viés deliberativo. Estes espaços de discussão não devem apenas evitar conflitos e buscar
o consenso, mas respeitar as diferenças entre os participantes e estabelecer acordos, a fim dos
cidadãos levarem com mais clareza e legitimidade suas opiniões e reivindicações aos governantes.
Apesar de identificar que há inúmeros espaços deliberativos presentes na esfera pública,
Habermas não estabelece o arcabouço deste sistema2, ou seja, não institucionaliza como se daria
essa democracia deliberativa. Esta omissão é criticada pelo cientista político Luís Felipe Miguel
(2011), que acredita que, por mais que se tenha avançado com o reconhecimento de espaços de
inserção “das esferas da sociedade civil como espaço de efetivação das práticas deliberativas, [...]
as exigências do processo deliberativo continuam bem esvaziadas, numa reação cada vez mais
extremada às críticas ao utopismo do primeiro momento” (MIGUEL, 2011, p. 8).
Esta é a mesma crítica salientada por Axel Honneth (2009), ao denunciar que Habermas
construiu suas teses de sistema e de mundo da vida mais voltadas para um viés teóricoanalítico do que empírico e que ignorou o fato de que as disputas se dão mais por conflitos
do que por consenso na busca de reconhecimento social. Honneth (2009) vai buscar – ao
contrário de Habermas – nos conflitos, os aspectos emotivos, morais e de autoestima, a
maneira como os indivíduos estabelecem formas de reconhecimento e princípios de justiça
que sejam legítimos ou não.
Estas visões antagônicas, mais recentemente, têm passado por novas interpretações
como a de Mendonça (2011) que defende que a deliberação e a luta por reconhecimento
não são irreconciliáveis. A primeira serve como um mecanismo para que os indivíduos lidem
com as tensões, enquanto a última é importante para que os mesmos questionem os reais
valores de justiça e busquem a autorrealização (MENDONÇA, 2011).
É neste sentido que Miguel (2011), ao interpretar Iris Marion Young (2000), argumenta
2 - Esta lacuna, na visão de Leonardo Avritzer, deve ser exercida pela sociedade civil organizada (partícipe) por

meio de conselhos e ONGs e ganha legitimidade à medida que adquire “identidade ou solidariedade parcial exercida anteriormente” (AVRITZER, 2007, p. 458). Ainda na visão deste pensador, ao fazer uma releitura de Urbinati
(2010), os representantes, longe de serem uma casta intelectual distante da realidade de onde vivem, se legitimam pela “afinidade ou identificação de um conjunto de indivíduos com a situação vivida por outros indivíduos”
(AVRITZER, 2007, p. 457).
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que, na sociedade, apesar das divergências entre as diferentes perspectivas de mundo, as
visões antagônicas podem se complementar por meio do reconhecimento mútuo, que
podem produzir, “senão o consenso, ao menos a convivência respeitosa e a superação da
unilateralidade cega” (MIGUEL, 2011, p. 33).
Reconhecer esta dimensão é considerar que há relações de poder em disputa. Neste
aspecto Chantal Mouffe (2001) ao fazer uma dura crítica aos percussores do pensamento
deliberacionista como Rawls e Habermas, chama a atenção para o fato de que na formulação
de uma teoria da esfera pública — que visa o consenso de uma forma racional — tem-se
ignorado o modelo dominante da política democrática e negado a questão do poder e do
conflito como centrais nas formações das identidades coletivas (MOUFFE, 2001). A grande
oposição que a cientista política faz aos referidos autores é que estes, na visão da autora, ao
mensurarem a qualidade da democracia em uma sociedade bem ordenada pela capacidade
de se chegar a consensos, se esquecem da própria dimensão conflitiva da política, que é
marcada por relações de poder e de disputa.
Para sustentar seus argumentos Mouffe (2001) estabelece uma distinção entre o político
e a política. Ao primeiro a teórica atribui ao antagonismo que está presente em todas as
sociedades e que emerge de relações diversas. Já quanto ao segundo, defende que este
se refere a um conjunto de práticas, discursos e ações das instituições que organizam e
permitem a coexistência humana. Esta dimensão da política ainda visaria também domar a
hostilidade ao tentar neutralizar o antagonismo existente nas relações humanas.
A partir desta distinção Mouffe (2001) estabelece o modelo que denomina de “pluralismo
agonista”, que consiste no fato de que a política democrática deve trabalhar, não para
construir e, ao mesmo tempo eliminar os inimigos, mas em outro sentido, construir formas
compatíveis com os valores plurais, já que os antagonismos como defendem Habermas e
Rawls não podem ser simplesmente erradicados (MOUFFE, 2001).
Para a superação do conflito e a realização de um modelo democrático pluralista, Mouffe
(2003) propõe a transformação do “antagonismo” existente entre os “inimigos” em um
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“agonismo” entre “adversários”. Como explica mais claramente:

Daí a importância de distinguir entre dois tipos de relações políticas:
uma de antagonismo entre inimigos, e outra de agonismo entre
adversários. Poderíamos dizer que o objetivo da política democrática é
transformar um “antagonismo” em ‘agonismo’. Isto tem consequências
importantes para o modo como encaramos política. Contrariamente
ao modelo de ‘democracia deliberativa’, o modelo de ‘pluralismo
agonístico’ que estou defendendo assevera que a tarefa primária da
política democrática não é eliminar as paixões nem relegá-las à esfera
privada para tornar possível o consenso racional, mas para mobilizar
aquelas paixões em direção à promoção do desígnio democrático.
Longe de pôr em perigo a democracia, a confrontação agonística é
sua condição de existência (MOUFFE, 2003, p. 6).

Estas formulações vão na direção contrária ao modelo deliberacionista, pois, o pluralismo
agonístico não elimina as paixões, visando a um consenso racional, muito menos o seu
afastamento para a esfera privada; mas propõe, ao contrário, a mobilização destas tensões
na promoção de metas democráticas.
Neste sentido, seria fundamental para uma democracia ter dispositivos capazes de dar
vazão e espaço a estas paixões e que permitisse o enfrentamento de visões de mundo
diferentes, dentro das regras democráticas, de forma que os indivíduos não vejam os outros
como inimigos, mas como adversários.
Mendonça (2011) vê este posicionamento de Mouffe como um falso problema. Segundo
o cientista político, a ideia de uma deliberação pasteurizada, sem confronto de idéias,
provém do equívoco de se pensar que é possível chegar a consensos substantivos e a uma
compreensão inadequada dos fluxos de mutualidade.
Apesar da crítica pertinente de Mendonça (2011) apontar um rico caminho de entendimento
mais flexível do que na visão habermasiana, as categorizações de Mouffe (2001) fornecem
importantes subsídios para se buscar a materialidade e os padrões de comportamento que vão,

Tempos de rupturas: críticas dos processos comunicacionais

252

desde uma perspectiva conflitiva de antagonismo, a um debate maduro agonista. Esta defesa se
justifica na parte metodológica deste trabalho em que serão utilizadas categorias dicotômicas
(deliberacionistas versus agonísticas) na busca de se identificar quais visões são mais latentes nas
redes sociais digitais no recorte abordado: se em um espaço propício ao debate deliberacionista
argumentativo (por meio de consensos) ou pelo conflito (agonismos e antagonismos).
REDES SOCIAIS NA INTERNET: UMA NOVA ARENA POLÍTICA?
No contexto da crescente popularização da internet em várias partes do mundo e o
aumento das possibilidades de acesso às ferramentas de informação como as redes sociais
digitais, amplas formas de comunicação mediada por computador geram contextos diversos
de interação entre os internautas (RECUERO, 2009). Para Santaella (2010), estes espaços têm
como principal característica uma interação incessante e uma alta capacidade de “adaptação
e auto-organização que são próprias dos sistemas complexos e que se expressam, no caso,
em comportamentos coletivos descentralizados” (SANTAELLA, 2010, p. 272).
O site de rede social mais conhecido no mundo é o Facebook. Criado em 2004 por Mark
Zuckerberg, tinha, inicialmente, o objetivo de “criar uma rede de contatos em um momento
crucial da vida de um jovem universitário: o momento em que ele sai da escola e vai para a
universidade” (RECUERO, 2009, p. 172). Nos últimos anos, o Facebook modernizou-se e ampliou
ainda mais sua atuação com a criação de fanpages (páginas de notícias, personalidades ou
pessoas públicas), que permitem um novo tipo de interação, até mesmo entre usuários
que não são “amigos” uns dos outros. Estas mudanças possibilitam o confronto de ideias e
visões de mundo totalmente distintas mesmo entre usuários que não são seguidores uns
dos outros. Para isso, basta seguir uma fanpage e interagir.
Porém, para Rousiley Maia, ao mesmo tempo em que as novas tecnologias pavimentam
o caminho de um ideal de comunicação democrática, oferecendo mais possibilidades de
participação, podem levar ainda a algumas “formas extremas de centralização de poder”
(MAIA, 2000, p. 2). Neste ponto, para a autora, o alto custo de acesso às tecnologias digitais é
uma barreira para a democratização do espaço cibernético. Outro aspecto importante é que,
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por si sós, estrutura comunicacional e possibilidades técnicas não garantem uma prática
democrática efetiva. Para isso, é preciso que os usuários tenham disponibilidade, motivações
e interesses para um debate político crítico (MAIA, 2000). A autora ainda destaca que é
improvável que alcancemos uma cultura política deliberativa plena, em que os cidadãos
tenham um interesse constante em discussões públicas sobre seus problemas e tentem
resolvê-los discursivamente, em um debate dialógico.
Para se alcançar a argumentação ideal (habermasiana), a autora evidencia que é preciso
algumas condições como: 1) universalidade, 2) racionalidade, 2) não-coerção e 3) reciprocidade
(MAIA, 2000). Estes elementos, essenciais para um debate racional deliberativo (decisionístico
ou não) nem sempre encontram solo fértil nas discussões políticas travadas na internet.
Sob este aspecto, Wilson Gomes (2015) acredita que a intolerância é um movimento novo
que tem contaminado as redes sociais digitais e defende que o anonimato é a sua maior
chave de desencadeamento.

O discurso de ódio é outra coisa, pois manifesta desprezo com o outro
simplesmente pelo fato de ele ser outro. Acho que há muito ódio nesse
sentido. Existe um princípio básico para quem frequenta determinados
ambientes que é “nunca leia os comentários” (dos sites de notícias),
pois são terríveis, as pessoas dizem coisas inimagináveis. Nesses
lugares, diferentemente do Facebook, o comentário é mais grosseiro
por ser o mais anônimo. Então, a escala do ódio se dá quando você é
anônimo. Quando você pode ser responsabilizado por isso e receber
repressão social, você tende a se conter mais (GOMES, em entrevista à
edição eletrônica do Jornal do Comércio, em 28 de set. 2015)3.

Estes canais são, de fato, esferas públicas virtuais deliberativas em que diálogos racionais
são travados, em busca de soluções para os temas importantes do cotidiano dos cidadãos
visando à cooperação – mesmo se admitindo disputas em trocas argumentativas? Ou
serão estes meios fossos em que se aprofundam antagonismos de opiniões que apenas são
3 - Disponível em: <http://jcrs.uol.com.br/_conteudo/2015/09/politica/458472-politicos-estao-perdendo-opor-

tunidades-fora-das-redes-avalia-gomes.html>. Acesso em: 21 jun. 2017.
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reforçadas e lançadas em uma arena política digital em que o argumento que vence nem
sempre é o mais racional, mas o que consegue se impor por meio da violência simbólica?
Para testar a pertinência destes argumentos partiremos para a análise empírica deste artigo
que trata dos comentários dos internautas a respeito do grampo telefônico divulgado na grande
imprensa e nas redes sociais digitais envolvendo Dilma Rousseff e Luis Inácio Lula da Silva.
ANÁLISE: O GRAMPO DIVULGADO QUE DESENCADEOU MUITAS CONTROVÉRSIAS
Com sérias dificuldades para governar no segundo mandato — que acabou interrompido pelo
impeachment — a então presidente da República Dilma Rousseff articulou a entrada do seu maior
cabo eleitoral, Luiz Inácio Lula da Silva, para ser ministro da Casa Civil, na tentativa de aumentar
o diálogo e barrar o processo de cassação. No dia 16 de março de 2016, por volta de 13h45, o
governo, por meio de uma nota, anunciou o nome do ex-presidente no lugar de Jacques Wagner.
Por volta das 18h30 do mesmo dia, a GloboNews divulgou – com autorização do juiz da
13ª Vara Federal de Curitiba, Sérgio Moro, que apura desvios de dinheiro público na Petrobras
e favorecimentos de políticos nos governos do PT – áudios de uma conversa da presidente
Dilma Rousseff com Lula, trazendo alguns detalhes da posse do ex-governante que ocorreria
na manhã do dia seguinte. O grampo gerou muita polêmica e rapidamente tomou conta dos
noticiários de todo o Brasil, além da internet. Gravações particulares de autoridades com
foro privilegiado vazadas para a imprensa constituíram um fato inédito no Brasil, colocando
em xeque a legalidade democrática. A situação agravou-se com a publicação do termo de
posse pelo Planalto, somente com a assinatura de Lula. Setores da oposição mobilizaram-se
rapidamente para entrar com ações no dia seguinte e anular a nomeação do novo ministro4.
Seguiu-se um clima de tensão que se manifestou nas ruas, e, em boa parte, nas redes sociais
digitais, principalmente no Facebook e no Twitter.
Diante destes fatos e do percurso teórico até aqui delineado, que reforça o papel da internet
4 - No dia seguinte, o ministro do Supremo Tribunal Federal Gilmar Mendes acatou um mandado de segurança do

PSDB e PPS, que alegava que a ida de Lula para o governo tinha como razão dar foro privilegiado ao ex-presidente, garantindo que somente seria julgado pela Suprema Corte e não pelo juiz Sérgio Moro. Disponível em: <http://
politica.estadao.com.br/noticias/geral,gilmar-mendes-suspende-posse-de-lula-e-mantem-processo-com-moro,10000022110>. Acesso em: 21 jun. 2017.
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como um espaço de diálogos e conflitos, torna-se imprescindível e necessário estudar a
repercussão deste caso na fanpage do portal G1 no Facebook, pertencente às Organizações Globo.
ABORDAGEM METODOLÓGICA DE MONITORAMENTO E ANÁLISE DE COMENTÁRIOS
Na tentativa de identificar se os debates5 públicos no Facebook se configuram de uma
maneira mais dialógica ou dicotômica, adotou-se uma metodologia que consiste na
combinação de procedimentos de monitoramento e de análise dos conteúdos postados na
rede social (RECUERO, 2012; RECUERO; BASTOS & ZAGO, 2015). Recuero, Bastos e Zago (2015)
afirmam que toda abordagem metodológica que envolve monitoramento, filtragem e análise
de dados de RSI6 é norteada a partir da definição do problema de pesquisa. Nesse contexto,
optamos pela análise qualitativa dos comentários, já que a quantitativa indicaria apenas, por
exemplo, o número de likes, de compartilhamentos, etc. Desta forma, o que nos é pertinente
são os conteúdos das publicações do Facebook, ou seja, os tópicos conversacionais.
Num primeiro momento, realizamos a coleta manual dos 307 comentários publicados
sobre a notícia do grampo envolvendo a conversa entre Dilma Rousseff e o ex-presidente
da República, Luiz Inácio Lula da Silva na fanpage G1 – a página de notícias da Globo –
no Facebook. Em seguida, partiu-se para a mineração dos dados7, nessa etapa analisamos
individualmente cada publicação e, posteriormente, identificamos os contextos recorrentes.
Para destrinchar e buscar padrões de análise nos comentários na fanpage G1 do Facebook
que fossem ao encontro do percurso teórico deste artigo, foram estabelecidas as seguintes
categorias8 para os comentários na fanpage do G1 no Facebook: 1) deliberacionista: foi
utilizado como método de observação a “reciprocidade argumentativa”9 (MENDONÇA, 2011,
p. 5), que consiste em “mapear os choques argumentativos entre discursos, remontando a
5 - Neste caso em especial, os comentários a respeito de uma notícia de grande repercussão política.
6 - Rede social na internet.
7 - A mineração de dados (data mining) se refere à técnica de explorar complexas associações e grandes quantidades

de dados em busca de padrões consistentes, que no caso deste trabalho são os tópicos conversacionais.
8 - Cabe destacar que, mesmo numa abordagem deliberacionista, não se exclui a questão dos conflitos, como
salientam Mendonça (2011), Rousiley Maia (2000) e Axel Honneth (2009). Desta forma, a metodologia aplicada
neste trabalho buscou aspectos da inspiração argumentativa em sua análise, mas colocou no mesmo pêndulo
e em igual medida as questões de poder (aqui categorizadas em antagonismos ou agonismos) que se travam
através do conflito (MOUFFE, 2001). Esta proposta de interação entre as duas abordagens buscou categorizar
quais os tipos de conflitos são mais latentes.
9 - Ler mais em: <http://dx.doi.org/10.1590/S0104-62762011000100007>. Acesso em: 21 jun. 2017.
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natureza de uma conversação abstrata”. Este método permitiu que identificássemos tipos de
enquadramentos ou enfoques predominantes. Cabe destacarmos que neste artigo fizemos a
opção por este segundo elemento elencado por Mendonça (2011) nas análises deliberativas
on-line. O primeiro conceito, que não foi utilizado neste trabalho, diz respeito à reciprocidade
direta que tem como elementos principais a observação de quatro indicadores: 1) interações
claras sem menção explícita; 2) intenção de dialogar por meio de respostas aos comentários;
3) contra-argumentos à posição defendida e 4) apreço ou repúdio (like e dislike). Na segunda
categoria de análise, 2) agonística: foram considerados tanto os pontos de antagonismos
(opiniões adversárias) quanto tentativas de superação pelo agonismo (posições antagônicas,
porém respeitosas entre os interlocutores). Neste segundo item, este trabalho considerou
como pontos antagonistas as mudanças bruscas de assuntos e manifestações de violência
simbólica (um discurso tentando abafar o outro) e como agonísticas respostas aos
comentários “sem ofensas” entre os interlocutores.
Este percurso metodológico visou identificar se em alguma medida – ao menos neste
caso – as redes sociais digitais são espaços de conversações ou mera reprodução de disputas
que se travam nas arenas políticas.
A REPERCUSSÃO DA CONVERSA DE LULA E DILMA NA FANPAGE DO PORTAL G1 NO
FACEBOOK
A coleta de dados foi realizada no mesmo dia em que os grampos foram vazados para
o canal GloboNews e posteriormente reproduzidos no Jornal Nacional (16 de março) e
identificou que, na fanpage do G1 no Facebook, 2.366 pessoas reagiram à publicação, com
812 compartilhamentos e 307 comentários. O texto do link em que estavam os áudios do
grampo, direcionando para a reportagem do Jornal Nacional, utilizou ainda três indexações:
#G1, #política e #LavaJato, como é demonstrado:

OUÇA áudio de ligação entre Lula e Dilma Rousseff, divulgado pelo
juiz federal Sergio Moro. Planalto fala em Constituição violada. Após
a divulgação, houve protestos em vários estados e panelaços http://
glo.bo/1pMEmk8 #G1 #política #LavaJato (NOTÍCIA PUBLICADA na
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fanpage do portal G1 no Facebook em 16 de mar. 2016).

Quanto à primeira categoria pesquisada, deliberacionista — que possibilita a identificação
de choques argumentativos entre discursos e os tipos de enquadramentos ou enfoques
predominantes — foi observado que a maioria dos comentários não debateu as informações
presentes na notícia. A seção assemelha-se a uma espécie de fórum de divulgação – o que
destaca a capacidade das fanpages de estabelecer conexões assimétricas10. Um exemplo que
ilustra como a notícia não é discutida como tal, mas reinterpretada, por um viés, em muitas
ocasiões, humorístico, é o comentário com o maior número de curtidas (196) e 34 replies11
que fez uma analogia da notícia do grampo ao reality show Big Brother Brasil da TV Globo.
Pautado pela intertextualidade, a publicação traça um paralelo entre a notícia divulgada na
fanpage e as regras do programa: “Para quem não entende de política, mas entende de BBB, a
história é mais ou menos assim: A Dilma deu o anjo para o Lula, porque ele ajudou ela a virar
líder” (S. S., Comentário na fanpage Globonews no Facebook, 16 de março de 2016).
As respostas dos interagentes12 a este comentário seguiram a mesma tendência, levando-a
para um contexto humorístico e intertextual. “Acho que a Dilma tem mais afinidade com o
Lula, por isso deu o anjo para ele”, comentou (O. A.) um dos interagentes. “Lula é um bom
jogador”, retrucou (S. S.), quem puxou os comentários. Foi observado ainda que o comentário
de maior repercussão dialoga diretamente com a relação que o telespectador brasileiro
tem com a televisão. De acordo com Wolton (1996), a TV generalista é fator de identidade
cultural e de integração social, aspecto que pode ser observado na publicação. Mesmo não
estando relacionada à reportagem, a analogia foi rapidamente assimilada pelos interagentes
ressaltando a influência da TV no cotidiano do público.
Em um outro ponto de discussão, um internauta (D.S.) indagou sobre a inércia do povo:
“SERÁ QUE OS ELEITORES BRASILEIROS ESTÃO COM A SÍNDROME DE ESTOCOLMO ???”.
10 - Aquelas que não dependem essencialmente da reciprocidade na criação de interações (RECUERO, 2012).
11- Respostas a um comentário
12 - Segundo Primo (2003, p. 8) o termo interagente é aquele que “emana a ideia de interação, ou seja, a ação

(ou relação) que acontece entre participantes”.
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Neste aspecto, o foco da discussão foi direcionado para a identidade do povo brasileiro e as
informações da reportagem nem apareceram.
De uma maneira mais precisa, sob a luz desta primeira categoria, deliberacionista, foram
identificados como enfoques predominantes (padrões mais salientes) nas respostas à notícia
publicada: a) os comentários (em grande parte) não debateram as informações presentes na
notícia – a seção transformou-se em uma espécie de fórum de divulgação, o que destaca a
capacidade das fanpages de estabelecer conexões assimétricas; b) os comentários repercutiram
a discussão iniciada pelo interagente e não apresentaram e/ou comentaram o que integrava a
reportagem e seguiu-se então um “efeito avalanche” de respostas seguidas de outras, fugindo
do tema inicial; c) foram utilizados muitos recursos de vídeo, hiperlinks de outras notícias e
convocações de manifestações; d) O grande número de conexões assimétricas e polarizações
mostram que a publicação (notícia) serviu apenas como pretexto para as interações e não
como base para as argumentações, com vistas a estabelecer um diálogo propositivo. As
interações mostram posicionamentos já arraigados dos internautas que se alternam em um
fórum de defesas de pontos de vista e ideias já estabelecidas; e) há uma identificação forte com
a televisão – isso foi demonstrado nos comentários fazendo analogia ao BBB – e à identidade
brasileira. Tais elementos identificados por meio da mineração de dados forneceram subsídios
para a detecção de três parâmetros predominantes no comportamento neste ambiente de
deliberação: a polarização, a divulgação e a falta de informação:
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Figura 1: Esquema ilustrativo da síntese da mineração de dados na publicação da fan page G1 no Facebook em
16 mar. 2016.
Fonte: Elaboração Própria

O foco da interação social entre os usuários do Facebook é baseado nos vínculos pessoais,
profissionais e de amizade. Isto é, na maioria das vezes, o interagente apenas transpõe para
a rede social suas relações do dia-a-dia. Porém, as fanpages – como a analisada, a do portal
G1 – permitem que usuários que não se conhecem troquem informações, estabeleçam um
diálogo mesmo que não tenham vínculos. Essas conexões assimétricas se distanciam das
conexões simétricas características do Facebook, trazendo possibilidades de uma maior
pluralidade13 às discussões.
Questionando uma possível pluralidade de argumentos, em estudo recente, Raquel
Recuero, Gabriela Zago e Felipe Bonow Soares (2017), ao trazerem os estudos de Eli Pariser
(2011), destacam que nos chamados “filtros-bolhas” – onde os debates se limitam a poucas
pessoas no círculo de amigos em função da própria dinâmica estrutural e do estabelecimento
13 - Porém, estudos recentes apontam a crescente preocupação dos cientistas sociais do Facebook de que o site

de rede social venha favorecendo a formação de “bolhas ideológicas”. Disponível em: <http://brasil.elpais.com/
brasil/2015/05/06/tecnologia/1430934202_446201.html>. Acesso em: 21 jun. 2017.
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de conexões em redes sociais digitais como o Twitter14 – os atores tendem a isolar-se dentro
de determinados grupos em que apenas alguns tipos de informação circulam. “Com isso, o
silenciamento do contraditório pode ter efeitos no posicionamento político e nas próprias
instituições democráticas. Esses elementos são particularmente importantes em contextos
políticos de crise, como o do Brasil atualmente” (RECUERO; ZAGO; SOARES, 2017, p. 2).
Quanto ao tripé comportamental, mencionado anteriormente, cabe observar alguns
aspectos que são preponderantes: 1) Polarização: os diálogos, na maioria dos comentários,
se estabelecem a partir da oposição das ideias e não da argumentação. A dimensão do
conflito, como assinala Mendonça (2011), se faz presente e expressa publicamente as
diferentes visões de mundo, sem necessariamente visar um consenso; 2) Divulgação: o
espaço dos comentários serve como “oportunidade” de divulgação de manifestações, vídeos
e conteúdos próprios sobre a temática; 3) Falta de Informação: o conteúdo da reportagem
é apenas um pretexto para que os interagentes apresentem sua própria perspectiva, sem
relação com os ‘fatos’ presentes na notícia.
Neste último ponto foi identificado que nenhum trecho da reportagem em todos os
comentários pesquisados é destacado pelos interagentes. Cabe observar que este tem
sido um problema que a Rede Globo vem enfrentando há algum tempo. Os interagentes
não clicam nos links, apenas leem o título da postagem15, compartilham e comentam o
conteúdo, limitando-se a análises e intepretações precárias. Este último tópico coaduna
com o pensamento de Maia (2000) que acredita ser improvável que alcancemos uma cultura
política deliberativa plena, já que, para isso, os cidadãos precisam, além das ferramentas
tecnológicas à disposição, ter grande interesse, motivação e disponibilidade para adentrarem
em discussões e debates públicos na busca de resolvê-los discursivamente.
Na segunda categoria (agonística), que considerou tanto os pontos de antagonismos
(opiniões adversárias) quanto as tentativas de superação pelo agonismo (posições
14 - Apesar do estudo dos referidos autores tratarem especificamente do Twitter, acreditamos que o mesmo pa-

drão ocorre em redes sociais digitais semelhantes como o Facebook.
15 - Pesquisa da empresa Digital Content Next identificou que 43% dos usuários do Facebook não fazem ideia da
origem do conteúdo que compartilham e comentam. Disponível em: <http://noticias.r7.com/tecnologia-e-ciencia/voit/43-dos-usuarios-do-facebook-desconhecem-origem-dos-textos-que-leem-13052016?platform=ho-otsuite>. Acesso em: 22 jun. 2017.
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antagônicas, porém respeitosas entre os interlocutores), foi identificado um latente viés de
conflito na amostragem dos comentários sobre o diálogo vazado para a imprensa entre
Lula e Dilma Rousseff. Foram detectados 62 focos de antagonismos – posições contrárias
e fugas do assunto em pauta– e 21 focos de agonismo. Dentre os primeiros, 14 deles foram
identificados como de violência simbólica: palavras de ódio ao PT, à principal liderança
(Lula), ojeriza aos políticos em geral e xingamentos. Em um destes comentários, foi feito uma
menção a um ataque terrorista: “Vem p cá Estado Islâmico e exploda o Palácio do Planalto”
(B. V., Comentário na Fanpage Globonews no Facebook, 16 de março de 2016).
Em outro relato de violência simbólica, um dos internautas pede a intervenção militar:
“Cadê os militares?! [...] Cade o exército?! [...] Agora seria uma boa hora para uma intervenção,
repito intervenção, nao golpe que nem em 64” (J. G. V., Comentário na Fanpage Globonews
no Facebook, 16 de março de 2016).
Na perspectiva de Honneth (2009) de tentar identificar a raiz dos conflitos, cabe ressaltar
alguns pontos relevantes a estes comportamentos. Em entrevista à Folha de S. Paulo, Manuel
Castells afirmou que a ideia do brasileiro generoso é um mito e que as redes sociais apenas
refletem o comportamento real da população:

A imagem mítica do brasileiro simpático existe só no samba. Na
relação entre as pessoas, sempre foi violento. A sociedade brasileira
não é simpática, é uma sociedade que se mata. Esse é o Brasil que
vemos hoje na internet (CASTELLS, em entrevista ao portal FolhaUol,
em 18 maio de 2015)16.

Em relação a este mesmo aspecto, em entrevista à edição eletrônica do jornal El Pais17,
o sociólogo Zigmunt Bauman argumenta que, nas redes sociais, é tão fácil adicionar ou
deletar pessoas que as habilidades de um bom convívio social (aprendidas no trabalho,
entre amigos e “na rua”) são suspensas em nome da praticidade de uma zona de conforto.
16 - Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/poder/2015/05/1630173-internet-so-evidencia-violencia-so-

cial-brasileira-afirma-sociologo-espanhol.shtml>. Acesso em: 22 jun. 2017.
17 - Disponível em: <http://brasil.elpais.com/brasil/2015/12/30/cultura/1451504427_675885.html>. Acesso em: 22
jun. 2017.
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É como se um internauta qualquer pensasse: “se me incomoda ou pensa diferente de mim,
vou excluir, bloquear ou deixar de seguir”18. Nesta perspectiva, é cada vez mais importante se
considerar os aspectos das relações de poder, que, como observa Mouffe (2001), são centrais
nas disputas discursivas.
No segundo aspecto da categoria agonística [o agonismo], foram encontradas algumas
evidências, como indica a citação abaixo, destacada no comentário de uma internauta:

Minha gente, eu aceito vcs se manifestarem, decretarem luto, mas eu
pergunto: vai adiantar? Nao vai! E sabe por quê? Porque o poder está
nas mãos deles, e fomos nós que os colocamos lá e vamos ter que
aguentar até a próxima eleiçao. Dilma nao vai renunciar! Podemos
ficar de braços cruzados? Nao! Mas tbm nao adiante. Hoje, todos
nós brasileiros somos uma vergunha, com os maiores escândalos de
corrupção do mundo, somos motivo de piada, o que me entristece
muito (L. R., Comentário na Fanpage Globonews no Facebook, 16 de
março de 2016).

A citação anterior mostra a superação do conflito por meio do respeito (aceitação de outros
posicionamentos contrários) e, ao mesmo tempo, a livre expressão da opinião. Demonstra
ainda, de maneira empírica, a superação da visão do outro como um inimigo e a transformação
deste olhar sobre o próximo em um adversário. Em outras palavras, esta é uma manifestação
política democrática na passagem de um antagonismo a um agonismo (MOUFFE, 2001).
No entanto, ao se debruçar sobre os dados e ser constatado um número três vezes
superior de pontos de conflito (62 focos de antagonismos x 21 de agonismo), é possível
deduzir, no recorte deste artigo, que as redes sociais – neste caso específico, o Facebook –
têm se mostrado um espaço semelhante a uma arena digital, que, mesmo admitindo-se ter
certos traços argumentativos, vêm reproduzindo tensões próprias das disputas políticas por
hegemonia e poder.

18 - No Facebook consiste em desabilitar a função “seguir”. A partir de então não é possível mais acompanhar

espontaneamente, de forma automática na linha do tempo o que o outro publica.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este trabalho buscou identificar como hipótese que espaços discursivos – como o Facebook
– diante de um assunto polêmico e de grande repercussão, como foi o da divulgação dos
áudios do grampo da conversa entre Dilma Rousseff e Lula, às vésperas da votação da
abertura da sequência do processo de impeachment – fornecem não apenas condições para
a construção de um debate argumentativo e plural, mas também levam à ocorrência de
conflitos e relações de poder que estão em constante disputa.
No que se refere à primeira categoria, a argumentação reflexiva (MENDONÇA, 2011) deu
subsídios importantes para um entendimento das principais formas discursivas (fluxos mais
amplos) que emergem do emaranhado de opiniões nos comentários das redes sociais digitais.
Isso mostra que é possível a superação da abordagem clássica do deliberacionismo que
visava ao alcance de consensos (HABERMAS, 1984; RAWLS, 1971) para um entendimento mais
reflexivo (condizente com os tempos de redes) de que comportamentos são influenciadores
uns dos outros na concepção de fortes argumentos das opiniões públicas.
No olhar da proposta pluralista agonística de Mouffe (2001) que visava à superação
de conflitos por meio do agonismo (entendimento e respeito da opinião adversária), foi
constatado nesta amostra que reflete uma tendência de acirramento dos conflitos e de
posições arraigadas, em detrimento de uma perspectiva dialógica. Isso foi evidente na quase
total desvinculação dos comentários sobre o tema (notícia) publicado pela fanpage do G1
e pelas ocorrências de palavras de cunho violento que agrediram, em certa medida, atores
centrais na matéria como o ex-presidente Lula, Dilma Rousseff, o PT, além de um latente
ódio à política de uma forma geral.
Este percurso ainda nos permite constatar que as redes sociais digitais fornecem
elementos imprescindíveis para um amplo debate discursivo, e podem sim, constituir uma
ampla teia argumentativa que contribui para a participação democrática. Porém, como
lembrou Bauman (2016), o contato estritamente virtual, sem um engajamento que combine
outras formas de interação como a “face a face” pode produzir “zonas de conforto” em que
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cada grupo defende seu ponto de vista e tem dificuldade de conviver com a opinião alheia.
Isso se agrava ainda mais com a detecção dos chamados “filtros-bolha” que limitam ainda
mais discursos a determinados grupos de atores (RECUERO; ZAGO; SOARES, 2017).
Estas preocupações ainda inquietam os pesquisadores da comunicação e da ciência
política. As redes sociais digitais têm este caráter dicotômico: são um terreno de oportunidades
de uma real democracia, mas também, por outro lado, podem se configurar em um espaço
hostil, onde não há lugar para o diálogo.
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RESUMO
Com este artigo, objetiva-se analisar de que modo os usuários da plataforma de comunicação
digital Facebook se posicionaram a partir da divulgação da peça publicitária “Sou gorda &
sou sexy”, da marca C&A. Além disso, pretende-se observar como a empresa gerenciou as
manifestações dos usuários em sua fanpage a respeito da peça, que fez emergir discussões
acerca da gordofobia e da representação da mulher gorda na mídia. Para alcançar esse
objetivo, a investigação se concentrará na análise da postagem em que aparece a peça
publicitária e dos comentários que surgiram a partir dessa divulgação. Por meio da análise,
foi possível observar que a divulgação da peça gerou diversas críticas por parte dos usuários
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e possibilitou a emergência de discussões acerca da gordofobia. Além disso, observou-se um
silêncio da marca frente ao caso e uma falta de alinhamento entre o discurso da empresa e
as suas ações práticas.
PALAVRAS-CHAVE
Comunicação de marca. C&A. Gordofobia. Facebook. Participação.
ABSTRACT
This paper provides an analysis of how Facebook users saw the advertising piece “Sou gorda
& sou sexy” (I am fat and I am sexy) launched by C&A, a clothing store chain. Besides that,
how the company managed the discussions that took place on the fanpage among the users,
which brought up topics such as fat-shaming and the way fat women are represented in
the midia. This investigation was focused on the analysis of the advertising piece post and
on the comments emerged from the promotional material. In this regard, we brought in a
discussion on the subject of the contemporary brand commnication and on the potencial of
public participation in communication processes developed in digital media platforms. The
analysis showed that the popularization of the piece generated several critics on the part of
the users and it made possible the emergency of discussions concerning the “gordofobia”.
Besides, a silence was observed from the mark front to the case and an alignment lack
between the speech and the practical actions of the company.
KEYWORDS
Brand communication. C&A. “Gordofobia”. Facebook. Participation.
INTRODUÇÃO
Em setembro de 2016, a C&A, rede internacional de lojas de departamento, divulgou uma
peça publicitária com os dizeres: “Sou gorda & sou sexy”, integrante da campanha “Entre
na Mistura Jeans”1. Composta por outras seis imagens que abordam temáticas diversas,
sempre constituídas por duas imagens, unidas pelo “&” da marca, a campanha visa reforçar o

1 - Disponível em: <http://www.cea.com.br/semana-jeans>. Acesso em 02 Out 2016.
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compromisso da C&A com uma moda inclusiva2, mostrando respeito à diversidade.
No entanto, a divulgação não alcançou os resultados esperados pela empresa. Na imprensa
especializada, nos blogs de moda e nas plataformas de comunicação digitais, a forma como
a peça “Sou gorda & sou sexy” foi construída levou a críticas sobre a a escolha da modelo,
pois ela não representaria, de fato, uma pessoa obesa. A imagem suscitou debates sobre a
imagem da mulher gorda na mídia e a gordofobia3.
Pretende-se observar, neste artigo, de que modo os usuários do Facebook se posicionaram
sobre essa ação de comunicação de marca e, ainda, verificar se a empresa gerenciou as
manifestações registradas em sua página. Para alcançar esse objetivo, a investigação se
concentrará na fanpage da C&A, a partir da análise da postagem em que aparece a peça
publicitária “Sou gorda & sou sexy” e dos primeiros seis comentários da postagem e das
respectivas respostas a eles, totalizando cem participações do público. Os comentários se
concentram entre os dias 6 de setembro e 8 de novembro de 2016, sendo que o mês de
setembro recebeu o maior número deles: 281. Apenas um comentário foi feito em outubro
e dois em novembro.
A Análise de Conteúdo (AC) será utilizada para explorar os padrões perceptíveis nos
comentários e as estratégias utilizadas pelos atores sociais ao se expressarem a respeito
da peça publicitária. Além disso, busca-se compreender como as discussões acerca da
gordofobia foram construídas na página, a partir da compreensão dos fatores que influenciam
na forma como o gordo é visto em nossa sociedade contemporânea.

Os pensamentos, sentimentos e ações que temos em relação à
2 - Em março de 2015, A C&A lançou seu novo conceito de comunicação de marca, com a união entre moda e di-

versidade. Em setembro de 2016, a empresa lançou a campanha “Entre na Mistura Jeans” com o objetivo de questionar a delimitação dos gêneros na moda, ao propor roupas que podem ser usadas tanto por homens quanto
por mulheres. Ainda em 2016, a campanha “Dia dos Misturados”, para o Dia dos Namorados, também trabalhava
a questão da inclusão de vários tipos de casais, além do heteronormativo.
3 - “O termo gordofobia é utilizado nos movimentos sociais em referência a um processo de estigmatização
que conta com aparatos sociais, midiáticos, culturais e médicos para perpetuar modelos de corpos aceitáveis
(magros ou hipertróficos). A estigmatização ocorre por processos de exclusão social das pessoas que não estão
dentro do padrão corporal de beleza, a marginalização dos indivíduos acima do peso considerado ideal – tanto
pela medicina quanto pelo padrão ideal estético atual; seguidos por tentativas de dominação do corpo para se
adequar aos padrões vigentes” (RODRIGUES & ARCOVERDE, 2014, p. 12. Disponível em <http://bdm.unb.br/handle/10483/8556>. Acesso em 30 Set 2016).
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gorditude não são naturais, mas sim frutos da operacionalização de
um dispositivo da magreza, através da circulação de uma rede de
inteligibilidade, que nos subjetiva e nos organiza de uma determinada
forma. Assim, a ojeriza, a aversão, a reprovação que temos frente ao
ser gordo são resultados da rede de inteligibilidade sobre o ser gordo
que circula em inúmeros espaços sociais, posicionando o corpo
gordo como um corpo disforme, doente e feio e que não se refere
apenas ao corpo, mas também à ‘alma’, à identidade dos sujeitos, já
que os posiciona, em geral, como preguiçosos, desleixados e sem
autocontrole (MARTINS, 2006, p. 82. Grifos da autora).

Com base nessa perspectiva, será importante observar com que frequência e em que
circunstâncias os usuários relacionaram a peça publicitária à gordofobia e à representação
da mulher gorda na mídia.
Para embasar a análise, desenvolve-se uma reflexão sobre a comunicação de marca
contemporânea, a partir de autores como Martins (2005, 2006), Nunes (2012) e Almeida
& Felippe (2016). Após esse delineamento, faz-se necessário observar a potencialidade de
participação dos públicos no ambiente digital, em especial no Facebook, que é utilizado
pelas marcas como canal de divulgação de ações comunicacionais. Para isso, os principais
autores a serem utilizados serão Jenkins, Green e Ford. (2014) e Shirky (2011, 2012). Por fim, o
Facebook4 é trazido à tona com o objetivo de compreender de que forma a materialidade da
comunicação influenciou os processos comunicativos que emergiram a partir da divulgação
da peça publicitária. Autores como Manovich (2005) e Van Dijck (2013) contribuirão para o
entendimento sobre a plataforma e as limitações e possibilidades que ela impõe às empresas
e aos usuários. A partir dessas discussões, poder-se-á observar de que modo as plataformas
de mídia social também se constituem como espaços de discussão para assuntos relevantes
nos dias atuais, tais como a gordofobia.

4 - A peça publicitária foi divulgada pela C&A na fanpage e, também, na sala de imprensa de seu site. A opção

pela análise no Facebook se justifica pelo interesse em observar as discussões que emergiram entre os usuários
a partir da divulgação, o que não seria possível por meio da análise do site, que não permite comentários de
consumidores.
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COMUNICAÇÃO DE MARCA CONTEMPORÂNEA
A imagem corporativa vem se consolidando, na contemporaneidade, como uma
característica importante das empresas, em alguns casos adquirindo valor financeiro
superior aos ativos 5da instituição. De acordo com Brandão e Carvalho (2003), a imagem
institucional começou a ser uma preocupação das empresas por volta da década de 1970,
quando a divulgação de valores intangíveis se tornou uma questão a ser abordada pelas
equipes de comunicação institucional.
Chama-se branding a estratégia utilizada para o gerenciamento de marcas, envolvendo
características tangíveis e intangíveis, construídas pelos detentores da identidade ou atribuídas
a ela pelo público consumidor (MARTINS, 2006, p. 8). O objetivo do branding é associar valor às
marcas, buscando diferenciá-las das demais. A identidade passa a ser, essencialmente, um valor,
que norteia campanhas, produtos, patrocínios e posicionamentos. “Tudo o que o branding faz
tem relação com a construção, fortalecimento e manutenção da marca no mercado e também
com a empresa” (ALMEIDA & FELIPPI, 2016, p. 136. Grifo das autoras).
A caracterização das identidades de marca é necessária, atualmente, devido ao grande
número de marcas em circulação, por vezes comercializando produtos e/ou serviços idênticos
ou semelhantes. Assim, a diferenciação contribui para que o consumidor faça sua escolha: o
intangível passa a fazer parte dos motivos apresentados ao comprador e considerados por este
no momento da compra. Nesse sentido, como explica Carneiro (2007), os valores atribuídos às
marcas colaboram “para essa mediação simbólica entre o mercado e o universo das aspirações e
desejos, o mundo real e o mundo dos sonhos, o “profano” e o “sagrado”” (CARNEIRO, 2007, p. 16).
Martins (2006) aponta que “[...] um indicador importante de força da marca está na sua
capacidade de permanecer na memória e preferência dos consumidores sem o esteroide
constante da mídia” (MARTINS, 2006, p. 45). Para que se fixem no imaginário do público, as
marcas lançam mão de diferentes estratégias, associando nome, design e slogan a conceitos
como excelência, contemporaneidade, sustentabilidade, compromisso social, cruelty free6,
5 - Ativos são os bens de uma empresa que podem ser convertidos em dinheiro, em algum momento. Incluem

aplicações financeiras, poupança, títulos e demais créditos.
6 - Marcas cruelty free não testam produtos em animais.
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entre outras. Nesse viés, o trabalho de branding deve refletir conceitos que realmente sejam
caros às marcas.

O melhor trabalho de branding, a melhor campanha publicitária,
as estratégias de marketing mais ousadas e pirotécnicas não vão
sustentar uma marca que não saiba exatamente quem ela é, por que
ela existe, por que as pessoas deveriam perder o seu tempo prestando
atenção a ela (NUNES et al., 2012, p.12).

Carneiro (2007) indica que as marcas, inicialmente, estavam ligadas ao desempenho do
produto comercializado. Em seguida, ganharam força os benefícios tangíveis e intangíveis
dos produtos, caracterizando as empresas por trás das marcas. A concepção contemporânea
está relacionada à experiência do consumidor: sai na frente na memória do público quem
oferece diferenciais ligados aos valores trabalhados pelo branding e, além disso, consegue
alinhar o discurso (o intangível) às ações práticas (o tangível) da comunicação de marca.
Assim, a C&A, objeto deste artigo, busca a construção de diferenciais para facilitar a percepção
do público consumidor.
A C&A é uma empresa holandesa, fundada em 1841 pelos irmãos Clemens e August.
Em 1976, abriu sua primeira loja no Brasil, com a venda de roupas prontas em numerações
variadas. Atualmente, possui 289 lojas em 125 cidades brasileiras7. A empresa evidencia, em
seu site, que desenvolve ações de sustentabilidade e sociais. Desde 2015, tem investido em
campanhas de comunicação e publicidade com temas como a inclusão social, com foco na
diversidade. Em 19 de março de 2015, a C&A divulgou, via assessoria de imprensa, seu novo
conceito de comunicação de marca.

A partir deste mês, as campanhas vão misturar modelos e pessoas
reais, com foco na diversão em espaços ao ar livre. “A C&A investe
constantemente na comunicação com as suas clientes e traz um
modelo inovador para as campanhas, com mais energia e que aproxima
a marca do público jovem”, explica o vice-presidente Comercial da
7 - Informações disponibilizadas no site da C&A. Disponível em: <http://www.cea.com.br/Institucional/Conhe-

ca-a-CEA>. Acesso em 06 Nov 2016.
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C&A, Paulo Correa (C&A, 20168).

O novo posicionamento da marca fez com que sua publicidade começassem a tratar de
assuntos como a diversidade sexual, tema da campanha “Dia dos Misturados”, para o Dia dos
Namorados 2016. As peças publicitárias exploram o “&” da marca como reforço da conexão
entre as diferenças, como aponta o release9 publicado no dia 25 de maio de 2016. A divulgação
gerou protestos e apoios diferenciados, já que sugeria relações sexuais ou amorosas entre
pessoas diferentes e de formas não convencionais, com ênfase na questão de gênero. Após as
críticas, a C&A se posicionou afirmando10 ser uma marca livre de preconceitos e estereótipos.
No release de 06 de setembro de 201611, a C&A informa o lançamento de sua nova coleção
de jeans, denominada “Entre na Mistura Jeans”, alinhada à proposta de uma moda inclusiva,
com respeito à diversidade. O conceito carrega o & da marca, unindo informações diversas,
e foca nas possibilidades do tecido valorizar as formas corporais. A C&A incluiu em sua
divulgação a peça “Sou gorda & Sou sexy”, publicada em sua página do Facebook no mesmo
dia 06 de setembro, originando comentários de apoio e em oposição, parte deles levantando
a questão da gordofobia.
POTENCIALIDADE DE PARTICIPAÇÃO DOS PÚBLICOS
A convergência dos meios, evidenciada com o surgimento da internet no campo
da comunicação, com o “fluxo de conteúdo através de múltiplas plataformas de mídia [e
a] cooperação entre múltiplos mercados midiáticos e ao comportamento migratório dos
públicos dos meios de comunicação” (JENKINS, 2009, p. 29), muda o cenário midiático. Entre
outras alterações, surge a possiblidade de que os processos de produção midiática se tornem
acessíveis ao público, alterando as formas de se produzir e de se consumir as mídias, de acordo
com Jenkins (2009). Para o autor, a convergência torna os conteúdos disponíveis em diferentes
8 - Citação retirada do site da C&A. Disponível em: <https://saladeimprensa.cea.com.br/cea-lanca-novo-conceito-de-comunicacao-da-marca-em-campanhas-publicitarias/>. Acesso em 02 Out 2016.
9 - Disponível em <https://saladeimprensa.cea.com.br/ca-lanca-campanha-para-o-dia-dos-namorados/>. Acesso em 02 Out 2016.
10 - Disponível em: <http://estilo.uol.com.br/moda/noticias/redacao/2016/05/24/apos-ameaca-de-boicote-ca-mostra-diferentes-formacoes-de-casais-em-video.htm?id=suzy-menkes-entrevista-a-galerista-e-editora-carla-sozzani-04024D1B3260CC892326>. Acesso em 02 Out 2016.
11 - Disponível em: <https://saladeimprensa.cea.com.br/nova-colecao-jeans-ca-chega-com-novidades-tecnologicas/>. Acesso em 02 Out 2016.
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plataformas, possibilitando sua circulação por meio da participação dos consumidores. O papel
desempenhado pelas audiências na era da convergência é enfatizado por Martino (2014): é o
público quem conecta as diferentes plataformas de mídia, migrando com facilidade de uma a
outra, buscando informações diferenciadas sobre os temas que a ele são caros.
Com a convergência, grupos de interesse se formam, unindo devoções semelhantes de
pessoas de partes diferentes do mundo, com vidas e outras preferências, para discutir sobre
o que têm em comum: o gosto por um produto cultural, por um artista ou por um tipo
de coleção, por exemplo. Shirky (2012) acredita que a possibilidade de participação leva o
público a crer que sua atuação faz diferença no processo comunicacional: “Participar é agir
como se sua presença importasse, como se, quando você vê ou ouve algo, sua resposta
fizesse parte do evento” (SHIRKY, 2011, p. 25).

Nunca o público esteve tão disposto a fazer parte da história da vida
de uma marca. As ferramentas sociais tornaram as pessoas agentes
ativos de um processo que, até há bem pouco tempo, ocorria somente
nos bastidores. Convidar o consumidor para fazer parte disso cria um
senso de comunidade e pertencimento. É o fim da era dos imperativos.
(NUNES et al., 2012, p. 40).

No âmbito dessa discussão, é preciso observar o conceito de propagabilidade, tratado
por Jenkins, Green e Ford (2014), e que enfatiza o papel do público na moldagem, no
compartilhamento, na reconfiguração e na remixagem de conteúdos de mídia com a “cultura
participativa” (Idem, p. 24). Para os autores, a propagabilidade diz respeito ao potencial de
compartilhamento de uma mensagem por determinado público. Os autores acreditam que o
espalhamento de conteúdos se dá a partir de algumas “decisões de base social” (Idem, p.37),
que envolvem engajamento e interesse próprio ou de outrem. “As pessoas tomam decisões
ativas quando propagam mídia, quer simplesmente passando um conteúdo adiante para
suas redes sociais, com recomendações no boca a boca, quer postando um vídeo digital no
YouTube” (JENKINS et al., 2014, p. 45).
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Nesse contexto midiático, caracterizado pela propagabilidade, as plataformas de
comunicação digitais configuram-se como ambientes propícios para que marcas
desenvolvam ações de comunicação e reforcem o branding entre seu público estratégico.

[...] as empresas estão se sentindo mais pressionadas a pensar não
somente em como o público poderia difundir mensagens acerca de
sua própria marca (e do conteúdo da marca), mas também em termos
de como sua própria presença corporativa poderia se “espalhar” para
se conectar com as mensagens que o público faz circular a respeito
dela (JENKINS et al., 2014, p. 43).

Tendo como perspectiva esse cenário, interessa a este trabalho observar como a C&A
se apropriou das possibilidades e limitações concernentes à plataforma Facebook para
desenvolver uma ação de comunicação de marca. Nesse viés, é preciso refletir sobre o
ambiente em que esse processo se constituiu e de que modo a materialidade comunicacional
conformou as dinâmicas observáveis na página da C&A.
PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO DIGITAL FACEBOOK
Com a emergência das plataformas de comunicação digitais, as marcas passam a
utilizar esse ambiente para desenvolver ações de comunicação. Nesse cenário, o Facebook12 é
apropriado pelas empresas como uma ferramenta de comunicação e, com a fanpage13, oferece
diversas possibilidades de ações a elas. Por meio da página, é possível empreender a construção
de relacionamento com os públicos, com a divulgação da marca a partir de postagens com
conteúdo multimídia, promoções, anúncios pagos, etc. A fanpage também disponibiliza ao seu
gerenciador um painel administrativo com os resultados referentes a cada uma de suas ações e
a reverberação alcançada por elas no Facebook. No que se refere aos usuários, as plataformas de
comunicação digitais permitem a participação desses atores sociais no processo comunicacional.
Tal rearranjo é alicerçado pelas características dessas plataformas (estão disponíveis no ambiente
12 - Página do Facebook com propriedades diferentes dos perfis pessoais, usada por empresas, grupos sociais

organizados e personalidades públicas, entre outros, para interação com os curtidores da página.
13 - O Facebook foi criado em 2004 pelo norte-americano Mark Zuckerberg e seus colegas da Universidade de
Harvard. Atualmente, a plataforma possui 1,44 bilhão de registros de usuários no mundo (Dado divulgado em
abril de 2015. Disponível em: <http://oglobo.globo.com/sociedade/tecnologia/facebook-alcanca-144-bilhao-de-usuarios-no-mundo-15950412>. Acesso em 05/08/2015).
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digital, oferecem espaços para manifestação e interação entre os usuários), que permitem uma
atuação mais ativa dos sujeitos no processo comunicacional.
No entanto, nesse contexto, é preciso salientar que os processos de comunicação
desenvolvidos nas plataformas de comunicação digitais são conformados pelos interesses
econômicos dos proprietários dessas mídias (LANGLOIS, 2014). Desse modo, é possível
apreender que a construção dos algoritmos – que possibilitam o funcionamento do sistema
– também é feita a partir dessa configuração, em que se objetiva o lucro. O algoritmo é
definido por Manovich (2005)14 como algo que “(...) especifica a sequência de passos que
devem ser tomados com cada dado” (MANOVICH, 2005, p. 88, tradução nossa)15. Ou seja,
ele funciona como uma engrenagem que viabiliza a execução de tarefas no sistema e, dessa
forma, determina as ações possíveis (ou não) naquele ambiente. Assim, todos os processos
constituídos nesse espaço são determinados por “regras” que estabelecem o que pode ou
não ser feito pelas empresas e pelos usuários.
No âmbito dessa discussão, Van Dijck (2013) propõe a leitura das plataformas de
comunicação digitais a partir de duas dimensões entendidas como acepções possíveis
para o termo compartilhar: connectedness e connectivity. O primeiro está relacionado à
viabilização do compartilhamento de conteúdo entre os usuários da plataforma a partir de
uma estrutura, que é desenvolvida com vistas a incentivar esse comportamento. “O Facebook
gera de forma automática avisos de pessoas com quem você poderia ter interesse em se
conectar e adicionar à sua lista – as sugestões são produzidas com base em relacionamentos
computados algoritmicamente16” (VAN DIJCK, 2013, p. 60, tradução nossa). No que se refere
ao termo connectivity, Van Dijck (2013) o associa às estratégias desenvolvidas nas plataformas
para possibilitar o compartilhamento de dados com terceiros.

14 - No livro “El lenguage de los nuevos medios de comunicación: la imagen en la era digital”, Manovich constrói uma

discussão que permite pensar a anatomia da comunicação em ambientes digitais a partir da proposição de cinco
princípios que caracterizam os novos media: representação numérica, modularidade, automação, variabilidade
e transcodificação.
15 - “(...) especifica la secuencia de pasos que hay que dar con cada dato”.
16 - “Facebook automatically signals which other people you may be interested in contacting and adding to
your list – suggestions based on algorithmically computed relationships”.
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Os proprietários de plataformas têm interesse na abertura total por
parte dos usuários; quanto mais eles sabem sobre os usuários, mais
informações podem partilhar com terceiros. Ao agregar e processar
dados em estratégias de personalização, eles estão criando valor a
partir desses dados17 (VAN DIJCK, 2013, p. 60, tradução nossa).

É dessa forma que o Facebook conecta os anunciantes a usuários específicos (VAN DIJCK,
2013), criando, assim, valor a partir de dados gerados com base na conectividade. Sendo assim,
é possível perceber como os interesses dos proprietários das plataformas estão imbricados
ao processo de desenvolvimento de ações de comunicação de marca e às possibilidades e
limitações encontradas pelos usuários ao atuar nesse espaço midiático.
ANÁLISE DO CASO
A análise da postagem “Sou gorda & Sou sexy” e da amostra dos comentários que a
constituem será ancorada ao entendimento sobre a comunicação de marca contemporânea
e sobre a potencialidade de participação dos públicos nas plataformas de comunicação
digitais. Para tanto, adota-se a Análise de Conteúdo (AC) entendida, no contexto deste
trabalho, como

Um conjunto de técnicas de análise das comunicações usando obter, por
procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das
mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência
de conhecimentos relativos às condições de produção/recepção (variáveis
inferidas) destas mensagens (BARDIN, 2007, p. 42. Grifos do autor).

A partir dessa abordagem pontuada por Bardin (2007), em que estão inscritos indicadores
qualitativos e quantitativos, será possível explorar os padrões perceptíveis nos comentários
– as consonâncias presentes no conteúdo – no que se refere à ação de comunicação da
marca18. Além disso, buscar-se-á observar de que forma essa ação pode estar vinculada a
17 - “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”.
18 - Ao longo da análise, alguns comentários serão trazidos à tona como representativos da dinâmica observada
na página.
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um contexto mais amplo, em que estão relacionados aspectos tangíveis e intangíveis da
empresa, além de discussões sobre a gordofobia e a representação da mulher gorda na mídia.
Com fundamento nesses apontamentos, é possível, a partir de agora, tecer considerações
acerca do objeto de pesquisa.
A peça publicitária19 “Sou gorda & Sou sexy” (abaixo) mostra duas imagens de uma modelo, a
primeira em close (esquerda) e a segunda a partir de um ângulo mais afastado (direita), unidas
pelo símbolo “&” da marca. A campanha tinha a intenção de questionar padrões encontrados
na sociedade contemporânea, ao substituir o “ou”, que representa a dicotomia, pelo “&”, que dá
relevo à pluralidade. Na peça analisada, a intenção era desconstruir a ideia de que a sensualidade
está restrita às mulheres magras: é possível ser gorda e, ao mesmo tempo, ser sexy.

Imagem 1: peça publicitária da C&A divulgada em 06 Set 2016.
Fonte: Fanpage da C&A.

A partir da postagem, os usuários utilizaram a plataforma de comunicação digital
Facebook para se manifestar. Foram quase 300 comentários, entre 6 de setembro de 2016,
data da postagem, até 8 de novembro do mesmo ano, e, diante desse grande número e,
considerando-se a opção por uma abordagem qualitativa do objeto, a análise se concentrará
nas 100 primeiras mensagens20 da postagem (os seis comentários originais e as respostas a
eles), o que representa aproximadamente 30% do total de comentários.

19 - A peça publicitária divulgada originalmente pela C&A mostrava totalmente as pernas da modelo. A imagem

atual consta nas fotos da fanpage, álbum “Fotos de capa”. Disponível em: <https://www.facebook.com/ceaBrasil/
photos/a.408757722484546.116386.193944443965876/1465648323462142/?type=3&theater>.
Acesso
em
02/11/2016
20 - Comentários classificados como “principais” pelo algoritmo da plataforma Facebook.
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O SILÊNCIO DA MARCA
A C&A não se manifestou21 em resposta a nenhum dos comentários que compõem a
postagem, o que contraria a pluralidade proposta pela campanha publicitária e pelo
posicionamento da marca, explicitado em 2015.
No entanto, a modelo da peça publicitária “Sou gorda & Sou sexy”, Maria Luiza Mendes, fez
um comentário abaixo da postagem e expôs o seu ponto de vista sobre as discussões criadas
em torno da divulgação. A ação gerou 59 respostas dos usuários da fanpage da C&A.

Imagem 2: comentário da modelo Maria Luiza Mendes, postado em 07 Set 2016.
Fonte: Fanpage da C&A.
21 - A empresa não se manifesta em nenhum dos 287 comentários que constituem a postagem. Esse posicionamento
se contrapõe à postura adotada pela empresa na fanpage, uma vez que, por meio de uma pesquisa exploratória,
foi possível perceber que a C&A, em linhas gerais, se coloca de forma ativa no gerenciamento dos comentários
dos usuários.
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A modelo, ao se posicionar, justifica o seu lugar – de pessoa que representa a mulher
gorda – a partir do seu IMC22: “Eu tenho 1,73m e peso 85kg. Meu IMC é de 28,40, portanto
sou considerada uma pessoa acima do peso”. Ela assume uma “posição explicativa” a fim de
construir um argumento que legitime a sua fala. Para isso, recorre ao dicionário e ao site de
buscas Google. Essa estratégia não é bem recebida pelos usuários, que entendem a definição
de gordo, apresentada pela modelo, como limitadora e superficial23.
2.20

Quem bom que a sociedade e seus rotulos sao baseados no dicionario e no
google ne?? VC NÃO É GORDA. Tenha vergonha na sua cara magra.

Em seu texto, a modelo se coloca como parte de um grupo de pessoas gordas, algo que foi
rechaçado pelos usuários que, em sua maioria, reforçaram a afirmação de que modelo não é gorda.
2.4

Não amor...você não é gorda. Fica shiu. Beijos

Ao analisar os demais comentários à postagem da empresa, é possível observar que o
sentimento de pertencimento a um grupo também está presente nos dizeres de parte dos
usuários. Eles têm legitimidade para falar sobre as questões relacionadas ao ser gordo porque
vivenciam as implicações disso na sociedade contemporânea. “Instalada a problemática de ser
gordo, vemos surgir, mais do que nunca, um conjunto de saberes, de regulações, de relações de
poder, que incluem/excluem, classificam, demarcam fronteiras, normalizam e hierarquizam as
pessoas de acordo com seu peso” (MARTINS, 2006, p. 38. Grifos da autora). Uma das limitações
impostas refere-se ao fato de não encontrarem roupas em lojas de departamento, como a C&A.
2.52

Vc não é gorda! Vc não sabe o que é ser gorda dentro de uma loja de
departamentos. Vc não faz ideia das dificuldades. E FiM! Como disse uma
amiga aí no comentário: nos poupe, se poupe!

Esse sentimento de pertencimento é revelado também pelo entendimento de que quem
22 - O Índice de Massa Corporal é adotado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) como padrão internacional

para medir a obesidade. A medida é baseada no peso e na altura da pessoa, e gera um número escalonado.
23 - Opta-se, neste trabalho, por nomear como comentário “original” aquele em que o usuário faz referência
direta à postagem da empresa. Já os demais comentários, entendidos como “não originais”, são as respostas
dos usuários aos originais. Os comentários foram enumerados de acordo com a sequência em que aparecem na
página. A partir da identificação do comentário original, as respostas também são enumeradas segundo a ordem
da fanpage, mas com a indicação do comentário ao qual ela está vinculada. No exemplo abaixo, o comentário
2.20 é a vigésima resposta dada ao comentário original 2. Os comentários presentes na fanpage da C&A são
transcritos exatamente como foram publicados, preservando até mesmo os erros de grafia.
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não faz parte do grupo, entendido como uma minoria social não representada na mídia, não
deve falar em nome dele.
1.16

Gente magra falando sobre ser gordo. Até quando

Em seu comentário, a modelo faz menção direta à campanha da C&A (abaixo), ao buscar
evidenciar o objetivo “nobre” da publicidade e atenuar as possíveis falhas presentes no
processo de inclusão da mulher gorda no mundo da moda.
2
(trecho)

Queria dizer que me sinto feliz em estar nessa campanha. O conceito dela
foi valorizar a pluralidade e as variadas formas de beleza, por isso topei
participar.
Me sinto feliz cada vez que vejo uma marca que não trabalhava nesse
segmento, começar a trabalhar. Mesmo que ela não vá até o tamanho 60,
mesmo que ela tropece no início,erre na modelagem...É o começo para
que ela chegue lá um dia, e consiga abranger todos os tipos de corpos. É o
começo para que possamos acabar com as divisões, com os padrões, com a
objetificação da mulher

No contexto deste trabalho, a fala da modelo também pode ser entendida como um
posicionamento extra-oficial da marca. Diante do silêncio da C&A, Mendes se coloca como
“representante da empresa”, mesmo que de modo informal, e apresenta um posicionamento
que visa “responder” às críticas feitas pelos usuários e reforçar a intenção positiva da
campanha ao “valorizar a pluralidade e as variadas formas de beleza”. Os usuários percebem
o papel desempenhado pela modelo naquele contexto e se baseiam na relação trabalhista
para questionar a credibilidade de sua fala.
2.49

VC ESTA SENDO PAGA, sua opinião não conta!! Vc nem sequer usa roupa da
C&A pq tem marcas do mundo todo pra te vestir!! Vc NAO SABE o que é se
sentir humilhada por não encontrar uma calça jeans que sirva! Aliás... Por
que será que posou pra foto sem calça? Ah... Deve ser pq na c&a não tem seu
número!!

O TANGÍVEL E O INTANGÍVEL DA MARCA
Um dos aspectos observáveis na fanpage da C&A é a falta de alinhamento entre os aspectos
tangíveis e intangíveis da marca, revelados a partir dos comentários dos usuários. A C&A atrela
a peça publicitária a uma imagem de uma moda inclusiva, que respeita e acolhe as diferenças –
o intangível da marca. No entanto, ao analisar os comentários dos usuários, é possível perceber
que, a prática (o tangível), não corresponde ao que é divulgado pela empresa. A partir de uma
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experiência pessoal, eles trazem à tona a fragilidade do intangível: a marca não disponibiliza
roupas para pessoas gordas de forma satisfatória. A falta de correspondência entre o discurso
da empresa e a realidade encontrada nas lojas apresenta-se como uma consonância da
dinâmica observada na página: está presente em 37% dos comentários:
2.3

Vc é linda, seu trabalho ficou incrível. Mas sinceramente, não afronte
nossas inteligências. Sobrepeso é diferente de obesidade, uma pessoa com
sobrepeso não é gorda. E eu sei, vc sabe é td mundo sabe que se a gente for
levar uma pessoa gorda mesmo pra uma loja da c&a ela não vai achar nem
um vestido feito com saco de batata pra vestir. As escalas das medidas são
ridiculamente pequenas até pra quem é magra e tem uma bunda grande
ou peitos grandes. O fato é que a marca quis abraçar um público que
normalmente é rejeitado e deu uma pelo tiro no próprio pé. Querida, vc é
gorda apenas pro mundo da moda, mas no mundo real, vc tem apenas um
corpo ok e vc sabe disso. Legal vc tentar defender sua patroa, mas era melhor
pra vc o silêncio.

2.56

A inclusão da mulher GORDA só pode acontecer se houver roupas para
mulheres gordas. E, querida, você é muito bonita, mas desapegue-se do
dicionário, da balança e do IMC, vá até o espelho! Dizer que vende roupas
para gordas e não ter roupas que sirvam sequer em gordinhas é de uma
falsidade sem fim. Se você realmente defende esta causa, não se deixe
enganar pelo cachê, aja de acordo com o discurso.

A partir da possibilidade de atuação dos sujeitos nas plataformas de comunicação digitais,
faz-se ainda mais salutar que as empresas alinhem o tangível ao intangível, de forma que o
discurso institucional esteja equiparado às ações e posições práticas levadas pela empresa.

Sempre que uma marca se apropria de conceitos que não fazem parte
da sua essência, apenas para parecer simpática a um determinado
segmento do mercado, ela está cometendo um duplo erro. As pessoas
para as quais esses conceitos realmente significam alguma coisa
vão perceber a manobra quase que imediatamente. Elas a rejeitarão.
Enquanto isso, seu público atual estará sendo impactado por uma
mensagem inconsistente, que o levará a questionar tudo o que ele já
sabe a respeito da marca (NUNES et al., 2012, p.12).

Assim, é preciso não apenas dizer, mas promover na prática o que se propõe. Do contrário,
a ação de comunicação de marca pode ser entendida como uma apropriação indevida de
uma causa e gerar uma repercussão negativa, posicionamento observado na página que
pode ser evidenciado peço comentário abaixo:
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4

Linda, sexy, plus size, curvilínea sim. Gorda, jamais! Total falta de tato e
de responsabilidade a dessa nova campanha da C&A! Mais um exemplo
de grande marca querendo surfar na onda do empoderamento feminino
e do plus size sem incluir de fato. Não sejam assim, amiguinhos!
#disappointedbutnotsurprised #contrateumconsultor #contrateumagorda
#alguémavisa #tododiaum7a1

GORDOFOBIA E REPRESENTAÇÃO DA MULHER GORDA NA MÍDIA
Durante a análise, foi possível observar que, em mais de 40% dos comentários analisados,
se faz presente a discussão sobre o que é ser gordo. Do total de comentários analisados,
56 utilizam as palavras gordo/gorda. A palavra gordinha aparece em cinco. Nesse sentido,
existe uma preocupação em definir quais características podem ser atribuídas ou não a uma
pessoa gorda; os usuários buscam diferenciar “categorias”, como gorda, curvilínea, plus size,
obesa, com sobrepeso e ossos largos.
1.5

Toda gorda é plus size. Nem toda plus size é gorda. Uma mulher que usa
manequim 44, alta, curvilínea, com corpo perfeito, definitivamente não é
gorda.

1.15

Tem diferença entre ser gorda e ser obesa! Como a modelo respondeu ela
tem imc acima de 28, está 20kg acima do peso “ideal” e é considerada gorda
sim

A palavra gordofobia está presente em apenas dois dos comentários analisados. Porém, essa
temática aparece na página atrelada às experiências pessoais dos usuários, explicitamente
em nove comentários. Ao longo dos relatos, há casos gordofóbicos de que foram vítimas,
mas não necessariamente definem o ocorrido como gordofobia.
2.53
(trecho)

Você já entrou em uma loja de departamento como a C&A, Renner, Marisa
e Riachuelo, experimentou TODAS as roupas “””grandes””” e constatou que
nenhuma te servia? Você já chorou dentro do provador? Já se sentiu excluída
pela sociedade porque não consegue encontrar uma calcinha sequer que te
servisse? Eu e muitas mulheres passamos por isso desde a juventude, isso
porque muitas vezes nem obesas somos.
Quando comecei a usar 44, aos 14 anos, já ficou um pouco mais difícil de
encontrar roupas. Depois que cheguei ao 48, comemorava muito quando,
raramente, encontrava algo pra mim em lojas assim. Hoje, vestindo 52/54,
nem posso sonhar em entrar em uma dessas lojas, e sempre que entro pra
acompanhar alguém, até os vendedores me olham feio porque ali não tem
nada pra mim.
Então creio que não seria o caso de defender uma grife que, apesar de
ter te pagado pra fazer o job, tem um histórico de clientes frustradas, que
começam a se autodepreciar quando seu manequim normal começa a não
servir mais e sofrem toda vez que os donos das grifes resolvem reduzir os
manequins.
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Os usuários narram casos de discriminação na loja o que, mais uma vez, evidencia a falta
de coerência entre o intangível – a campanha da C&A – e o tangível – a realidade vivenciada
nas lojas da marca.
6

Vocês estão pensando que o consumidor é imbecil? As roupas de vocês não
servem em pessoas gordas. Tenho 1,65 e 85Kg. Não acho absolutamente
nada nas lojas de vocês. Além disso, os atendentes são grosseiros quando
pergunto se há números maiores, como se não quisessem pessoas “de corpo
perfeito” ali. Tenho vergonha de ver uma campanha dessa. Como profissional
de comunicação e como consumidora. Absurdo. Apenas.

Ainda no que se refere à gordofobia, observa-se na dinâmica da página o posicionamento
de usuários que se manifestam de forma preconceituosa “respaldados” por um discurso de
vida saudável. Tal colocação não se configura como uma constância da dinâmica da página
e está presente em 2% dos comentários analisados, como o que se segue:
2.43
(trecho)

Se ame sim, respeite seu biotipo, mas cuidado com o conformismo pois
muitas de nos engordamos por maus hábitos, ansiedade etc, adquirindo
futuramente doenças evitáveis com boa dieta e vida ativa, portando mexa-se,
admita que houve avanço nesse sentido, temos inclusive gordinhas muito
estilosas plus size, mas cuidado ao definir o termo como isso ou SÓ isso, pois
repito, seria levar a coisa pra outro extremo e nem anorexia nem obesidade
são bons pra ninguém! Correto?!

Com base em suas experiências pessoais, as usuárias evidenciam o problema que
publicidade em geral não representa a mulher gorda na mídia. Nesse sentido, quando uma
empresa se propõe a fazer a representação dessa mulher, é preciso que a peça publicitária,
de fato, corresponda às expectativas dessa parcela do público, que estão acostumadas a não
se enxergarem na mídia, assim com tantas outras minorias sociais.
2.24
(trecho)

Você não faz ideia como é entrar na C&A pra mim. Eu me sinto humilhada,
diminuída, tudo menos sexy. O problema Maria Luiza é que durante anos
fomos bombardeadas com a publicidade que dita a beleza com modelos
magérrimas que ficam absolutamente maravilhosas em qualquer tipo
de roupa. Esperamos muito por publicidade que apoie a pluralidade. Por
isso peço que entenda a revolta quando a publicidade vem em forma de
eufemismo. Com uma mulher saudável, no máximo cheinha, fotoshopada
sem sequer uma celulite. As “gordas” Maria Luiza não são assim. Não
somos como você. Gostaríamos de ser representada de forma real, de
nos identificarmos com a modelo da propaganda e sentir que podemos
ser bonitas como vocês são. Mais uma vez nos apresentam uma imagem
que não alcançamos. É pior, deram nosso nome pra ela. Se te consideram
gorda você realmente acha que algum dia terão roupas tamanho 60 nesse
tipo de loja? Você é linda e sexy. Toda mulher é. Mas você não é gorda. Pq
infelizmente, gordas ainda não são colocadas em campanhas publicitárias.
Não as de verdade. Eufemizar em nome de um conceito de “belo” é reforçar
que se existe alguém fora do padrão, jamais conseguirá alcançá-lo.
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Como forma de protestar frente a essa falta de representação ou até mesmo a respeito
da manifestação da modelo na página, alguns usuários utilizam a ironia, presente em 12
comentários, o que representa 12% do total dos comentários analisados.
1.3

Cadê a gorda na foto? Não achei!

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A análise dos comentários do público na postagem “Sou gorda & Sou sexy”, integrante da
campanha “Entre na Mistura Jeans” da C&A, fez emergir discussões sobre a peça publicitária
e outras temáticas, como a gordofobia e a representação da mulher gorda na mídia. Ao
não se posicionar a respeito da discussão levantada pelo público na postagem inicial ou
em outra posterior, a C&A abriu espaço para que a modelo plus size da campanha saísse em
defesa da empresa, assumindo a “voz oficial” e justificando sua própria escolha para a peça
publicitária. No entanto, apesar de ter apresentado seu Índice de Massa Corporal (IMC) na
faixa de sobrepeso, como justificativa para o uso do adjetivo “gorda” na peça publicitária, a
análise aponta que a modelo não é considerada gorda pelo entendimento geral dos usuários.
A moda, com seus rígidos padrões de modelagem, impõe tamanhos de corpos e de
roupas que, por vezes, excluem um número significativo de consumidores. O arquétipo dos
modelos nas propagandas de moda, em geral, apresenta pessoas brancas e magras, com
estilo padronizado. Essa escolha impede que quem não se adequa a esses padrões consiga
se ver representada pelas marcas. O tema da gordofobia, levantado por este artigo, é uma
das formas de exclusão mais presentes nas divulgações de moda. Porém, é preciso destacar
que há movimentos, ainda que isolados, buscando reverter essa situação. Um exemplo é o
estilista mineiro Ronaldo Fraga que, em 26 de outubro de 201624, apresentou uma coleção
ao São Paulo Fashion Week em que o foco não estava nas roupas, mas nas modelos: 28
transexuais e travestis cruzaram a passarela no desfile de sua marca homônima.
O debate iniciado na página da C&A, para além da discussão sobre a inclusão das diferenças
e sobre a gordofobia, evidencia que o branding nem sempre consegue trazer para o campo
24 - Disponível em: < http://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2016/10/1826596-representatividade-e-tema-de-

-desfile-de-ronaldo-fraga-com-modelos-trans.shtml>. Acesso em 08 Nov 2016.
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do real, da prática diária, as características intangíveis utilizadas na construção do ideário
de uma marca. Assim como a C&A, no caso apresentado neste artigo, outras empresas estão
sendo questionadas pelo público por apresentarem ações diferentes do discurso de marca.
Enquanto participante da comunicação, mesmo com as possibilidades e limitações
impostas aos usuários pelos algoritmos, o público lança mão de suas convicções para
defender posicionamentos e confrontar os produtores de conteúdo. Nesse viés, o debate
para a inclusão das diferenças encontra, cada vez mais, eco nos participantes das redes
sociais digitais e ressalta a necessidade do alinhamento entre o branding e as ações concretas
das empresas. Pela análise dos comentários na postagem, aliado à ausência de resposta
oficial da marca, é possível perceber que a C&A apresenta um posicionamento de branding
aberto às diferenças, mas suas ações práticas não comportam toda a abertura apresentada
no discurso da empresa.
Por fim, é preciso salientar que é possível lançar novos olhares sobre o objeto a partir
de outras abordagens metodológicas como, por exemplo, os Métodos Digitais, com novas
possibilidades de resultados quantitativos sobre os comentários da postagem da C&A, como
nuvens de tags e tendências do uso de expressões, tal como gordofobia.
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RESUMO
Sob o contexto da cultura das mídias, a proposta deste artigo é atualizar o arranjo midiático
disposto por Dyer (1998), destacando a relevância dos discursos disponíveis nos perfis
virtuais de celebridades, que apresentam a intimidade dos artistas através de uma interação
direta e próxima do público. Por meio dos perfis de Carolina Dieckmann e Marcos Mion,
analisados como objetos empíricos, o texto intenta fomentar o debate a respeito da formação
da imagem das estrelas e sua relação com a sociedade, sob a ótica da nova expressão do
espaço biográfico contemporâneo.
PALAVRAS-CHAVE
Celebridades. Mídia. Perfil virtual. Intimidade. Espaço biográfico.
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ABSTRACT
Under the context of media culture, the purpose of this article is to update the mediation
arrangement provided by Dyer (1998), highlighting the relevance of the available discourses
in celebrity virtual profiles, which present the intimacy of the artists through a direct and
close interaction of public. Through the profiles of Carolina Dieckmann and Marcos Mion,
analyzed as empirical objects, the text tries to foment the debate about the formation of
the image of the stars and its relation with the society, from the perspective of the new
expression of the contemporary biographical space.
KEYWORDS
Celebrities. Media. Virtual profile. Intimacy. Biographical space.
No início de 2014, Caras Online, site da principal revista de celebridades do Brasil, selecionou
e apresentou 50 perfis virtuais da rede Instagram como indicações especiais de famosos
para suas “leitoras mais antenadas”1. A chamada da matéria anunciava: “nada de Twitter ou
Facebook, a rede social queridinha das celebridades é o Instagram – sistema simples e rápido de
compartilhamento de fotos. Seja no Brasil ou no exterior, vários artistas não param de publicar
imagens de seu cotidiano”. Para além do universo da fama, outros dados apontavam que o
Instagram também tinha se transformado em moda entre os “comuns”.
De acordo com dados divulgados em junho de 20162, o Instagram ultrapassou a marca
de 500 milhões de perfis ativos por mês – sua base de usuários dobrou nos dois últimos
anos. Diariamente, 300 milhões de pessoas acessam seus perfis; usuários publicam mais
de 95 milhões de fotos e o número de curtidas chega a 4,2 bilhões. 35 milhões de contas
são brasileiras e elas representam 7% do total mundial. Apesar dos números admiráveis,
o aplicativo ainda está aquém de outras redes sociais, como o Facebook e o Whatsapp,
que possuem um total de usuários na casa do bilhão. Ainda assim, alguns especialistas

1 - Matéria publicada em março de 2014, disponível em <http://caras.uol.com.br/nacionais/50-celebridades-

deve-seguir-no-instagram-justin-bieber-rihanna-gugu-ivete-claudia-fotos#.VOEHKSmdKOM>, acessado
15/02/2015.
2 - De acordo com matéria publicada em <http://g1.globo.com/tecnologia/noticia/2016/06/instagramultrapassa-os-500-milhoes-de-usuarios.html> acesso 13/10/2016
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em marketing digital3 garantem que, no Instagram, a taxa de engajamento é, em média, 15
vezes maior quando comparada com o Facebook. Parece que o público do aplicativo é mais
comprometido com a plataforma e com seu conteúdo, e esse envolvimento se concretiza
através das imagens e dos recursos de edição, que são capazes de contar histórias de forma
cativante e criativa4.
Embora o sucesso da rede social se deva a uma série de questões mercadológicas, o
uso ativo das celebridades e seus perfis virtuais certamente impulsiona o crescimento de
seguidores, que enxergam na mídia de compartilhamento de fotos e vídeos uma possibilidade
de interação direta com seu ídolo. Afinal, é através dos perfis pessoais que grandes artistas
divulgam seus momentos privados, íntimos e em família. Os seguidores têm liberdade para
curtir e para comentar à vontade. Elogiar ou criticar. Mandar recados, pedir “likes” ou fazer
propaganda. A mediação entre artista e público parece ser estreitada na utilização do aplicativo,
não apenas em função dessa aparente “liberdade” adquirida pelo público, mas, especialmente,
por causa do tipo de conteúdo que é compartilhado pelas estrelas – na maior parte das vezes,
relacionado ao âmbito pessoal. Assim, a distância que separa o ídolo dos comuns parece
decrescer à medida que imagens privadas se tornam públicas, por iniciativa do próprio artista
(ao menos em teoria); sem a mediação visível de um produtor, jornalista ou empresário.
No Brasil, a prática de expor o cotidiano e a intimidade na rede já causou, para algumas
celebridades, problemas familiares e discussões com fãs. Foi o caso do cantor sertanejo
Zezé Di Camargo, que depois de anos de casamento e muitos boatos a respeito de casos
extraconjugais, se separou e assumiu publicamente uma nova relação. A namorada, o cantor
e a ex mulher começaram a usar seus perfis no Instagram com regularidade, cada um a sua
maneira, explicando aos fãs sobre a situação em triângulo e respondendo às críticas, que
passaram a ser cada vez mais recorrentes com relação ao novo relacionamento do sertanejo.
Ele acabou exagerando nas postagens: primeiro, desfiou um rosário de críticas à ex e foi

3 - Ver texto “Intelligence Report – Instagram 2015”, disponível em <https://www.l2inc.com/research/

instagram-2015> acesso em 13/10/2016.
4 - Um “guia de anúncios para o Instagram”, publicado em uma matéria do site Adnews, definiu os três pontos
chave do aplicativo: envolvimento, percepção visual e inspiração. Disponível em: http://adnews.com.br/midia/
infografico-traz-guia-de-anuncios-para-o-instagram.html> acesso em 13/10/16.
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extremamente repreendido pelos fãs5. Depois, respondeu com grosseria aos seguidores que
criticaram uma foto postada no perfil de sua namorada, que exibia uma tatuagem feita em
homenagem ao cantor6. A partir dos comentários do público nos três perfis (que elogiam a
“ex”, criticam a namorada e praticamente ridicularizam o cantor7), é possível perceber que a
forma como Zezé usa seu perfil virtual, ao invés de contribuir, fragiliza a sua imagem como
ídolo. Nesse caso, a exposição aproximada da realidade dos fãs e o contato com os usuários
acabaram retratando, de forma desfavorável, mais uma das nuances da imagem do artista,
que se tornou pública a partir de uma conotação que envolve privacidade.
No entanto, independente de gerar um saldo positivo ou negativo, o caso de Zezé Di Camargo
ilustra como a possibilidade de interação entre público e celebridade, que se abre através da
dinâmica e do tipo de conteúdo que é compartilhado nas redes sociais (especialmente por
meio do aplicativo Instagram, que desponta como o preferido entre os famosos), parece ser
um novo e importante componente para a construção e a projeção da imagem pública dos
artistas. Tanto que, no cenário nacional, os perfis virtuais dos ídolos, além de reunirem grandes
números de seguidores8, também servem como pauta para a imprensa especializada, que,
cada vez mais, repercute as informações publicadas pelas celebridades, em outras mídias e
veículos próprios (como, por exemplo, no caso já citado de Caras Online).
Considerando o crescimento da internet, suas redes sociais e seus aplicativos, e tendo
em vista uma perspectiva intertextual do estudo de celebridades, orientada pela cultura das
mídias e, principalmente, baseada no arranjo midiático criado por Dyer (1998), o objetivo deste
artigo é atualizar a composição disposta pelo autor no fim da década de 1990, destacando
a relevância de um novo grupo de textos midiáticos, formado pelos discursos disponíveis
5 - O site Ego, da Globo.com, noticiou o desabafo de Zezé Di Camargo em seu perfil virtual: <http://ego.globo.

com/famosos/noticia/2014/09/zeze-di-camargo-em-novo-desfabafo-nao-sou-do-tipo-que-bate-e-esconde.
html>, acessado em 16/02/2015.
6 - O assunto continuou aparecendo como pauta do site de “fofocas” Ego. Disponível em: <http://ego.globo.com/
famosos/noticia/2014/10/zeze-di-camargo-discute-com-fas-que-criticaram-tatuagem-de-namorada.html>,
acessado em 16/02/2015.
7 - Alguns comentários que geraram a reação do cantor foram: “como você é burro, Zé. Ela vai dar um golpe em
você. E eu acho que é pouco. Tá se achando demais só porque tá namorando uma…”; “depois de ganhar um
apartamento de luxo, é mole fazer tattoo”.
8 - A título de exemplo, de acordo com o site Holofote, o jogador de futebol Neymar, em julho de 2014, ostentava
7,4 milhões de fãs e o título de jogador da Copa do Mundo mais seguido na rede. Disponível em <http://wp.clicrbs.
com.br/holofote/2014/07/04/com-mais-de-7-milhoes-de-seguidores-neymar-e-o-jogador-mais-popular-do-ins
tagram/?topo=52,2,18,,186,77>, acessado em 16/02/2015.
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nos perfis virtuais de celebridades. Atualmente, esses materiais parecem intervir de forma
considerável na formação da opinião pública sobre a imagem de determinados artistas. Por
isso, a intenção deste trabalho é contextualizar a análise de Dyer (1998), propondo a inclusão
de um quinto conjunto de textos midiáticos, que circulam hoje, nas redes sociais, como
narrativas em primeira pessoa, e que traduzem um novo local de interação, aparentemente
significativo para a construção das imagens públicas e para a afirmação da centralidade da
mídia na sociedade moderna. À luz de estudos e discussões que também refletem sobre
o espaço biográfico contemporâneo, analisaremos, como objetos empíricos, dois perfis
virtuais de celebridades brasileiras, da atriz Carolina Dieckmann e do apresentador Marcos
Mion, que, embora pareçam distintos, podem ser analisados conforme as quatro categorias
criadas por Dyer (1998), que serão detalhadas a seguir. A escolha dos objetos foi orientada
pela expressividade dos perfis de cada artista no Instagram, considerando, em conjunto, o
tempo de carreira e os diferentes percursos midiáticos, que renderam variadas informações
acerca de suas imagens públicas.
O CONCEITO DE CELEBRIDADES: HISTÓRIA, INTERTEXTUALIDADES E CATEGORIAS
No contexto da cultura midiática, Kellner (2001, p. 26) afirma que a “mídia se transformou
em força dominante na cultura, na socialização, na política e na vida social”. Nesse sentido,
as celebridades se destacam por humanizarem o sistema de consumo promovido pelas
interações midiáticas e, assim, por acabarem também afetando valores e comportamentos
sociais. Sob esta perspectiva, o impacto que as celebridades exercem sobre a consciência
pública e a forma como elas são construídas no imaginário coletivo são questões que se
colocam como objeto de reflexão, inclusive do ponto de vista histórico.
Analisando o cenário francês dos séculos passados, Inglis (2010) observa a construção
do conceito da fama como uma espécie de marco cronológico, capaz de diferenciar vidas e
estilos de vidas que foram valorizados e desenvolvidos na invenção da sociedade moderna,
a partir do século XVIII. A diferenciação do conceito em termos históricos, na visão do autor,
oferece exemplos concretos das formas como “a fama e o poder se expressam e se confirmam
através do espetáculo” (INGLIS, 2010, p. 13), e comprovam a maneira como o comércio da
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fama e da celebridade foi concebido ao longo dos últimos 250 anos, com o auxílio da mídia.
O autor destaca que, primeiramente, alguns artistas começaram a surgir por meio de
uma projeção ampliada e distorcida de valores mais contestados pela sociedade, que
eram comumente entendidos como “íntimos”. Inglis (2010) aponta a criação de valores e
comportamentos sociais diferenciados para “dentro e fora do lar”, a divisão entre espaços
público e privado, e a percepção ilusória, por parte da opinião pública, de que artistas eram
dotados de uma personalidade singular, “movida por paixões”, que não seguiam (ou não
precisavam seguir) certas regras sociais. Assim, aos poucos, a privacidade, que era escondida
com rigor na “vida real”, começou a chamar a atenção do público; e os artistas começaram a
se destacar por fama e notoriedade na vida pública, ao mesmo tempo em que despertavam
o interesse por suas vidas privadas.
Para Rojek (2008), o significado do termo celebridade vem sendo historicamente modulado,
e, hoje, é atribuído ao status glamouroso ou notório9 de um indivíduo dentro da esfera pública.
Ele associa a importância do rosto público no dia a dia à ascensão da sociedade pública, que,
conforme suas próprias palavras, “cultiva o estilo pessoal como um antídoto para a igualdade
democrática formal” (ROJEK, 2008, p.11). Dessa forma, considerando que celebridade é um
status, e não um determinado indivíduo, o termo, na visão de Rojek (2008), se aproxima da
análise de Inglis (2010) pelo menos no que se refere à clivagem entre o “eu” privado e o “eu”
público, que parece permear a construção histórica e popular da imagem de uma celebridade.
Schittine (2004) também aborda a fragmentação dos universos público e privado, a fim
de ponderar sobre a esfera íntima, que aparenta caracterizar um acréscimo importante na
imagem nuançada das celebridades. Seguindo o raciocínio de Inglis (2010), a autora afirma
que o caráter cosmopolita das cidades, crescente a partir do século XVIII, influenciou e
estimulou as pessoas a adotarem determinados comportamentos sociais em relação ao
outro e à massa de desconhecidos que começava a formar uma nova “plateia social”. Até o
século XIX, quando ainda havia algum tipo de distinção entre comportamentos adequados
9 - Notorius, em inglês, possui uma conotação que não existe na tradução da palavra, notório, na língua portuguesa.

O sentido conota transgressão, desvio e imoralidade.
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para dentro e fora do lar, a noção de espaço privado se confundia com o doméstico. A
família era encarada como o “refúgio burguês da privacidade” e, consequentemente, era o
que ficava em oposição direta ao convívio público.
A partir de então, novos hábitos de vida e trabalho se colocaram na sociedade, e uma
outra organização da esfera pública começou a ser configurada com o auxílio dos meios
de comunicação. Aos poucos, com os avanços industriais e tecnológicos, e suas inevitáveis
demandas, o trabalho (“enquadrado” na noção de público) invadiu as horas de convívio
privado, com a família. Paralelamente, os jornais impressos criaram uma nova forma de expor
a vida pública, contribuindo para formalizar a imbricação entre os universos, da maneira como
é percebida atualmente. Conforme sugere Schittine (2004), a proteção da privacidade, da vida
individual, passou a ser uma preocupação a mais a partir do século XIX, e fez gerar, dentro do
estilo de vida burguês, uma esfera social ainda mais recolhida que a privada: a esfera íntima.
Nesse espaço, a autora afirma que o indivíduo busca isolamento físico para enfrentar suas
questões particulares, delimitando uma zona própria que pode ser circunscrita, inclusive,
dentro do lar. A esfera íntima seria, portanto, a vida privada e individualizada.
Nessa perspectiva, o conceito de Dyer (1998) pode ser útil para tentarmos compreender a
forma como os universos público, privado e íntimo se embaralham na fabulação das narrativas
midiáticas que constroem a imagem de uma celebridade. Alinhado, avant la lêttre, à ideia do
processo de midiatização, o autor acredita que a imagem de uma estrela é construída pela
percepção coletiva através de um conjunto de textos midiáticos. Para Dyer (1998), as estrelas
se formam a partir de tipos sociais, que funcionam como a base sob a qual a imagem particular
de uma celebridade é construída. Os tipos, na verdade, são modelos planificados; imagens
compartilhadas; representações coletivas consolidadas e facilmente decifráveis, com papeis
já estabelecidos socialmente. As estrelas, segundo o autor (DYER, 1998, p. 60), “incorporam
os tipos sociais, mas imagens de estrelas são sempre mais complexas e específicas do que
os tipos” (tradução nossa)10. O arranjo entre os diferentes discursos promovidos pela mídia
resulta em uma intertextualidade midiática capaz de edificar a imagem de uma determinada
10 - No original: “Stars embody social types, but star images are always more complex and specific than types”.
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celebridade diante do público, sobre o tipo social.
Essa imagem pode ser compreendida a partir de textos agrupados como promoção,
publicidade, filmes e, por último, críticas e comentários. Juntos, esses textos produzem um
certo tipo de interação com a opinião pública que, por sua vez, constrói uma imagem das
celebridades, nuançada, conflituosa, flutuante (pois muda conforme o tempo) e firmada de
acordo com o saldo das informações disponibilizadas pela mídia, que, de forma conjunta,
constroem as particularidades de cada figura pública no imaginário coletivo. Nesse sentido,
é importante enfatizar que, mais do que apontar uma abordagem intertextual acerca das
imagens das estrelas, Dyer (1998) assinala que a celebridade se faz na relação com a sociedade,
respondendo a algumas das questões da época, nas perspectivas cultural e comportamental.
A primeira das quatro categorias de Dyer (1998) é a de “promoção”, que se refere a textos
criados pela mídia e voltados diretamente para promover estrelas específicas, geralmente
vinculadas a algum produto midiático. Os materiais que se enquadram em “promoção”
revelam a intencionalidade de construção de atributos de imagem a fim de estimular, de
alguma forma, a lógica do consumo. Servem, como exemplos desses textos, anúncios direta
ou indiretamente subordinados a estúdios, releases (incluindo biografias condensadas),
editoriais de moda, anúncios que vendem um produto com a aprovação de uma estrela,
aparições públicas (pagas ou negociadas) e, também, materiais que promovem a estrela em
um produto midiático particular, como outdoors, trailers etc.
A categoria “publicidade”11 também se refere a textos criados pela mídia, mas que se
diferem dos da categoria de “promoção” por não serem, ou não aparentarem ser, criação
deliberada de imagem. São materiais que parecem ser mais autênticos, parecem dar mais
acesso à pessoa “real” da celebridade, mas que também são, muitas vezes, controlados pelos
estúdios, agentes e empresários, que procuram não evidenciar essa mediação intencional pela
visibilidade de determinada estrela. Exemplos dessa categoria são os conteúdos divulgados
11 - O termo “publicidade”, traduzido no contexto de Dyer (1998), que usa “publicity”, tem relação com as raízes francesas da
palavra, que conotam um sentido de “tornar público”. No Brasil, o termo “publicidade” é vinculado às noções de propaganda,
agências e anúncios comerciais. Portanto, é importante ressaltar que essa segunda categoria, embora carregue o nome de
“publicidade” (por uma dificuldade de tradução), envolve as mídias noticiosas, e não aquilo que é assumidamente “anúncio”,
em inglês, advertisiment.
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nas revistas de celebridades, nas colunas sociais e nos sites de fofoca, que muitas vezes
“forjam” a informação e o contexto para promover, de maneira mais opaca, uma imagem
igualmente forjada. Embora através desses textos seja possível identificar tensões entre a
vida pública e a vida privada das celebridades, para Dyer (1998, p.61), “os únicos casos onde
podemos ter certeza de uma publicidade genuína são os escândalos” (tradução nossa)12.
Talvez em 1979 (ano da primeira edição) fosse permitido afirmar isso com mais convicção,
como fez Dyer (1998). Hoje, sabe-se no entanto, que até os escândalos podem ser – e alguns
já foram13, – manipulados por interesses pessoais ou empresariais.
Como o foco das análises do autor são as estrelas de cinema, a categoria dos “filmes”
traduz os longas-metragens como lugares inevitavelmente privilegiados que, vistos como
veículos, podem ser fundamentais para aparição e distinção da imagem de uma estrela. A
noção do filme como um veículo embutida nesta categoria é particularmente importante,
porque, com frequência, os filmes são construídos em torno das estrelas, assim como as
histórias podem ser escritas expressamente para incluir determinada celebridade.
A última categoria, “críticas e comentários”, se refere aos textos que fazem apreciações e
interpretações profissionais acerca das estrelas e do papel que elas desempenham na mídia.
São as resenhas, os livros e as críticas sobre filmes, perfis cinematográficos, radiofônicos
e televisivos, e mais uma série de materiais que lidam com a cena contemporânea e que,
teoricamente, contribuem para moldar a opinião pública. É importante ressaltar que, apesar
de serem produtos da mídia, os textos dessa categoria devem ser situados, segundo Dyer
(1998), mais do lado da audiência, dos consumidores dos textos midiáticos, do que de seus
produtores, uma vez que, pelo menos em teoria, devem estimular a formação de uma opinião
crítica por parte do público.

12 - No original: “The only cases where one can be fairly certain of genuine publicity are the scandals”.
13 - Um caso que pode servir como exemplo é o de Kim Kardashian. Em 2007, ela teve um vídeo íntimo “vazado” na

internet. As imagens foram gravadas em 2003 e mostravam a americana fazendo sexo com seu então namorado,
Ray J. Na época, ela processou a empresa Vivid Entertainment, que divulgou o vídeo, mas retirou o processo
anos depois. Para muita gente, como garante a material do site IG São Paulo, o vazamento do vídeo foi uma
jogada de marketing: depois do episódio, Kim se tornou uma das pessoas mais conhecidas do show business e
ganhou seu próprio reality show, o “Keeping Up with the Kardashains”, que retrata a vida dela e de sua família.
(matéria disponível em: <http://gente.ig.com.br/fofocas-famosos/2017-05-05/escandalos-sexuais-dos-famosos.
html> acesso em 28/06/2017).
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Usando como exemplo as fases da carreira da atriz Jane Fonda, Dyer (1998) aponta uma
coerência entre a construção da imagem da estrela e o percurso público da atriz registrado pelos
textos midiáticos, analisados sob a lógica das quatro categorias em seu conjunto. Certamente,
esse arranjo de textos representa uma forma interessante de se problematizar a construção
das celebridades e seus conflitos, conforme a opinião pública. No entanto, é importante
considerar que, hoje, a internet desempenha um papel social relevante, inclusive no que se
refere à produção e veiculação de textos midiáticos, por vezes, voltados exclusivamente às
celebridades. O ambiente virtual abre uma possibilidade de interação até então inédita entre o
público e o artista, com potencial para transformar ou reafirmar a imagem de estrelas, a partir
de um discurso produzido e promovido em primeira pessoa, em nome do artista.
Por isso, pensamos que um quinto conjunto de textos pode ser vislumbrado atualmente
como um ativo na análise da construção das imagens, que segue o raciocínio de Dyer (1998),
mas se diferencia das outras categorias, por fazer circular textos produzidos pelas próprias
celebridades (ou em nome delas, como se fossem delas), publicados em mídias digitais, que
difundem o “selfie virtual” das personalidades.
A QUINTA CATEGORIA: PERFIS VIRTUAIS
Inglis (2010), Rojek (2008) e Dyer (1998) concordam que o conceito de celebridade vem
sendo articulado ao longo da história, e que, portanto, a imagem de uma estrela, além de
modulada (e, por vezes, conflituosa), é, também, flutuante, pois se modifica conforme o
tempo. Na linha proposta por Dyer (1998), a diversidade de textos midiáticos impacta
diretamente a maneira como a opinião pública compreende a imagem dos artistas: parece
que quanto mais textos a mídia oferece, mais nuançada e complexa se torna a imagem de uma
celebridade, no consenso social. Nessa perspectiva, os novos textos veiculados no ambiente
virtual se evidenciam como um verdadeiro catalisador das características que compõem o
conceito intertextual de celebridades, por disponibilizarem uma série de informações sobre
os artistas, através de diferentes plataformas, que, além de facilitarem o acesso, servem ao
público como um espaço para a reverberação do próprio conteúdo difundido.
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No que se refere à possibilidade de uma nova construção intertextual da imagem das
celebridades, a particularidade desse espaço, a internet – um território que mistura com certa
naturalidade os âmbitos público, privado e íntimo – é o que orienta a proposta de inclusão
de um quinto grupo de textos midiáticos, composto por perfis ativos de celebridades em
redes sociais. Esses textos fazem circular um discurso em primeira pessoa, como se fosse a
própria voz do artista, oferecendo ao público momentos aparentemente mais “autênticos”
de privacidade e intimidade, em gestos autobiográficos e espontâneos (em teoria).
Arfuch (2010), discutindo o espaço biográfico contemporâneo, afirma que o avanço da
midiatização transformou a abrangência dos antigos espaços biográficos, promovendo a
espetacularização diária da vida cotidiana em um novo ambiente, propício para a afirmação
do “eu”. Sob uma perspectiva histórica, que associa o surgimento da esfera privada à
configuração da esfera pública burguesa, a autora demonstra como a sociedade, ao longo dos
anos, passa a valorizar o privado diante do que é público, traçando uma linha cada vez mais
incerta entre os espaços, que, até o século XIX, pareciam mais claramente divididos. Com o
desdobramento midiático e o escurecimento entre as esferas, o espaço privado extrapola o
público e a necessidade de se demonstrar o verdadeiro “eu”, privado e autêntico, se coloca
como um valor cada vez mais essencial no curso da sociedade. Os espaços biográficos,
que contam vidas (inclusive dos próprios autores) começam a ser ampliados, enquanto a
evolução tecnológica viabiliza novas formas de autorretratação.
Os perfis criados em redes sociais se encaixam nesse cenário e permitem que a intimidade
se evada do espaço privado para invadir aquela esfera que outrora se considerava pública,
como defende Sibilia (2008). Segundo a autora, as tendências de exibição da intimidade que
proliferam hoje em dia evidenciam um novo fenômeno que retrata o desejo de se exibir e
falar de si. Nesse gesto, a web 2.0 deixa (ou praticamente convida) que a intimidade seja
infiltrada “por olhares tecnicamente mediados (ou midiatizados), que flexibilizam e alargam
os limites do que se pode dizer e mostrar” (SIBILIA, 2008, p. 78). Nessa lógica, as celebridades,
reforçando a imbricação e a interpenetração entre os espaços público e privado, utilizam os
perfis virtuais para afirmarem seu verdadeiro “eu” publicamente, uma vez que se subentende
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que aquele é um espaço biográfico contemporâneo, socialmente utilizado para a exibição
da intimidade do sujeito. Hoje, pode-se afirmar que esse é o lugar propício para carregar um
discurso parcial e com tons subjetivos pessoais, mesmo que seja de uma figura pública.
Essa ideia da autenticidade do sujeito embutida nos espaços virtuais fica ainda mais
nítida sob o recorte de Sarlo (2011), em seu ensaio sobre a utilização do Twitter por parte
dos políticos argentinos. A autora acredita que, ao contrário do traço de manipulação
normalmente atribuído ao discurso político e jornalístico, o Twitter e o Facebook dão a
impressão de serem espaços autogeridos pelos usuários, onde se impõem a transparência e,
especialmente, onde o sentido clássico de público e privado se reconfigura com tendências
ao desaparecimento intencional: os usuários das redes sociais “devem fingir que não há
público nem privado” (SARLO, 2011, p. 15).
O Instagram é um aplicativo que desponta nesse sentido, servindo a famosos e comuns
como um espaço público voltado para a difusão de imagens pessoais. Diante dessa nova
configuração do espaço biográfico e de sua relevância para a afirmação do sujeito moderno
inserido no contexto da cultura das mídias, os perfis virtuais de celebridades ganham novo
peso diante da análise voltada para a leitura crítica dos textos midiáticos categorizados,
como propõe Dyer (1998). A intenção, portanto, é analisar essa nova categoria como forma
de diagnosticar o peso e a interferência da exposição direta do artista (manifestada através
dos textos publicados em primeira pessoa) na construção das imagens de estrelas, realizada
através das interações midiáticas.
Como exemplos para esse novo arranjo, faremos uma breve análise de dois perfis virtuais,
que, conjugados com as categorias criadas por Dyer (1998), tem a intenção de afirmar a
razão da atualização do composto de mídia, a partir do apontamento de novas formas de
interação entre celebridades e público.
@LORACAROLA E @MARCOSMION: O “SELFIE VIRTUAL” QUE (RE)APRESENTA AS
CELEBRIDADES
Embora não estejam entre os mais consagrados atores brasileiros, Marcos Mion e
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Carolina Dieckmann são figuras públicas que circulam na mídia há mais de dez anos. São
artistas jovens, que amadureceram e consolidaram suas vidas privadas, em família, diante
da exposição pública, alimentando a imprensa especializada e seus leitores com insumos
relevantes, no campo pessoal e profissional, para a construção do status célebre. Em seus
perfis no Instagram, cada um dos artistas interage, com frequência, com mais de um milhão de
seguidores. Eles postam momentos privados e íntimos, às vezes até relacionado com algum
trabalho (como, por exemplo, fotos de bastidores), adotando posicionamentos diferentes na
maneira de interagir com os fãs, mas, ao mesmo tempo, mantendo a “essência” do aplicativo,
que é compartilhar imagens pessoais.
Na rede, Carolina Dieckmann é @loracarola, famosa pelos “selfies” postados em intervalos
de trabalhos. A atriz mistura seu universo profissional com sua rotina privada, compartilhando
com os seguidores declarações de amor ao marido e aos filhos; fotos antigas que mostram
amizades com outras celebridades; imagens comerciais em que ela é a garota propaganda;
elogios aos ídolos e colegas de profissão, homenagens que recebe dos fãs, e mais uma
variedade de assuntos que se colocam como um discurso em primeira pessoa e apresentam
uma nova faceta da imagem pública da atriz, mediada, aparentemente, por ela mesma.
Desde que estreou na TV, aos treze anos, Carolina Dieckmann chama a atenção da mídia
pela beleza explorada em papeis de “mocinha”, em novelas, filmes e séries. No ano 2000, a atriz
se destacou pela interpretação de uma das protagonistas da principal novela da Globo, que
descobria ter leucemia e que acabou motivando uma grande campanha nacional pela doação
de medulas, na qual foi diretamente envolvida. Ela raspou o cabelo durante a gravação de
uma cena e ganhou a aprovação da crítica e da opinião pública por doar sua imagem àquele
personagem, tão comovente. Foi um marco na carreira da atriz e talvez seu personagem mais
importante, até hoje (mesmo com um total de 17 produções das Organizações Globo14).
A verdade é que é no campo pessoal que Dieckmann chama mais atenção. Aos 19 anos, ela
se casou com o também ator Marcos Frota, 24 anos mais velho, viúvo e pai de três filhos. Eles
14 - De acordo com o site “IG”, disponível em <http://gente.ig.com.br/carolinadieckmann/#topoBiografia>,

acessado em 17/02/2015.
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se conheceram durante as gravações de uma novela e oficializaram a relação no picadeiro
de um circo. Tiveram um filho e, quatro anos mais tarde, se divorciaram em um movimento
que se tornou público, quando “Carol deixou a casa do ator”, como relatam alguns sites
que descrevem a biografia da atriz15. Pouco tempo depois, Dieckmann começou a namorar
o diretor de televisão Tiago Worcman, com quem – ela faz questão de frisar – estudou no
colégio e foi sua paixão platônica de infância. Com ele, a atriz se casou grávida, teve um filho
e sofreu o drama – público – de dois abortos espontâneos. Mas eles continuam casados,
seguindo firmes nas postagens que ressaltam seu amor.
A atriz parece ser uma das pautas preferidas das revistas de celebridades nacionais: ela é
fotografada com frequência no shopping, na praia e ou em eventos, em que posa, ou não,
para as lentes dos fotógrafos. Dieckmann já teve problemas com a imprensa. Em 2007, a atriz
processou o programa Pânico na TV, da Rede TV, alegando que teve sua vida privada invadida
quando foi perseguida por dois repórteres. Ela ganhou a causa, 35 mil reais de indenização e
uma certa fama de “intolerante e mau humorada”, por não aceitar as “brincadeiras” do programa,
encaixado no gênero humorístico. Anos mais tarde, em 2012, a atriz foi novamente vítima de
invasão de privacidade e seu caso foi parar nos jornais e na polícia. Algumas fotos íntimas que
Dieckmann produziu para o marido, segundo ela mesma, foram copiadas de seu computador
pessoal quando ela o levou em uma assistência técnica. Diante da exposição da celebridade
e da atenção que inevitavelmente receberia da mídia e do público, as fotos roubadas foram
usadas como objeto de chantagem. O episódio virou caso para a Policia Federal e rendeu
muita mídia “espontânea” em torno do assunto e da própria imagem da atriz.
Através de seu perfil virtual, Dieckmann tem a chance de se posicionar diante de fatos que
envolvem o julgamento público, sem a necessidade de se submeter à edição de um veículo
jornalístico, uma agência de publicidade, um empresário ou qualquer outro mediador que fica
entre a celebridade e o público. No caso de 2007, por exemplo, a atriz preferiu assumir uma
posição firme, porém, silenciosa, já que se recolheu e prestou poucos depoimentos à imprensa
sobre o caso. Talvez, nos dias de hoje, podendo se expressar e se comunicar diretamente
15 - Exemplos: < http://gente.ig.com.br/carolinadieckmann/#topoBiografia>; <http://www.purepeople.com.br/

famosos/carolina-dieckmann_p2401>
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com seus fãs dentro de seu perfil exclusivo, a atriz assumiria outras atitudes que certamente
influenciariam a percepção comum sobre seu humor e sua tolerância. Por meio das fotos
postadas com legendas personalizadas, é possível perceber, ou inferir, valores familiares e traços
da personalidade da atriz que não ficam tão evidentes para o público nos textos dispostos nas
categorias de promoção, publicidade, filmes e críticas, criadas por Dyer (1998).
No caso do apresentador Marcos Mion, o perfil virtual revela uma faceta ainda mais
impactante para o senso comum: a do homem maduro e sensível, composta por atributos
que parecem incompatíveis com a imagem construída publicamente, desde o início de sua
carreira. Ele começou como ator, na TV Globo, no fim da década de 1990, interpretando
um jovem judeu no seriado adolescente da dupla de irmãos-cantores Sandy e Júnior, mas
a participação no programa durou pouco. Logo no início do ano 2000, Mion ingressou no
time de VJ’s da MTV, apresentando três programas, entre eles o “Piores clipes do Mundo”,
um tipo de humorístico que se tornou famoso por caçoar de vídeos da música nacional e
internacional, apontando erros ou debochando da postura dos cantores. Mion se destacou
como apresentador, alcançou rápido sucesso entre o público jovem e conquistou o prêmio
de melhor apresentador da TV brasileira naquele ano. Seu programa chegou a ser exibido
com legendas na MTV americana e a ser mencionado na revista Time16. Ele era a “bola da
vez”; o garoto inteligente e descolado, com repertório bem humorado e cheio de sarcasmo.
Mas, naquele momento, ele resolveu mudar de emissora. Primeiro, tentou emplacar, na Rede
Bandeirantes, dois programas nos mesmos moldes do “Piores clipes do Mundo”. Sem êxito,
voltou à MTV em 2005, onde ficou por mais cinco anos, apresentando quatro programas
humorísticos de temas variados. Durante esse período, também participou, como ator, de
peças de teatro, novelas e filmes, todos de pouco destaque no cenário midiático nacional.
Em 2010, Mion assinou um contrato com a Record e estreou o programa “Legendários”, que
comanda até hoje. Grande parte do elenco veio da MTV e as marcas do programa, assim
como as de seu apresentador, são o humor, a irreverência e a ironia.
Ao contrário de Carolina Dieckmann, a vida pessoal de Mion fica em segundo plano, mas,
16 - Os dados sobre a carreira do ator estão disponíveis em <http://gente.ig.com.br/marcosmion/#topoBiografia>,

acessado em 17/02/2015.
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nem por isso, longe dos olhos da mídia. Há registros do início da carreira, de relacionamentos
com celebridades, como a cantora Preta Gil e a modelo Carolina Magalhães. Contudo, o
conteúdo que sobressai na categoria de publicidade são informações relacionadas à família
do apresentador, formada pela esposa e seus três filhos. Até pouco tempo atrás, a imagem de
Mion parecia ser relativamente estável, sempre vinculada a alguma forma de humor, como
um reflexo direto de sua atuação profissional e pública.
No entanto, em janeiro de 2014, o apresentador usou seu perfil no Facebook para contar
aos fãs que seu filho mais velho é uma criança especial, autista, que requer cuidados e
carinhos singulares. Em um intervalo de um dia, a postagem recebeu mais de 140 mil curtidas
e outros veículos começaram a replicar e a comentar o conteúdo17. Mion foi convidado para
debater sobre o assunto em outras mídias e voltou a usar seu perfil virtual para agradecer
a compreensão e o acolhimento dos fãs, que não paravam de aumentar, de acordo com
o volume de seguidores. Por uma iniciativa da própria celebridade na sua interação com
o público, parece que novos atributos começaram a ser revelados sob uma imagem que
já parecia consolidada. Mion começou a ser abordado pela mídia como um homem mais
maduro, responsável e consciente. À imagem do apresentador jovem e brincalhão, parece
ter se somado a faceta de um homem experiente e sensível. E parece, também, que ele
assimilou a mudança como positiva.
Hoje, no perfil de @marcosmion no Instagram, diversas imagens e declarações à família
podem ser encontradas, junto com outros posts diversificados, sobre autismo, malhação,
moda masculina e os bastidores de seu programa. O apresentador mistura os temas de
suas postagens – marcadas pela irreverência que consagrou sua imagem pública – mas, ao
mesmo tempo, faz questão de afirmar seu posicionamento e seus valores pessoais, através
de imagens e textos que, claramente, pertencem ao seu universo privado.
Tanto Dieckmann quanto Mion parecem usar seus perfis virtuais de forma consciente,
17 - A matéria publicada no site UOL exemplifica uma forma de repercussão da postagem do ator. O conteúdo

da notícia e outras informações relacionadas ao assunto estão disponíveis em: < http://noticias.bol.uol.com.br/
ultimas-noticias/entretenimento/2014/01/23/marcos-mion-agradece-carinho-apos-contar-que-seu-filho-eespecial.htm>, acessado em 17/02/2015.
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em favor de suas imagens públicas. Ao que tudo indica, os discursos produzidos em
primeira pessoa e veiculados nos espaços biográficos contemporâneos contribuem para a
modulação permanente da imagem das estrelas, por disponibilizarem, hoje, uma nova via de
comunicação. A quinta categoria de textos midiáticos, nesse sentido, além de incorporar um
novo tipo de discurso no conjunto de informações que é disposto para o público, também
marca o ingresso de um canal interativo, que serve à opinião pública e aos artistas, sem
necessitar de nenhuma outra mediação.
A IMAGEM PROJETADA ATRAVÉS DE UM NOVO MIX DE POSSIBILIDADES
Mesmo por meio de uma análise preliminar sobre as carreiras dos artistas selecionados,
é possível perceber que o arranjo midiático criado por Dyer (1998) organiza e facilita a
compreensão sobre os caminhos percorridos pela imagem das estrelas, do ponto de vista
da opinião pública. Em mais de dez anos de exposição e atuação, Dieckmann e Mion têm
acumulados a seu respeito diversos materiais que circularam, e ainda continuam circulando,
em variados formatos midiáticos. Categorizados conforme a teoria de Dyer (1998), esses
textos revelam as nuances que determinam o saldo final, porém instável, da imagem que é
construída pelo público, de acordo com o conjunto de informações disponibilizadas.
Em função do espaço deste trabalho, não foi possível detalhar os textos em suas categorias,
da mesma forma como o autor fez com a atriz Jane Fonda. Contudo, através dos marcos
evidenciados nas breves biografias, junto com as informações e críticas pontuadas sobre a
carreira e a vida pessoal, que são propagadas pela mídia, é possível identificar alguns traços
das imagens públicas formadas no imaginário coletivo. Quando são estruturados de forma
a apresentar determinadas possibilidades de leitura e significados para a opinião pública, os
textos midiáticos, como defende Dyer (1998), formam uma imagem polissêmica com dimensão
temporal, que acaba por consolidar alguns traços e atributos, nem sempre positivos.
A iconografia da atriz Carolina Dieckmann, composta principalmente por textos que se
enquadram nas categorias de promoção e publicidade, revela que a beleza e o tipo social da
“mocinha” sempre estiveram associados aos elementos da sua imagem. No entanto, existe
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uma tensão permanente entre o “eu privado” e o “eu público”, que penetra o conjunto de textos
e se torna aparente, na medida em que os conteúdos sobre sua vida privada se sobressaem
diante de seus trabalhos na cena midiática. Até o problema com o Pânico na TV, em 2007,
a atriz ainda não tinha interpretado uma vilã, mas, justamente enquanto desempenhava o
primeiro papel desse tipo, brigou em público com outros artistas e acabou levando a fama
de mau humorada, como já foi dito. Provavelmente, a personagem da época colaborou para
a construção de uma camada negativa junto a sua imagem de boa moça, que continuava
a ser retratada pela mídia. Nesse sentido, o perfil virtual se colocaria no arranjo midiático
como um discurso importante, da própria atriz, para a fabulação de sua imagem, totalizada
a partir dos fragmentos difundidos nas outras categorias. Por isso, o espaço biográfico
contemporâneo é tão essencial para a nova estrutura do mix da imagem midiática.
Foi através dele que Mion parece ter alterado a percepção sobre seu rosto público do garoto
debochado, aquele que fez sucesso zombando de clipes musicais. Em seu perfil no Facebook,
ele pode mostrar seu “lado pai”, sensível e responsável, que, aparentemente, surpreendeu a
mídia e o público. Através do Instagram, ele parece tentar sustentar essa nova imagem.
Existe, portanto, uma relevância visível dos perfis virtuais para o mix de mídia que
analisa a imagem dos artistas. A exposição do “eu verídico” proporcionada pelos espaços
biográficos contemporâneos contribui de maneira significativa para a formação da imagem
das celebridades e demonstram potencial para afirmar ou negar as informações dos textos
dispostos nas categorias de promoção e publicidade. No caso de Dieckmann e Mion, os perfis
virtuais parecem funcionar como um importante canal de interação com o público para a
construção de suas imagens, pautando, atualmente, os textos fixados nas demais categorias.
No caso de Zezé Di Camargo, citado no início deste trabalho, o perfil no Instagram vem
revelando um atributo negativo sobre sua intimidade, que já começa a ser forjado em outras
produções midiáticas; o que ratifica a importância desses discursos junto ao mix da imagem.
No contexto das discussões sobre a cultura das mídias e a relevância adquirida pelas
celebridades diante das novas interações sociais, pode ser curiosa a constatação de uma
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imagem (ou um status) que se forma a partir de uma intertextualidade midiática, que se
edifica sobre um tipo previamente consolidado, mas que, ao mesmo tempo, também se
demonstra fraco e insuficiente para sustentar, sozinho, uma imagem tão complexa, quanto é a
de uma celebridade. Para a ampliação do debate acerca do impacto das estrelas no cotidiano
social contemporâneo, é importante considerar o comportamento e o posicionamento
afirmados virtualmente pelos rostos públicos, que, como buscou-se demonstrar, influenciam
diretamente a construção da imagem das celebridades no imaginário coletivo. No entanto,
ainda é preciso verificar e discutir o peso desses discursos na construção das celebridades,
em uma comparação com as outras categorias que também sustentam a imagem. Por ora,
a conclusão mais significativa deste estudo se figura nas possibilidades abertas pelos perfis
das redes sociais, que traduzem mais um caminho interessante para as análises sobre a
formação das imagens de celebridades.
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RESUMO
Este artigo é resultado de observações acerca do modo como a presença e o uso de mídias
digitais afetam a dinâmica de circulação de um fenômeno que é fundamentalmente
comunicacional: o boato. Nele, destacaremos o boato do confisco da poupança, que apareceu
também na internet 25 anos depois do fato concreto de retenção dos valores no início da
década de 1990. Para entendimento inicial a respeito da circulação deste boato, delimitamos
nosso olhar sobre o ambiente digital, território que servirá de tela para observarmos esta
pequena parte visível do amplo caminho de conversação que o boato possui nesta época
de hipercomunicação. Para observar criticamente um recorte desse percurso e com isso
analisar o que os internautas falaram, uniremos dois métodos: a geração de nuvens, e a
análise de conteúdo. No total, foram feitas três nuvens de palavras por meio de 4.690 tweets
escritos em março, abril e maio de 2015. Em seguida, os conteúdos foram analisados a partir
de oito critérios.
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PALAVRS-CHAVE
Boato. Opinião Pública. Nuvem de termos. Twitter. Análise de Conteúdo.
ABSTRACT
This article is a result of observations made about how the presence and use of digital media
by Internet users affects the circulation dynamics of a phenomenon that is fundamentally
communicational: the rumor. In it, we highlight the rumor of the confiscation of savings,
which also appeared on the Internet 25 years after the concrete fact of retention of values
in the early 1990s. For an initial understanding of the circulation of this rumor, we delimit
our gaze on the digital environment, Territory that will serve as a screen to observe this
small visible part of the path of conversation that the rumor had. To critically observe and
to analyze what the netizens spoke, we will combine two methods: the generation of terms
clouds, and the consequent analysis of this content. In total, three clouds of words were
made wiyh 4.690 tweets written in March, April and May of 2015. Then, the contents were
analyzed with eight criteria.
KEYWORDS
Rumor. Public opinion. Cloud terms. Twitter. Content analysis.
INTRODUÇÃO
Foram as manifestações de rua de junho de 2013, imersas em um ambiente virtual
capilarizado e complexo, que inspiraram esta autora ainda no seu Trabalho de Conclusão de
Curso1 na Universidade de Brasília a observar aquilo que era pauta de interesse público em
ambientes digitais. Naquele momento, a mobilização organizada especialmente pelas redes
sociais trouxe vestígios que ligavam a participação de públicos em páginas de eventos do
Facebook a notícias da cobertura da Empresa Brasil de Comunicação, instituição pública deste
ramo no país, suscitando a influência da mídia social no agendamento de pautas jornalísticas.
Isso posto, tornou-se importante aprofundar o entendimento em relação aos estudos
1 - A monografia intitulada “#VemPraRua #20Jun2013 #BsB – O agendamento jornalístico a partir das mídias

digitais durante as jornadas de junho: Facebook x EBC” trata do jornalismo como ferramenta de tradução social,
que acompanhou o desenvolver dos protestos tentando entender os motivos da nova realidade. Disponível em:
<http://bdm.unb.br/bitstream/10483/8494/1/ 2014_IasminnyThabataSousaCruz.pdf>
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midiáticos, no que tange a dinâmica de formação de públicos ao redor de um tema de
interesse coletivo. Diante disso, e da atualidade e emergência das questões relativas à
circulação de rumores2 na contemporaneidade, é nosso anseio problematizar: qual o poder
que os boatos possuem de entrelaçar-se com o tempo presente, gerando valor e interesse
em meio aos públicos? Esta questão se alicerça na assertiva de um dos maiores teóricos
ligados aos estudos dos boatos, Jean Noël Kapferer, que diz:

O boato é a ruptura de um segredo: ele é raro, logo caro. Aí reside o
seu valor. Isso não explica por que ele circula. É verdade que o ouro
também é raro e caro: só que em vez de fazê-lo circular, acumulase. Existe uma diferença fundamental entre o ouro e a informação:
o valor de uma informação não é durável. É preciso, pois, utilizá-lo o
mais depressa possível. (...) A rapidez do boato se explica logicamente
pelo empobrecimento inevitável do valor de uma informação. Esse
mesmo procedimento explica outras facetas do boato. Por exemplo,
o boato refere-se quase sempre é um acontecimento recente. Mesmo
quando se trata de boatos repetidos, ouvidos lá e cá, há mais de dez
anos, o relator se apresenta sempre como detentor de um scoop, de
uma informação de primeira mão. Essa reatualização permanente é
um traço estrutural dos boatos. Ela é necessária e lógica: driblando o
tempo, recolocando o cronômetro em zero, cada um reinventa o valor
do boato (KAPFERER, 1957 [1993], p. 17)

Neste artigo, nosso olhar se volta para a circulação do boato do confisco da poupança
no ano de 2015 no Twitter, 25 anos depois da concretização do confisco das cadernetas
de poupança dos brasileiros pelo governo Collor. Tendo em vista este objeto, e levando
em consideração o enorme espectro de estudos relativos às dinâmicas de circulação de
um fenômeno que é fundamentalmente comunicacional – o boato; destacamos diferentes
relações dos termos que se relacionam ao nosso objeto com uma parte visível do caminho
de existência desse boato, que, ao circular, estabelece seu valor ao se ligar a uma diversidade
de assuntos do dia-a-dia.

2 - Embora se possa ser protestada a sua diferenciação, rumores e boatos serão utilizados aqui como sinônimos.
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Para o entendimento inicial a respeito da circulação do boato do confisco da
poupança, delimitamos nosso olhar sobre o ambiente digital, território que servirá de tela para
observarmos esta pequena parte visível do amplo caminho de conversação que um boato
possui. Esse fundamento digital alimenta de argumentos prós ou contra uma ou outra agenda
de demandas pessoais, mas, porquanto tenha feito surgir uma nova dinâmica das relações
humanas mais rapidamente conectada, o ambiente digital é, à semelhança do que segue
acontecendo em outras plataformas de comunicação, uma arena de disputa de sentidos.

Ainda assim, as tecnologias online tornam a participação na esfera
política mais conveniente, mas não a garantem. Discussões políticas
online são limitadas a aqueles com acesso a computadores e à internet.
Aqueles que têm acesso à internet não necessariamente perseguem
uma discussão política e discussões online são frequentemente
dominadas por poucos. Enquanto a internet tem o potencial de
alargar a esfera pública, pelo menos em termos da informação que
está disponível para os cidadãos, nem todos nós somos capazes ou
estamos dispostos a assumir o desafio. O acesso a mais informação
não necessariamente cria cidadãos mais informados, ou leva a uma
maior atividade política. Embora o acesso à informação seja uma
ferramenta útil, o potencial democratizante da internet depende de
fatores adicionais. (PAPACHARISSI3, 2010, p.15) 4

Isto porque, apesar de não ter poder de determinar entendimento sobre a experiência
pessoal dos indivíduos, a internet tem as ferramentas para apresentar, a partir das informações
concedidas, parte dos assuntos nos quais os indivíduos constituirão suas opiniões. Influenciando
a rotina de circulação de conteúdo a partir de agentes que condicionam a informação, e também
quem se aproveita dessa circulação para fazer prevalecer convicções diversas (MIDÕES, 2011).
3 - Para Zizi Papacharissi existem cinco elementos de confluência: a) “o pluralismo agonístico do ativismo online”,

que vem da ideia de luta, de conflito entre pontos de vista, e de afirmações e reafirmações de identidades. b) o
indivíduo conectado; c) o surgimento de um novo narcisismo; d) o renascimento da sátira e da subversão; e e) a
agregação de notícias nas mídias sociais e a possibilidade de filtros coletivos. (MARTINO, 2014)
4 - Tradução da autora. Trecho na versão original: Still, online technologies render participation in the political sphere
more convenient, but do not guarantee it. Online political discussions are limited to those with access to computers
and the internet. Those who do have access to the internet do not necessarily pursue political discussion, and online
discussions are frequently dominated by a few. While the internet has the potential to extend the public sphere, at
least in terms of the information that is available to citizens, not all of us are able or willing to take on the challenge.
Access to more information does not necessarily create more informed citizens, or lead to greater political activity.
Even though access to information is a useful tool, the democratizing potential of the internet depends on additional
factors. (PAPACHARISSI, 2010, p.15)
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Ou seja, em defesa da observação do ambiente digital, é relevante destacar que falar da
força desse território na construção da opinião pública é levar em consideração o fato de que
é por meio dele que grande parte da população toma conhecimento dos assuntos do mundo,
e que quem detém com mais eficiência essas agendas vai, com mais probabilidade, intervir
nas experiências das pessoas. Portanto, é imerso neste ambiente de hipercomunicação, de
complexificação entre os territórios públicos e privados, e de batalha pelo espaço e pelo tempo
das pessoas, que problematizamos a associação do boato do confisco da poupança com a
realidade, sua contextualização e aproximação a diversos temas e situações no decorrer do
tempo, indicando uma dinâmica particular do boato e da sua circulação no Twitter.
BOATO, UMA INTRODUÇÃO BREVÍSSIMA
.Para efeitos de conceituação, a caracterização do boato leva em consideração o que JeanNoel Kapferer indica na obra “Boatos. O mais antigo mídia do mundo” (1993) quando diz que
as características iniciais de um boato são: ser uma informação que está, primeiramente
arraigada na realidade presente - o que o distingue da lenda, que tem traços com o passado.
Em seguida, “o boato está destinado a ser aumentado” (p.05) e não a “divertir ou estimular a
imaginação”, diferenciando-se, assim, dos contos e histórias engraçadas. E, em terceiro, ele
procura convencer a opinião pública, e pode, ou não, ter plausibilidade (ibidem).

O boato, lembremos, não é um acontecimento mágico. Pelo fato de
ser um nome, isso nos leva inconscientemente e de modo frequente
a considera-lo como um sujeito, um ser exógeno, que aparece e
desaparece, de modo misterioso como um duende ou um cometa. Na
realidade o boato é um objeto, um resultado, uma produção mental:
os membros de um grupo “rumorejam” num certo momento, em
certo lugar e engendram um conteúdo, uma narrativa, uma hipótese.
Nossa classificação dos boatos nos leva a distinguir várias situações
típicas propícias à produção destes: por exemplo (i) quando os fatos
cuja significação é bem conhecida são revelados pelos iluminados
ou iniciados que se apressam em guardar o segredo; (ii) quando os
fatos ambíguos criam uma demanda insatisfatória de respostas; (iii)
quando a sensibilidade/irritabilidade do corpo social toma a palavra
espontaneamente para se exprimir, à margem do acontecimento.
(KAPFERER, 1957 [1993], p.105)
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Circular ou não dentro da internet não o impede de acontecer, de insurgir em meio aos
públicos como resultado das complexas relações dos seres humanos em busca de respostas,
ou apenas partindo do mal entendimento dos fatos e mesmo má intensão – fatores que
fatalmente nos escaparão. O boato não precisa da internet para existir e se disseminar, mas é
nesse contexto de intensa geração de conteúdos e de hipercomunicação de uma sociedade
conectada, porém, que hoje boatos marcam parte de seu território, percorrem parte de sua
dinâmica de conversação, e inumeráveis vezes passarão despercebidos – até que atinjam
considerada relevância na agenda de cada pessoa que se vê na presença dele.
Uma visada mais psicológica da dinâmica e do comportamento dos boatos é discutida
por Nicholas DiFonzo (2009). O autor destaca que os boatos, com frequência, entrelaçamse com eventos reais, aproximando-os do contexto e das interações geradas pelos públicos,
bem como de aspectos psicológicos e estruturas cognitivas de uma pessoa – ativados no
momento em que recebemos informações. Na opinião do estudioso, acreditar sem questionar
um boato mexe com nossa tendência de confiar nos outros devido a uma credulidade inata.
“Entretanto, o mais importante, é que essa aceitação fácil quase sempre funciona para nós.
Assim, os boatos são uma característica frequente no âmbito social” (DIFONZO, 2009, p.18).
São exemplos: o caso que aconteceu em maio de 2013, quando um boato sobre o fim
do pagamento do programa Bolsa Família fez com que ocorressem saques em massa em
diversas agências da Caixa Econômica Federal. Na ocasião, a Polícia Federal afirmou não ser
possível descobrir a origem do boato, mas nas redes sociais foram reprodutoras de notícias
sobre tumultos em agências bancárias (ESTADÃO POLÍTICA). E também um caso de 2014,
quando a dona de casa Fabiane Maria de Jesus morreu vítima de um linchamento público
na cidade de Guarujá, SP, após ser acusada de sequestrar crianças para utilizá-las em rituais
de magia negra. À época, o boato foi disseminado também pelo Facebook e virou notícia –
quando foi desmentido, a dona de casa já havia sido assassinada.
Devemos enfatizar, por fim, que não é prudente deixar de lado o fato de que a batalha pela
captura de sentidos travada com objetivo de formatar a opinião pública se utiliza de armas como
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a divulgação de boatos e mentiras em momentos cruciais de decisões sociais. Quando falamos
de boatos é ainda mais complicado devido aos inúmeros fatores que podem ser relacionados
a sua dinâmica, tais como: a expressão do fenômeno por meio das fontes (não-oficiais), dos
processos (difusão em cadeia), e dos conteúdos (referente a um fato da atualidade), mas não da
veracidade, que não faz parte da sua definição científica (KAPFERER, 1993, p.19).
CONFISCO DA POUPANÇA
Em 1990, no dia 16 de março, um dia após a posse oficial de Fernando Collor de Mello na
presidência da República, o político, hoje senador, lançou o “Plano Collor” – nome dado ao
conjunto de 22 medidas de estabilização da inflação criados durante sua presidência, que
foi de 1990 a 1992. Dentre as medidas, a mais traumática e polêmica foi a determinação do
confisco das cadernetas de poupança e de contas corrente dos brasileiros pelo período de
18 meses. Na ocasião, cada cidadão nessa situação passaria a ter disponível apenas a quantia
de 50 mil Cruzados Novos (equivalente a R$ 6 mil – valores de 20105) em suas economias.
Também chamada de “empréstimo compulsório” com a justificativa do retorno dos
valores depois dos 18 meses com correção de 6% de juros ao ano6, o ato deixou perplexa a
população, que ao fim de um feriado bancário daquele ano formou longas filas nos bancos,
acabando, em muitos casos, com o dinheiro dos caixas eletrônicos. Com a medida, calculase que foram congelados cerca de US$ 100 bilhões7, equivalente a 30% do PIB da época.
Em entrevista publicada pelo portal IstoÉ-Dinheiro em 29 de outubro de 2003, o expresidente Collor falou sobre a sequência de fatos que culminou, ao fim, no seu afastamento
por renúncia à presidência da República em dezembro de 1992, na reta final do processo
de impeachment contra ele. Ele admite o trauma deixado na memória da população,
apresentando-nos motivos para problematizar, por exemplo, porque um boato de um novo
confisco, 25 anos depois do fato concreto de retenção dos valores no início da década de
5 - AGÊNCIA SENADO. Vinte anos depois do Plano Collor, ex-presidente pede desculpas à população pelo

bloqueio do dinheiro. Disponível em <https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2010/03/24/vinte-anosdepois-do-plano-collor-ex-presidente-pede-desculpas-a-populacao-pelo-bloqueio-do-dinheiro> .
6 - O GLOBO. Plano Collor confiscou a poupança, e Brasil mergulhou na hiperinflação. Disponível em:
<http://acervo.oglobo.globo.com/fatos-historicos/plano-collor-confiscou-poupanca-brasil-mergulhou-nahiperinflacao-15610534#ixzz4Li2CPPE4>.
7 - CONSULTOR JURÍDICO. O dia em que Collor confiscou sua poupança. Disponível em:<http://www.con jur.
com.br/2009-jun-25/imagens-historia-dia-collor-confiscou-poupanca>
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1990, deixa marcas de receios econômicos, políticos e sociais na lembrança dos brasileiros:

Quando o plano não teve mais volta?
No dia da minha posse, 15 de março de 1990. Depois do discurso
no Parlatório fui ao meu gabinete e, no intervalo do almoço, assinei
as medidas em uma mesa-redonda. Não quis sentar na cadeira
presidencial com o estandarte da República, que o Sarney usava, antes
que trocassem os móveis. O Bernardo ficou encarregado de levar o
plano ao Diário Oficial, mas no final do dia, para evitar vazamentos. À
noite, rezei: Meu Deus do céu, ajudai-me para que amanhã as coisas
não sejam tão dramáticas.
Mas no dia seguinte, o caos se instalou no Brasil.
É verdade. (...)
O sr. não acha que o seu impeachment começou a nascer ali, no
confisco?
Sem dúvida. Outro dia recebi uns estudantes da USP. Perguntei que idade
eles tinham em 1992. A mais nova tinha oito anos e o mais velho tinha 11.
A mocinha disse algo que me tocou, porque eu me coloquei no lugar dela.
O quê?
Ela contou que foi às ruas e que pintou o rosto pela minha saída.
Quando eu perguntei o porquê, ela disse que não tinha muita noção
das coisas na época, mas que se lembrava de uma história da sua
empregada, que tinha uma Brasília amarela e estava juntando um
dinheirinho para comprar um carro melhor, mas teve o dinheiro retido
na conta. Ou seja: em toda família brasileira, tem sempre uma história
de sofrimento, um trauma ligado ao plano. (ISTOÉDINHEIRO, 2003)

Mais de duas décadas depois do anúncio do confisco, em 2015, com a intensificação das
crises econômica e política no Brasil, boatos sobre a possibilidade de um novo confisco da
poupança circularam com alguma frequência também pela internet. Em um deles, em formato
de áudio, um homem se apresenta como major Duarte e alerta a população para o fato de que
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a presidenta Dilma Rousseff “vai passar a mão em todo o dinheiro da poupança no dia 15” e
que “a informação é precisa, [já que] ela vem dos Estados Unidos” (PORTAL EXAME, 2016).
Na medida em que uma diversidade de forças não materiais – como acesso à tecnologia,
hierarquia na cadeia de produção de conteúdo, ou objetivos políticos – agem sobre esse
ambiente digital, uma determinada opinião encontra melhor ou pior terreno para florescer
em determinada comunidade, enquanto outras opiniões não afetarão os assuntos a respeito
dos quais o público gerará discussões.
Isso porque, para o pragmatismo, e para nós neste artigo, é a interação (conversação) que funda
nossas experiências individuais e como públicos, gerando tendências de ações e comportamentos
(HENRIQUES, 2013) – o que nos diferencia – e a nossos interesses – uns dos outros.

A questão do interesse comum relaciona-se à forma como as percepções
particulares sobre certa situação são compartilhadas. A dimensão coletiva
de um problema só é possível a partir do momento em que transcende
o âmbito das biografias particulares e toma uma dimensão coletiva, ou
seja, uma percepção de certa situação ‒ tida como problemática ‒ não
afeta apenas um sujeito, em particular, mas a coletividade (seja de forma
direta ou indireta). Isso a que chamamos coletivização é, portanto, uma
base importante para compreender o processo pelo qual se pode formar
um conjunto de interesses convergentes no âmbito de uma comunidade,
mesmo que esta não esteja circunscrita a um espaço geográfico comum.
(HENRIQUES, 2013, p.27)

Ou seja, “este [o pensamento] não se desenvolve descolado dos sentidos que revestem
as ações humanas” (FRANÇA e SIMÕES, 2014, p.139), estando ligado intrinsecamente às
interações dos públicos. Interações essas entendidas como amplas e reassociativas (LATOUR,
2012) que não se limitam ao social dos “humanos e [d]as sociedades modernas, esquecendo
que a esfera do social é bem mais ampla que isso.” (idem, pp.23;24). Esse social seria, então,
“um movimento peculiar de reassociação e reagregação” (idem, p.25), cujo enfoque está nas
ações, que não são sociais por natureza, mas que, em interação, chegam ao social – caso das
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conversações feitas a partir da mídia digital Twitter.
É mais provável, no entanto, que quando, além das informações encontradas nesse
ambiente, o mundo da vida (HABERMAS, 1990) fornece outras experiências que corroborem
melhor com uma informação do que com outra, uma percepção de mundo torne-se mais
facilitada e crível – o que é, também, parte da dedução que podemos destacar da relação
entre o contexto/a memória dos brasileiros a respeito do confisco e o surgimento de boatos
sobre o assunto quando a época econômica é, a partir de diversas percepções, de crise.
UM OLHAR PARA A OPINIÃO PÚBLICA
Assim, partimos do entendimento de que as relações entre seres humanos conectados
por mídias digitais fazem parte de um processo capaz de alterar “o que se entende por política,
arte, economia, cultura” (MARTINO, 2014, p.9) e, em consequência disso, construir também as
bases do que seria tido como verídico dentro da experiência (DEWEY, 1934) de cada indivíduo.
Pela complexidade (MORIN, 2011) destas relações, autores como Jürgen Habermas (1990)
e Jacques Rancière (2005) iluminam, cada um com sua literatura, o entendimento de um
ambiente partilhado (mundo da vida em Habermas, e o sensível em Rancière) em que o social
é construído a partir de relações entre o sujeito e a cultura, a linguagem, seu mundo externo
e interno; estabelecendo, dessa forma, evidências que revelam uma vida comum, ainda que
repartida em individualidades. Dentro deste universo partilhado e sentido, as mídias digitais
têm influência enquanto ferramenta de proposição e alastramento de assuntos que serão
comentados nas agendas dos cidadãos, afetando as realidades e influenciando experiências.
Por conseguinte, uma das abordagens teóricas que nortearão a discussão aqui proposta
tem raiz pragmática: a perspectiva do modelo praxiológico8 de Queré (1991), que é uma
visão não apenas para estudo de mídias, mas uma ferramenta de análise da vida social.
Esse enfoque torna possível olhar para qualquer ação social humana e apreender dela uma
abordagem comunicacional – um e outro agindo juntos através da linguagem. Pelo esquema
constitutivo do modelo, a comunicação é uma dimensão organizante, de construção
8 - O modelo praxiológico tem em seu núcleo seis pontos: 1) a natureza constitutiva; 2) a construção do espaço

público; 3) a configuração recíproca dos termos da relação; 4) as intensões comunicativas; 5) o caráter encarnado
da realidade; e 6) o perfil que vai do externo para o interno.
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comum, através da qual organizamos o “estar junto” e que conforma o espaço público como
um espaço de troca em que cada situação constitui seus próprios termos.
É, assim, a abordagem mais social, preocupada com a dimensão interacional dos indivíduos
em público que será levada em conta durante os estudos do boato do confisco da poupança
neste artigo. Enfoque alinhado ao de João Pissarra Esteves (2011), que propõe uma visão
da comunicação como peça cognitiva da estrutura social, ou seja, como componente que
qualifica a formação da opinião pública quando, incluído à dinâmica no espaço público:

se encontra um processo de esclarecimento em curso – que é o
resultado, precisamente, das trocas comunicacionais e de uma prática
regular de caráter argumentativo, conduzida pelos membros da
sociedade enquanto participantes do espaço público [os cidadãos na
condição de interlocutores].(ESTEVES, 2011, p. 200)

Buscar investigar uma dinâmica de conversação dos públicos a partir da observação da
dinâmica de um boato remete-nos à delimitação do entendimento sobre a própria opinião
pública. Nessa empreitada, as bases para o entendimento das dinâmicas da construção da
opinião nos públicos se dará pela inicial observância do que Gabriel Tarde (2005) destaca na
obra A Opinião e as Massas, de 1901:

Por maior que seja a importância da opinião e apesar de seus
extravasamentos atuais, não devemos exagerar seu papel. Tratemos
de circunscrever seu domínio. Ela não deve ser confundida com duas
outras parcelas do espírito social que ao mesmo tempo a alimentam
e a limitam, que estão com ela em perpétua disputa de fronteiras.
Uma é a tradição, resumo condensado e acumulado do que foi a
opinião dos mortos, herança de necessários e salutres preconceitos,
frequentemente onerosos para os vivos. A outra é o que me permitirei
chamar, com um nome coletivo e abreviativo, de razão. Entendo dessa
forma os juízos pessoais, relativamente racionais, embora muitas vezes
insensatos, de uma elite pensante que se isola e se retira da corrente
popular a fim de represá-la ou dirigi-la (TARDE, 1901 [2005], p.60)
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Uma perspectiva mais filosófica defendida por Hannah Arendt (2007) adverte-nos:

(...) em primeiro lugar, que tudo que vem a público pode ser visto
e ouvido por todos e tem a maior divulgação possível. Para nós, a
aparência – aquilo que é visto e ouvido pelos outros e por nós
mesmos – constitui a realidade (...). Em segundo lugar, o termo público
significa o próprio mundo, na medida em que é comum a todos nós
e diferente do lugar que nos cabe dentro dele (...). Antes, tem a ver
com o artefato humano, com o produto de mãos humanas, com os
negócios realizados entre os que, juntos, habitam o mundo feito pelo
homem. (ARENDT, 2007, pp. 59;62)

Problematizar esse princípio significa considerar também o que o filosófo Byung Chul
Han (2014) afirma ao defender que os media criam um espaço próximo ao absoluto, do
qual o “fora” foi eliminado e onde encontramos apenas a nós mesmos nesta época de
hipercomunicação que, ao contrário do que podemos imaginar, não necessariamente
esclarece a dúvidas do mundo, já que a massa de informação não gera qualquer verdade
(p.62). Mas, em consequência disso, desintegrar-se-ia o que é público (a esfera e a consciência
públicas) para que, em seu lugar, se introduza a mera exposição do indivíduo.
É nesse tensionamento que, quando aliadas a afirmações repletas de credibilidade
(boatos ou não), comportamentos radicais e reações sociais diversas são, de certa maneira,
validados. Quando boatos chegam às pessoas – ainda que não inicialmente reconhecidos
como tais – ondas de intervenções sociais são desencadeadas e legitimadas, exemplificando
claramente o poder que as mídias digitais têm de ampliar e destacar comportamentos, e de
se fazer presente na construção das experiências dos públicos.
METODOLOGIA
Como modo de observar criticamente um recorte do percurso do boato do confisco da
poupança e com isso analisar o que os internautas falaram quando o citaram no Twitter,
uniremos dois métodos: a geração de nuvens de termos, e a consequente análise desse
conteúdo – que tem como objetivo categorizar e classificar o conteúdo dessas nuvens,
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tornando possíveis, assim, inferências e interpretações acerca de nosso problema.
A metodologia aproxima o uso de uma ferramenta tecnológica de hierarquização
quantitativa de palavras com um método analítico qualitativo, dependente do conhecimento
e das inferências desta pesquisadora. Antes, cabe defender brevemente a relevância dos
estudos que utilizam o Twitter.
Ainda que tais análises permitam que os pesquisadores enxerguem resultados em outra
profundidade, “naturalmente, a adequação de tais combinações [de métodos] depende
fortemente da investigação específica da questão de pesquisa” (BRUNS & STIEGLITZ, 2014,
p.81). Neste artigo, o corpus de análise será os tweets com citação direta ao “confisco da
poupança” no decorrer do ano de 2015, com destaque para a sequência de meses entre os
dois maiores picos do ano: março, abril e maio. No total, foram feitas três nuvens – uma para
cada mês, a partir de 2.062 (março), 666 (abril) e 1.962 tweets (abril). Os conteúdos foram
analisados em 8 critérios.
NUVEM DE PALAVRAS (WORD CLOUDS)
As nuvens de palavras são uma solução para visualização de conteúdo (textos, frases,
discursos, matérias, tags, tweets). Elas formam imagens que são utilizadas para apresentar
a hierarquia proporcional do uso dos termos dentro do conteúdo que se quer analisar:
quanto mais vezes citada, maior será o tamanho da palavra em meio à nuvem. Existe uma
diversidade de ferramentas criadas com esse intuito, mas para este artigo utilizaremos o
Wordle9, aplicativo online gratuito criado por Jonathan Feinberg em 2008.
Pela própria descrição, o Wordle dá maior destaque às palavras que aparecem com mais
frequência no texto de origem e é possível fazer uma série de ajustes de cores, layout e família
de fontes nessas nuvens. Para este artigo, as nuvens geradas por meio dos tweets procuraram
revelar, proporcionalmente, pelo tamanho das fontes, a quantidade de vezes que determinada
ideia ou assunto foi associado ao confisco da poupança na rede social Twitter. Em seguida, a
proposta é que cada nuvem passe pela fase de classificação (pré-análise) sugerida por Laurence
9 - http://www.wordle.net/
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Bardin (2011) através de critérios destacados especialmente para esta análise.
ANÁLISE DE CONTEÚDO
Segundo Laurence Bardin (2011), o maior objetivo da análise do conteúdo é a
descoberta crítica e o esclarecimento das causas ou das consequências da mensagem. Para
a autora, as prováveis aplicações desse tipo de análise são a categorização e classificação
das partes que compões os diversos significados dos conteúdos a partir de três eixos:

1) Pré-análise: escolha, organização e tratamento do corpus. É também nessa
fase que ocorre o apontamento dos indicadores para a pesquisa;

2) Exploração do material: separação do material e padronização do conteúdo; e
3) Tratamento dos resultados, inferência ou interpretação: que consiste em
codificar, decompor, enumerar elementos e buscar explicações válidas para a
existência destes
Ultrapassando a problemática linguística que seria gerada pelo conteúdo dos tweets,
Mikhail Bakhtin (2010) nos inspira à análise pautada na relação entre as orações e seus
enunciados (idem, p.277). Assim, o conteúdo dos tweets, visualizado em formato de nuvens
hierarquicamente construídas, serão consideradas unidades de linguagem que possuem
enunciado pleno e interpretativo, e que possuem um grau de conclusibilidade que lhe
permitem suscitar respostas e sentidos (idem, p.287)
PASSOS METODOLÓGICOS
A) Pré-análise:
• Levantamento de dados – os dados10 utilizados para este artigo formam extraídos por meio
da ferramenta V-Tracker, software pago que possibilita a recuperação de tweets do histórico
da rede social. Ao total, foi extraído um conjunto com 7.718 tweets para o ano de 2015, a partir
10 - Os dados foram gentilmente cedidos por uma profissional que possuía acesso ao programa. No entanto,

esses dados poderiam ser conseguidos por métodos de captação de conteúdo via API de streaming do Twitter.
Um dos aplicativos gratuitos mais utilizados é o YourTwapperKeeper, que faz buscas em tempo real a partir de
palavras-chave de interesses. Sobre o assunto: BRUNS, A. & Stieglitz,S (2014); e BURGESS,J,& Bruns,A. (2012).
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do critério: citação de “confisco”11 e “poupança” no Twitter12. Desse montante, destacamos três
meses entre os picos de citação para realização das nuvens com os respectivos conteúdos,
finalizando um recorte de 4.690 tweets: 60,7% de todo o ano de referência.
• Indicadores de observação – Critérios de análise do conteúdo13:
CRITÉRIO

O QUE SIGNIFICA

Indicação de boato/informação falsa,

Proposição de que aquele conteúdo é considerado

ou veracidade

boato, de que recebe valoração de credibilidade

a) Indicação

de

contestação

do

boato
a) Indicação de perfis de mídia
tradicional

Contra força de atuação para esclarecimento do boato
Ampliação da zona de atuação, com associação à
mídia tradicional, que impulsiona e amplia o raio de
atuação da informação

a) Indicação de links/URLs

Ampliação da zona de atuação do boato no meio
digital

a) Indicação de memória ao governo
Collor

Exemplos: retirada de dinheiro dos bancos, ou pedido

de

de ajuda para disseminar a informação
matérias/

informações contextuais

c) Indicação
bancária

acontecido no início da década de 1990 durante
governo do ex-presidente Fernando Collor

a) Indicação de ação

b) Indicação

Lembrança, memória do confisco da poupança

governamental

Diversidade de maneiras como o assunto de confisco
da poupança pode se associar a novos contextos e se
transformar continuamente

e/ou

Aproximação do tema com aspectos da política
nacional, e associação do boato com atuação de
instituições oficiais

Tabela 1: Indicadores de observação do boato do confisco da poupança no Twitter.
Fonte: Elaboração própria.
11 - Foram retirados os tweets que faziam referência às seguintes palavras: “Cunha, Richa, Coreia, Lalau, Nicolau,

submisso, celular, mãe, refugiados, Dinamarca, Portugal, Europa, trouxa, cbjr, China, chinesa e Dalai”. Essas
exclusões fizeram com que a base de dados fosse finalizada apenas com o conteúdo que falava do assunto
de confisco de cadernetas de poupança e não de outros assuntos que apareciam na rede do Twitter naquele
momento.
12 - Aqui, um programa computacional agia de maneira automática a partir dos comandos de subtração de
assuntos e palavras-chave. A depender do tamanho da base de dados, o uso de scripts na central de comando do
computador pode ser feito. A esse respeito ler passo-a-passo do tratamento e análise de grandes bases de dados
no Appendix B da pesquisa “Football Supporter Cultures in Modern-day Brazil: Hypercommodification, networked
collectivisms and digital productivity” de VIMIEIRO, A.C. 2015.
13 - Estes critérios de análise foram pensados pela autora como um modelo preliminar de observação da dinâmica de
vida dos boatos. Todos eles objetivam, ao fim, a inferência de interpretações qualitativas acerca das características
deste boato e serão revisitados no momento propício de escrita do trabalho de dissertação da autora.
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B) Exploração do material:
• Arquivamento e tratamento do conteúdo da base de dados

Gráfico1: Citações de “confisco da poupança” no Twitter no ano de 2015.
Fonte: Elaboração própria

A partir da visualização da base de dados em tabelas do programa Excel, foram feitas
contagens quantitativas simples do número de citações no decorrer do ano. Descobriu-se,
dessa forma, o destaque para a sequência de meses entre os dois maiores picos do ano:
março, abril e maio de 2015. Esse período foi o delimitado para análise deste artigo.
O tratamento da base de dados deixou intactos os conteúdos dos comentários, sem
limpeza de artigos, ou seleção de verbos. Essa decisão foi tomada para preservar a integridade
do corpus a partir do entendimento de que alguns aspectos de atenção sobre o que era dito
sobre o assunto no decorrer do tempo seriam melhor percebidos desta forma. Além disso,
para que seja possível observar se existem outros tipos de informação (como indicações de
portais de notícia, por exemplo) associadas ao assunto, este cuidado mostrou-se necessário.
• Uso do Wordle – neste ponto, utilizamos a base de dados do corpus para gerar cada uma
das três nuvens de palavras da sequência de meses entre os dois maiores picos do ano: março,
abril e maio de 2015. Pelo objetivo metodológico de observar sem muitas interferências o
conteúdo dos tweets, e como já na sua extração, todos os tweets diziam respeito a citações de
confisco da poupança, retiramos da visualização das nuvens tanto esses termos (“confisco”
e “poupança”), quanto a sinalização de retweet “RT”.
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C) Tratamento dos resultados, inferência ou interpretação:
• Análise de conteúdo – cada nuvem foi classificada a partir de oito parâmetros, propondo,
cada uma, uma diferente relação dos termos de destaque como uma parte visível do caminho
de existência do boato. A análise é apresentada a seguir.
CASO DE ESTUDO
Março de 2015

Figura 1: Nuvem de termos sobre confisco da poupança em março de 2015.
Fonte: Autora, através do aplicativo Wordle

O mês de março de 2015 foi o maior pico do ano em relação às citações. Foi neste mês
que, 25 anos antes, o presidente Fernando Collor de Mello anunciou a medida concreta da
retenção das poupanças dos brasileiros. Esta memória, juntamente à indicação direta e clara
de uma característica de boato em parte das citações nos apresenta um panorama daquele
momento. Da mesma forma, a presença de links e endereços de sites da mídia tradicional,
como a Folha de S.Paulo e o portal UOL, apontam para o aumento da abrangência e
disseminação desses assuntos em outros locais da internet, ampliando o terreno de atuação
do boato em meio aos públicos.
Chama a atenção, ainda, a presença de citações à Imprensa da Caixa Econômica Federal (@
imprensacaixa) e ao Ministério da Fazenda como perfis oficiais do governo que trabalharam
como contra força à dissipação dos boatos, na tentativa de esclarecer a opinião pública
sobre a verdade das informações e de evitar uma potencial ida generalizada da população
aos bancos. No primeiro momento, não foi possível encontrar indicações de retirada de
dinheiro das poupanças, ou outras ações advindas dos públicos em relação a um novo
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suposto confisco da poupança.

Março
de
2015

Indicação
de boato
ou
veracidade

Indicação
de
desmentir

Indicação
de perfis
de mídia
tradicional

Indicação
de links/
URLs

Indicação
de
memória
ao governo
Collor

X

X

X

X

Boato

nega,
esclarecimento.

@folha

[diversos]

Indicação
de matérias/
informações
contextuais

Indicação
governamental
e/ou bancária

X

X

X

collor

*as
informações
de contexto
são as
próprias
indicações
de boatos

imprensa caixa,
ministério

Indicação
de ação

Tabela 2: Indicadores de observação do boato do confisco da poupança no Twitter em março de 2015.
Fonte: Elaboração própria.

Abril de 2015

Figura 2: Nuvem de termos sobre confisco da poupança em abril de 2015.
Fonte: Autora, através do aplicativo Wordle

O mês de abril, dentre os três de observação neste artigo, foi o que menos recebeu
comentários, possuindo 666 tweets captados sobre o assunto. Neles, o maior destaque vai
para uma matéria contextual que foi associada, no corpo de seu texto, com o “confisco da
poupança previdenciária de servidores”. À época, a notícia foi divulgada massivamente pelo
blog de Esmael Morais (@esmaelmorais), jornalista e blogueiro paranaense famoso por criticar
adversários do Partido dos Trabalhadores (PT), e reverberada no Twitter com link para a notícia.
Somem, neste período, as relações mais fortes e intimamente ligadas à história do confisco,
com as citações ao nome do ex-presidente Collor. Ademais, por mais que ainda existissem
indicações a respeito da caracterização de boato nas informações de confisco, diminuíram
tanto as citações aos boatos quanto as ações de força contra a atuação dos rumores. Essa
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diminuição juntamente à mudança de temática das citações nos revela uma mudança tanto
da presença do assunto na rede quanto das temáticas associadas a ele.

Indicação
de boato
ou
veracidade
Abril
de
2015

Indicação
de
desmentir

X

Rumor,
ainda,
rumores

Indicação
de perfis
de mídia
tradicional

Indicação
de links/
URLs

X

Globo

Indicação
de
memória
ao
governo
Collor

Indicação
de matérias/
informações
contextuais

Indicação
governamental
e/ou bancária

X

X

X

[diversos]

votos,
servidores,
assembleia,
previdenciária

PT

Indicação
de ação

Tabela 3: Indicadores de observação do boato do confisco da poupança no Twitter em abril de 2015.
Fonte: Elaboração própria.

Maio de 2015
Durante o mês de maio, volta a ter força a característica de boato do assunto em
detrimento a outros assuntos associados ao confisco. Quando as pessoas que acessam a
internet e que se interessam pelo assunto assumem que o assunto ainda precisa de novas
informações, indicando urgência nesse reaparecimento que pode ou não ser falso em
relação ao confisco, os números de citações voltam a aumentar, atingindo pelo menos 1.962
tweets neste período.

Figura 3: Nuvem de termos sobre confisco da poupança em maio de 2015.
Fonte: Autora, através do aplicativo Wordle

Não é característico deste período a associação do perigo de um novo confisco com a
volta à memória do período do governo Collor. No entanto, a urgência com que ressurgiu o
fator “boato” nas citações veio conjunto a novas ações das mídias tradicionais que trataram do
assunto, aumentando a área de atuação das informações sobre confisco da poupança. Neste
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momento, a ação governamental também retorna ao combate das informações de risco,
e surge a indicação, por parte dos próprios internautas, para que se espalhe a informação
correta sobre este risco.

Maio
de
2015

Indicação
de boato ou
veracidade

Indicação
de
desmentir

Indicação
de perfis
de mídia
tradicional

X

X

X

Boato,
novamente,
verdade

Circula,
falso

EBC

Indicação
de
memória
ao
governo
Collor

Indicação
de ação

Indicação
de matérias/
informações
contextuais

Indicação
governamental
e/ou bancária

X

X

X

X

[diversos]

espalhe

Previdenciária,
FGTS

Governo, PT,
Congresso

Indicação
de links/
URLs

Tabela 4: Indicadores de observação do boato do confisco da poupança no Twitter em maio de 2015.
Fonte: Elaboração própria.

CONCLUSÃO
A dinâmica da sequência de envio de tweets sobre o confisco da poupança, após um
período de praticamente nenhuma citação sobre o tema (ver Gráfico 1) no Twitter, reforça a
ideia de que é provável que o tema só tenha voltado a ser pauta das redes por conta de seu
aniversário de 25 anos – justamente no mês de março, maior pico da análise.

Indicação
de boato
ou
veracidade

Indicação
de
desmentir

Indicação
de perfis
de mídia
tradicional

Indicação
de links/
URLs

Indicação
de
memória
ao
governo
Collor

Março
de
2015

X

X

X

X

X

Abril
de
2015

X

X

X

Maio
de
2015

X

X

X

X

Indicação
de ação

X

Indicação
de matérias/
informações
contextuais

Indicação
governamental
e/ou bancária

X

X

X

X

X

X

Tabela 5: Indicadores de observação do boato do confisco da poupança no Twitter entre março e maio de 2015.
Fonte: Elaboração própria.

No entanto, para além da lembrança do confisco ocorrido duas décadas e meia atrás, a
reverberação do assunto – que deveria apenas ir sumindo da rede para um estado mais parecido
com o que existia antes da memória histórica – revelou-se possuidora da característica de
boato. Isso, a partir de um cenário de crises política e econômica que se instalavam no país à
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época (governo Dilma), abrindo a interpretação para associar o período difícil por que passava
o país ao risco de um acontecimento semelhante ao da década de 1990.
A breve análise de conteúdo e a interpretação do contexto a partir da leitura dos tweets
indicam que foram características sempre presentes na dinâmica das citações do confisco
da poupança: a indicação de boato ao confisco, a presença de perfis da mídia tradicional
que reverberavam por meio de links e URLs notícias sobre o assunto, bem como a associação
político-governamental do tema, e a já esperada mudança na associação entre o confisco e
os diferentes períodos de análise, ou seja, as mudanças de contexto da dinâmica.
Isto nos indica que, ao resgatarmos nossas questões acerca da busca pelo entendimento da
capacidade que um rumor possui de gerar valor (KAPFERER, 1993), conseguimos demonstrar
que o boato do confisco da poupança possui esta capacidade de ir se entrelaçando com
o(s) tempo(s) presente(s), no decorre do tempo. Justamente para não perder seu valor e
causar sempre interesse nos públicos afetados. É uma maneira de sobrevivência do boato,
e o que também pode ajudar a explicar porque um mesmo boato, no decorrer de sua vida,
aparece sempre com uma novidade, uma informação nova. No nosso objeto, por exemplo,
um dos momentos de vida do boato é marcado pela memória dos públicos à uma situação
de crise. Embora o pensamento da crise não seja inédito, 25 anos depois é um novo
momento de crise econômica que gera insumo para alimentar o boato. Pela mesma ideia,
este mesmo boato poderia ser alimentado também por mudanças nas taxas de cobrança e
lucro das cadernetas, ou pelo aumento de saques nas poupanças, desde que essas situações
ocorressem no momento atual.
Em tempo, é através da força dos media que se publicizam questões menos conhecidas, e
que se alarga o debate de determinada demanda a partir da aproximação de interesses e da
“perseguição de planos de ação específicos de cada um” (HABERMAS, 1990). Isto só é possível por
vivermos em um mundo que considera a linguagem como uma ação – de mudança, inclusive,
em que indivíduos interagem para a mudança simbólica de diversos entendimentos conceituais.
Esta afetação dos públicos nos ajuda a entender melhor, também, o modo como surgem
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diferentes assuntos no decorrer do tempo de vida do rumor. Isso porque, cada público pode
ter opiniões e interesses diferentes compartilhados e coletivizados (HENRIQUES, 2013) em
relação a um mesmo assunto.
É assim que a indicação ao governo Collor esteve presente no primeiro mês de observação
– o mais impactante em questão de quantidade de tweets, no entanto, não foi mais lembrado
no decorrer dos outros dois meses. Da mesma forma, a indicação mais clara sobre uma ação
dos públicos (a de pedir para espalhar as informações) apareceu apenas no último mês,
provavelmente como um pedido mais enfatizado para acabar com os boatos, que voltavam
a ter mais força na rede e que poderiam causar confusão na população.
A relação do assunto com palavras como “golpe”, “Collor” (memória), “corte previdenciário”
(notícias de contexto), e mesmo com o termo “boato” indicam alguns dos aspectos de
atenção que Kapferer (1993) cita como sendo uma das características iniciais de um boato:
seu arraigamento na realidade presente, ainda que nasça, como é o caso, de uma história
passada. Em relação a outra característica apontada por Kapferer (a busca pelo convencimento
da opinião pública), é possível destacar com mais assertividade o movimento de convencer
a população de que as informações a respeito de um novo confisco da poupança eram falsas
– presentes nas notas oficiais do governo.
Nessa dinâmica, a abordagem mais social da opinião pública ganha mais corpo quando
não esquecemos o fenômeno da midiatização e da formação da opinião pública enxergando a
variedade de mundos sociais compartilhados e as interações advindas deles (HEPP, 2014). Para este
autor, é possível observar fenômenos a partir de uma tradição socioconstrutivista, mais voltada
às práticas de comunicação cotidianas, especialmente aquelas relacionadas à mídia digital e à
comunicação pessoal. Ou seja, interações dos públicos em mídias digitais como o Twitter.
Por fim, nossa amostra, que foi ganhando diferentes aspectos de atenção a respeito do
que era dito sobre o assunto no decorrer do tempo, também nos lembra o que Nicholas
DiFonzo (2009) afirma: que os boatos, com frequência, entrelaçam-se com eventos reais,
aproximando-os do contexto e das interações geradas pelos públicos. Nesta fase, a luta pelos
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sentidos compartilhados na rede faz com que diversos públicos sejam criados ao redor do
tema: imprensa, gente preocupada, blogueiros, governo, oposição, curiosos interessados
no conflito; todos fazendo parte desta dinâmica que é apenas parcialmente visível nas
mídias digitais, e que carregam já desde o seu surgimento, potencial de transformação no
entendimento e nas experiências dos públicos.
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RESUMO
Jogos digitais individuais lançados na última década colocam em questão a existência de
um sentido de “vitória”, algo muito naturalizado nesta tipologia de jogo. A inexistência ou
fragmentação do sentido de vitória em jogos digitais reposiciona o jogador em relação a suas
interações possíveis e amplia o campo de experimentação nos jogos digitais, passando pela
impossibilidade de completude e por novas relações de imersão e agência com o ambiente
e possibilidades de ação. Para este artigo, partimos de uma descrição das características dos
jogos digitais para demonstrar o potencial de mudança existente em jogos individuais “sem
vitória”, detendo-nos especialmente em dois gêneros em que tal questão usualmente se
apresenta: os walking simulators e os simuladores de sobrevivência. A partir disso, procedemos
a uma análise inicial de algumas características dos simuladores de sobrevivência Don’t
Starve e Sheltered.
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PALAVRAS-CHAVE
Jogos digitais. Agência. Imersão. Simulação. Vitória.
ABSTRACT
Individual digital games launched in the last decade put into question the existence of
a sense of “victory”, something very naturalized in this type of game. The inexistence or
fragmentation of the sense of victory in digital games replaces the players in relation to their
possible interactions and also extends the field of experimentation in digital games, through
the impossibility of completeness and the new relations of immersion and agency with the
environment and possibilities of action. In this article, we start from a description of the
characteristics of the digital games to demonstrate the potential of change in single-player
games without a win, focusing on two genres in which this usually is presented: walking
simulators and survival simulators “. From this, we proceed to an initial analysis of some
characteristics of the survival simulators “Don’t Starve” and “Sheltered”.
KEYWORDS
Digital games. Agency. Immersion. Simulation. Victory.
Dentre as características que definem historicamente os jogos, tanto digitais quanto
analógicos, destaca-se a existência de um sistema de regras que estabelece um objetivo
último considerado como “vitória”, modo de vencer que também demarca o final do jogo, e os
meios para que se alcance esse propósito (as formas de marcar pontos, de superar obstáculos
ou adversários). Além disso, jogos também são definidos pela incerteza sobre a vitória (é
necessário que o jogo seja tenso e apresente dificuldades inicialmente desconhecidas para
manter o interesse e o esforço do jogador em busca do resultado) e se estabelecem como
uma esfera à parte da vida cotidiana, sem consequências sociais para os envolvidos e com
a suspensão temporária das regras da vida corrente, substituídas pelas regras específicas de
cada jogo (HUIZINGA, 1999).
Entretanto, uma série de jogos digitais individuais lançados na última década coloca em
questão, de modo explícito, a necessidade desse sentido de “vitória” que, na maior parte
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das vezes, parece tão naturalizado em diversas tipologias de jogo nos quais bastaria a soma
de um maior número de pontos ou a imposição de uma falha aos adversários para que
se vença e “complete” um jogo. Nesses jogos, a definição inequívoca de vitória dá lugar
a um “deslizamento dos objetivos”, no qual superar os desafios apresentados (nos jogos
progressivos, com caráter mais narrativo) ou traçar uma estratégia de exploração rumo a
certo sentido (em jogos emergentes e repletos de possibilidades de ação) não se efetiva
ao final com a sensação de superação definitiva ou completude, ainda que se imponha a
impressão de que uma progressão aconteceu durante o percurso.
Fazem parte dessa variedade de jogos individuais tanto os que possuem uma estrutura
aberta de exploração e interações na qual não se destaca qualquer objetivo final a ser
conquistado quanto aqueles em que a condução do jogo chega a delimitar um objetivo
amplo ou desafios em série apontam para um “desfecho”, mas sem esclarecer de que
maneira essas ações podem levar até esse horizonte de vitória. Esses jogos são objetos
(virtuais) com potência para afrontar a própria definição usual de “jogo” e levam a repensar
tanto as possibilidades expressivas dos jogos digitais (MURRAY, 2001; JUUL, 2005) quanto
a concepção usual de interação relacionada a um jogador que supostamente “joga para
vencer” ou “joga para chegar ao final” (JUUL, 2013).
São jogos que colocam no panorama de experimentação do jogador a impossibilidade
de completude e a busca sem sentido definido, ressaltando a exploração das possibilidades
de ação e manipulação de elementos, em vez da busca por um fim que consagra de modo
definitivo a habilidade daquele que joga.
A inexistência ou desconstrução do sentido de vitória em certos títulos jogos digitais single
player como fator essencial da construção expressiva e procedimental (a forma como são
programados) também reposiciona o jogador em relação a suas interações possíveis com o
ambiente e os elementos de jogo, alterando de modo drástico as expectativas amplamente
associadas à dinâmica do jogar.
O que esses títulos propõem é um novo campo de experimentação nos jogos digitais
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de jogador único, que passa a exigir que se compreenda com mais profundidade qual
pode ser a noção efetiva de “vitória”. Esse movimento coloca em tela inclusive a potencial
necessidade de se ampliar a definição corrente para que se possa compreender tais obras
como “jogos”, uma vez que fazem questionar sobre as formas pelas quais se apresenta o
“fim” ou o lugar efetivo da sensação de perder, por ser impossível dizer de uma vitória em
termos de completude. Ainda assim, são jogos que podem ser novamente experimentados,
sucessivamente, buscando alternativas de ação e estratégia para conseguir novos resultados
e avançar de maneiras diferentes.
Ao contrário de outros gêneros explicitamente abertos e/ou estruturados para se jogar
junto de outros jogadores, como é o caso dos jogos que possuem a possibilidade de partidas
multiplayer online ou os clássicos Multi-user dungeons (MUDS) textuais, os jogos individuais
costumam possuir uma estrutura linearizada que contempla uma evolução dos desafios
apresentados e das habilidades do jogador rumo a um coroamento de vitória ao final –
a completude da série de desafios apresentados, que consagra o jogador como campeão
diante dos impedimentos e riscos apresentados naquele mundo virtual.
Porém, os jogos individuais sem vitória parecem apontar o estabelecimento, para o jogador,
de outras formas de experimentação de sentido dos jogos, que passam pela impossibilidade
de completude, pela busca sem objetivo definido, pela repetida exploração das possibilidades
de ação e pela manipulação de elementos tratada como objetivo principal.
A relação entre jogador e forma-jogo, antes dada como exata nessa categoria de jogos,
é colocada em questão em uma nova perspectiva. O papel do jogador individual, antes
composto também pela perspectiva da falha, mas direcionado à onipotência final, em seu
papel de grande conquistador de desafios em jogos que dependem apenas de sua própria
habilidade, enfrenta o choque de um fim não-estabelecido. Ou de uma perspectiva de vitória
impossível, de completude perpetuamente adiada.
Ao buscar romper com uma característica marcante e definidora dos jogos, estas obras
acabam também redefinindo a relação do jogador com a porção procedimental, com
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os modos de agência e transformação (MURRAY, 1999) oferecidos dentro dos jogos. Nos
títulos em que existe algum “deslizamento” ou certo nível de “invisibilidade” dos objetivos, a
criação e o design reforçam uma possibilidade poética, de contestação e reflexão, que não
se apresenta apenas na falta de um final (a dificuldade em se dizer “venci”), mas em toda a
estrutura que conduz o jogador desde o início.
DEFINIÇÕES CLÁSSICAS E NOVOS APORTES
As definições clássicas de jogo enfatizam seu estabelecimento como uma esfera à parte
da realidade cotidiana, sem consequências na vida social do jogador, o que faz cessar as
regras da vida social, substituindo-as por sua própria ordem, e que valem apenas durante
um determinado período e dentro de um recorte espacial específico, mantendo sempre um
elemento de tensão: a incerteza sobre quem será o vencedor ou sobre como conquistar a
vitória (HUIZINGA, 1999). Os jogos também se caracterizam por um caráter ficcional em
que, mesmo suspendendo as regras do mundo cotidiano, não se perde a noção de que esse
mundo permanece ativo ao redor do jogo. Ao jogar, é reconhecido pelo jogador que a esfera
específica em que o jogo está circunscrito existe em paralelo com a continuidade do mundo
da vida convencional, que se estende logo além da marcação liminar que define aquele que
é o ambiente de jogo (CAILLOIS, 1990).
O jogo também é compreendido por Caillois em seu caráter de ludus, série de obstáculos
e desafios artificialmente estruturados e aceitos pelos participantes como forma de adquirir
ou demonstrar habilidades, conhecimentos, e de exercitar estratégias. O ludus seria uma
evolução da paidia, a pulsão primitiva de desordem, transformação, destruição, algazarra.
Ao estruturar a paidia em um modo menos destrutivo, que coloca os jogadores na direção
de algum tipo de aprendizado ao estabelecer regras/limites para a conquista de uma vitória
claramente delimitada, Caillois observa que o ludus seria um “enobrecimento” da paidia.
Os jogos digitais representam um tipo específico de programa computacional (ou
software) que segue a mesma lógica de funcionamento de qualquer outro programa – são
procedimentais, funcionando através de um sistema de máquinas de estado / state machines
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que condicionam o processamento de dados, estabelecendo que a partir de um sistema de
entrada (input) de dados, a máquina irá produzir certas respostas (ou alterações de estado)
que tomam a forma de saídas (outpus) de dados.
Janet Murray inclui os jogos em sua caracterização de “ambientes digitais narrativos”,
bastante útil para descrever as propriedades de jogos computacionais - digitais. Para a
autora, esses ambientes são caracterizados como procedimentais, participativos, espaciais e
enciclopédicos. Os ambientes procedimentais são aqueles que se estruturam como máquinas
de dados a partir de funções computacionais, possibilitando que as respostas do sistema
correspondam às entradas de dados efetuadas pelos usuários, dentro de certa variedade de
possibilidades que abrange os comandos que podem ser usados como entrada de dados e o
número finito de funções para as quais o programa pode estabelecer respostas.
A participação nestes ambientes virtuais é definida pelo fato de que são as ações do usuário
que orientam a resposta a ser disponibilizada pelo programa, alterando continuamente as
condições iniciais dadas e colocando em movimento a máquina de estados. Essa característica
explicita o jogador / interator como participante da ordem de eventos a ser gerada pelo
programa em funcionamento, dando a ele a certeza de que seu personagem dentro do jogo
irá se movimentar - andando ou saltando, por exemplo - apenas no momento em que for
utilizado o comando que aciona tais funções.
O pesquisador de jogos digitais Gonzalo Frasca defendia, já nos anos 1990, que os jogos
não poderiam ser observados sob a mesma perspectiva das narrativas, pois enquanto o jogar,
ou ludus, é definido como um conjunto de possibilidades, a narrativa seria “um conjunto de
ações encadeadas” (FRASCA, 1999, s/p, tradução nossa).
Frasca irá sugerir sua própria definição para o estudo dos jogos digitais, estabelecida sobre
o princípio da simulação. Sua proposta é que os videogames não são baseados no princípio
da representação, mas em uma estrutura semiótica diferenciada chamada simulação, que
guarda coincidência de elementos com a narrativa, mas possui funcionamento bastante
diverso. Um fator que comprovaria isso seria a dificuldade da teoria tradicional e da
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semiótica, ambas ligadas à literatura, em lidar com os jogos, os ambientes virtuais e os textos
multiformes (FRASCA, 2003b, p. 223), por serem suportes responsivos às ações do jogador.
O que está em questão nessa proposta de diferenciação é deixar de compreender os jogos
a partir daquilo que é encadeado previamente por uma figura que pode ser compreendida
como “autor” e passar a valorizar na definição dos jogos sua perspectiva de múltiplos
encadeamentos possíveis diante de uma diversidade de ações realizada pelo jogador. Não
se trata aqui de assumir uma posição que negue qualquer possibilidade narrativa aos jogos
e nem negar possíveis contribuições que as teorias acerca da narrativa podem trazer para o
campo. O movimento que fazemos, com suporte em Frasca, é efetivamente o de negar que a
narrativa ofereça o principal, ou o único, campo de sentidos para o estudo de jogos digitais.
Eskelinen (2001) frisa que a tentativa de aproximação de qualquer concepção de
“narrativa” com o tipo de estrutura encontrado nos jogos de videogame pressupõe uma má
compreensão daquilo que é a narrativa em si. Para o pesquisador, com base nas concepções
de Espen Aarseth sobre o cibertexto, os jogos digitais são construídos como uma prática
configurativa, enquanto a literatura, o cinema e o teatro são práticas interpretativas. Por
prática configurativa, entende-se que o ethos dos videogames está relacionado à possibilidade
de reconstrução e transformação dos elementos sem a necessidade de se estabelecer em
qualquer momento uma sequência de eventos como aquela “correta” ou “completa”.
O pesquisador aponta que simuladores são laboratórios para experimentação, onde a
ação do usuário não é apenas permitida, mas sim requerida, pois até mesmo o prazer dos
simuladores encontra-se na possibilidade do interator de interromper e modificar as séries
de ações. Essa caracterização fica melhor definida na forma como Jesper Juul apresenta os
conceitos de “árvore do jogo” (game tree) e “sessão de jogo” (gameplay). A árvore do jogo referese ao horizonte de possibilidades permitido pela máquina de estados do jogo, abrangendo
virtualmente todas as possibilidades e sequências de interação possíveis, bem como todas as
diferentes respostas que o jogo-software pode oferecer a elas (JUUL, 2005, p. 56). Já a sessão de
jogo é o modo como o jogador efetivamente se comporta em cada uma das vezes em que joga.
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Compreendendo os jogos em seu caráter de simulação e na perspectiva de que possibilitam
práticas configurativas (e não necessariamente narrativas), podemos também observar os
jogos como um tipo específico de objeto elaborado a partir de um quadro de regras, de
objetos e possibilidades de ações e interações (procedimentais) em um ambiente espacial
simulado. O jogo é um objeto-simulador onde se efetivam as características expressivas
do meio (a imersão, a agência e a transformação) para o jogador (MURRAY, 2001). Nas
definições e exemplos apresentados por Murray e Frasca, não há ênfase sobre a necessidade
ou o estabelecimento de uma perspectiva de “final” para os jogos e experimentos digitais
interativos. Ao contrário, a ênfase de ambos os pesquisadores se dirige exatamente para a
potencial multiplicidade de ações e consequências a serem experimentadas pelos jogadores/
interatores, algo diametralmente oposto ao estabelecimento de apenas um modo que possa
ser compreendido como “vitória”. É o processo em si, não sua completude como superação
de desafios, que interessa nas descrições e propostas oferecidas por ambos, algo retomado
na concepção de jogo como processo proposta por Malaby (2007).
Compreender o jogo sob a perspectiva de um objeto maleável dado à simulação possibilita
estudá-lo também a partir da concepção do design, para permitir entender como um certo
projeto anterior ao jogo se efetiva, na prática, como indutor ou canalizador das experiências
possíveis de serem vivenciadas em ambientes virtuais, dentro de suas características de
espacialidade, agência, transformação e reestruturação (MURRAY, 2001; FRASCA, 2003a),
afastando a compreensão do jogo da concepção tradicional narrativa.
Utilizar a perspectiva do design possibilita observar o jogo como estrutura parcialmente
fechada, já que as ações do jogador só podem ser realizadas nos limites do código e da arte
que são disponibilizados. Isso explicita que o jogo, ainda que permita uma diversidade de
ações, estratégias e experimentações de interação para o jogador, também está determinado
por um projeto anterior à obra que delimita as formas que ela poderá assumir e a configura
como essa espécie de objeto digital que será colocado em movimento e terá suas reações
incentivadas por meio da ação do jogador.

Tempos de rupturas: críticas dos processos comunicacionais

342

Dessa maneira, se tais jogos são efetivamente ergódicos (AARSETH, 1997) e apresentam
ampla possibilidade de ações, eles só o fazem dentro do escopo específico delimitado
pelo projeto que os antecede. Em vez de assumir a perspectiva de que as regras não são
impedimentos para o jogador e limitações que o obrigam a usar os meios menos efetivos para
vencer desafios, como afirmam alguns autores (SUITS, 1978; SALEN & ZIMMERMANN, 2004) é
possível, ao contrário, afirmar que são possibilitadoras, produzindo o mundo do jogo e, em
última instância, a experiência do jogador (TULLOCH, 2014). Tal mudança de entendimento
possibilita compreender que a ênfase em perceber aquilo que o design do jogo estabelece
(indo além das regras e mecânicas e buscando abarcar também quais são as ações possíveis
para quem joga, como são os ambientes virtuais, como se dá a temporalidade, a relação
com a derrota ou qual a intensidade do caráter punitivo de certo jogo) é capaz de instaurar
uma ponte direta e coerente entre aquilo que é definido na produção e as possibilidades
apresentadas para o jogador no processo do jogo.
Nessa proposta de transformação do objetivo convencional esperado dos jogos e da
própria noção de “vitória” pessoal (na forma como o deslocamento da vitória modifica sua
estrutura procedimental e de interações), os jogos individuais sem vitória se apresentam
como questionadores de certa configuração do mundo até então estabelecido e como
proponentes de outras formas de experimentação (e de expectativa) nos modos de lidar
com interações digitais, narrativas, competição, sentido de perda/vitória e possibilidade
inescapável da incompletude e da incerteza, em um suporte usualmente reconhecido
por ofertar ao jogador a possibilidade de superar “todos os desafios”. O que eles traem, e
renovam, é o sentido final de completude e recompensa habitualmente alinhado com as
eventualidades ou contingências (MALABY, 2006) encontradas nos jogos digitais individuais
de desafios crescentes. O que estes jogos colocam em foco é uma mudança na própria
configuração sensível do mundo e das interações possíveis.
Sob o olhar delimitado pela simulação (em sua potência de lugar de experimentação sem
consequências diretas para a vida social concreta), uma possibilidade - ou expectativa similar pode ser observada no modo como os jogadores são instados a questionar suas ações
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dentro das dinâmicas dos jogos que impedem ou desvalorizam um sentido de progressão e
completude como objetivo último.
Tais jogos se conformam como objetos semifechados, dotados de uma intencionalidade
em relação à inexistência de uma vitória definitiva ao final da sucessão de desafios que
apresentam. Essa conformação atravessa seu desenvolvimento desde o projeto inicial,
deixando marcas na forma como estabelecem as possibilidades e vedações de gameplay,
nos parâmetros que devem ser levados em conta pelo jogador para continuar jogando e
na forma como determinados aspectos conduzem ao fim de jogo e à “morte” no ambiente
digital citado. Tal estruturação impacta diretamente na maneira como os jogos configuram
suas “eventualidades construídas” (MALABY, 2007), ou seja, na forma como os jogos
delimitam amplas ramificações de ação para o jogador conforme forem suas escolhas a cada
momento, construindo game trees (JUUL, 2005) bastante específicas que conduzem a uma
“completude como não-vitória”.
Dessa forma, os jogos selecionados aparecem como um tipo de objeto virtual interativo
bastante específico – o jogo individual no qual se enfrenta desafios crescentes, mas onde inexiste
a conquista final. Então, a prática de jogo passa a ser construída como uma série de pequenas
vitórias (muitas vezes apenas exploratórias) que não se efetivam como vitória definitiva, ou
vitória-como-desfecho. Duas frentes para a compreensão seguem abertas: assumir a vitória
como inalcançável, numa perspectiva em que é preciso ser desafiado e ganhar sempre, sem
cessar e sem a perspectiva de estabilidade ou continuidade, transformando a derrota e a falha
que são parte essencial do desafio (JUUL, 2013) em fronteira última que apenas se pode empurrar
para adiante; ou observar tal jogabilidade como experimentação sem perspectiva de vitória,
voltando-se ao nível de playfulness, ludicidade “pura” (SICART, 2014) na qual a possibilidade de
permanecer no jogo e continuar jogando é mais importante do que o “ser vitorioso”.
JOGOS DE SOBREVIVÊNCIA E EXPLORAÇÃO
Em dois gêneros recentes, porém já bem estabelecidos dentro dos jogos digitais individuais
progressivos contemporâneos, o deslocamento do sentido de vitória se apresenta como
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uma característica essencial: os “simuladores de sobrevivência” em ambiente aberto e os
“walking simulators”.
Os “simuladores de sobrevivência” são títulos nos quais o jogador é inicialmente colocado
em uma situação de risco e desamparo, com recursos mínimos que garantam condições de
enfrentar os perigos a seu redor, devendo explorar o ambiente virtual e elaborar estratégias
para enfrentar ameaças. O gênero valoriza a exploração da diversidade de ações, de interações
com os objetos e com as ferramentas de jogo.
Já os walking simulators são jogos caracterizados por uma “pura exploração”, onde não
são definidos claramente objetivos de completude ou obstáculos a serem enfrentados pelo
jogador. Nessa categoria, é usual que exista um sentido para a exploração, na forma de
algo “a ser desvendado” pelo jogador sobre o ambiente em que ele se encontra, sobre a
própria identidade do personagem que controla no jogo ou sobre a situação que o levou
até ali. É a partir desse impulso inicial que ele irá interagir com os ambientes, objetos e
outros personagens, sem necessariamente a perspectiva de uma “resolução” do jogo e sem
compreender, boa parte das vezes, qual exatamente é a matriz lógica desse mundo no qual
ele se encontra – se realidade concreta, alucinação, memória, sonho, pós-vida ou outras
dimensões de fantasia.
Esses gêneros são estruturados de diferentes formas em relação a quebras de expectativas
sobre a possibilidade de vitória, que se relacionam a um destes graus de incerteza: a) a dúvida
sobre qual o objetivo perseguido, reforçada pela dúvida sobre o universo onde se passa o
jogo ou sobre a origem dos fatos e dos objetos aos quais se têm acesso ao longo do gameplay;
b) a inexistência de uma vitória definitiva determinada, com os jogos sendo fundamentados
na repetição de pequenas exigências para seguir jogando, na exploração de ações a serem
realizadas sequencialmente para que novas possibilidades surjam e na descoberta de novos
elementos ou interações com o ambiente digital, criando um frágil horizonte de “pequenas
vitórias”, baseado em mínimas conquistas sucessivas para permanecer jogando e não em
uma perspectiva de vitória conclusiva.
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Entre os “simuladores de sobrevivência”, Don’t Starve (Klei Entertainment, 2013) e Sheltered
(Unicube, 2016) despontam como exemplares bastante claros dos jogos sem vitória sobre os
quais tratamos neste artigo. São títulos que possuem uma clara progressão de desafios, ampla
possibilidade de exploração de cenários, ampla diversidade estratégica e de gerenciamento
de ações e manipulação de objetos, porém sem apresentar qualquer possibilidade de
“conquista” ao se encerrar o jogo – pois também são jogos que não delimitam nenhum
sentido de final, de completude. Estamos diante de jogos onde o objetivo mais claro para o
jogador é gerenciar os elementos que possui da melhor maneira para evitar qualquer das
possibilidades de perder o jogo que se avolumam ao longo do tempo. Ou seja, são jogos em
que evitar o fim de jogo é o objetivo constante que acompanha o jogador.
Em Don’t Starve, o jogador desperta em uma dimensão que não se define como realidade
ou fantasia e deve explorar os recursos naturais do lugar (madeira, plantas, rochas, ouro, carne
animal), inclusive criando ferramentas para isso, para conseguir expandir sua exploração do
cenário do jogo e se defender dos animais e seres monstruosos que habitam o lugar, além
de enfrentar as mudanças climáticas que ocorrem com a passagem do tempo.
Em Sheltered, o jogador deve tomar conta dos recursos e ações de uma família de 4 pessoas
alojada em um abrigo subterrâneo após um desastre nuclear que aniquilou quase toda a
vida na superfície. É necessário gerenciar os itens, criar novas ferramentas de exploração
e sobrevivência, garantir a integridade e aperfeiçoar os equipamentos que já existem no
abrigo, realizar missões de exploração e coleta de itens do cenário de jogo para além do
abrigo, enfrentar outros sobreviventes que buscam roubar seus itens e atacar o abrigo e
negociar a aceitação de novos residentes, que buscam refúgio permanente ou que fogem de
outros perigos na superfície.
No início de ambos os jogos, não há indicações sobre qual sequência de ações será
necessária para levar o jogador adiante de alguma maneira ou sobre como deve se relacionar
com os elementos disponíveis para gerenciamento. É durante a própria tentativa de
interação com os elementos que seu uso começará a ser esclarecido. E é observando quais
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os parâmetros exibidos na tela de modo permanente que o jogador terá consciência de quais
são os elementos que lhe permitirão manter-se “vivo” no jogo, sem o fim da partida. Tanto
Don’t Starve quanto Sheltered são jogos caracterizados pela morte permanente (“permadeath”¸
no termo em inglês) quando o jogador perde cada uma de suas partidas – tudo aquilo que
foi conquistado até o momento é eliminado, sem a chance de voltar a um ponto anterior
de jogo salvo e continuar a jogar novamente. A morte permanente acrescenta mais uma
camada de pressão na direção do jogo que pode ser (constantemente) perdido, mas não
pode ser efetivamente ganhado.
Em Don’t Starve, o percurso do jogador se dará por uma exploração efetiva do cenário (é
necessário andar por todo o ambiente virtual disponível e coletar o máximo de recursos para
cumprir necessidades diversas), montar fogueiras noturnas para se abrigar dos inimigos que
surgem das trevas, elaborar novos itens e máquinas para o personagem, construir versões
cada vez mais elaboradas de lugares que sirvam de abrigo contra animais ou contra as
intempéries do tempo e, claro, manter-se minimamente alimentado para evitar a morte.
Na tela, mostradores exibem os níveis de saúde, saciedade e sanidade do jogador, além de
um relógio que exibe em qual momento do dia se está. Sobreviver a cada noite é o primeiro
dos desafios do jogo, que se acumulará a diversos outros conforme o jogador sobreviva por
mais tempo. A luta contra o ciclo de cada dia será uma limitação constante e a principal marca
de ritmo do jogo. Só é possível explorar os arredores e coletar itens do cenário enquanto
existe algum resquício de luz.

Figura 1- A interface do jogo em Don’t Starve: desafios que se acumulam pelo espaço
Fonte: divulgação
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Com a chegada de cada noite, a ação do jogador fica extremamente limitada ao campo
que ele consegue iluminar. Se não existe fogo disponível, a tela se apaga completamente
e o jogador só terá indicações visuais de que seu personagem está sendo atacado, sem
possibilidade de defesa. Se existe uma tocha ou uma fogueira, é possível criar um pequeno
ambiente iluminado ao redor do jogador que, se não traz muita segurança, ao menos
possibilita um mínimo de controle (sobre o ambiente de jogo a seu redor) e alguma defesa,
pois é possível ver de onde partem os possíveis ataques contra si. Fazendo fogueiras maiores,
torna-se possível iluminar precariamente quase toda a tela, tendo visão de possíveis animais
selvagens ou outros seres que representam perigo e estão à espreita, além de poder
explorar uma pequena fração do terreno visível. O ritmo dado pela luz e sua ausência a cada
pequeno ciclo do jogo é o primeiro desafio de destaque em Don’t Starve, ressaltado sonora
e visualmente com uma indicação no alto da tela, próxima ao relógio que exibe a passagem
dos dias. Cada novo dia parece ser representado como uma possível nova vitória para o
jogador, na perspectiva de que não é apresentada resolução ou escape definitivo.
Além disso, os recursos disponíveis no ambiente do jogo são finitos – coletar cada vez
mais recursos significa também esgotar tais recursos, criando a necessidade de seguir
para longe em busca de mais suprimentos ou de encontrar formas de gerar mais desses
suprimentos com novos itens, técnicas ou máquinas, opções que vão sendo disponibilizadas
conforme o jogador evolui e permanece vivo.
Em Sheltered, o gerenciamento de recursos é um tanto mais estático e baseado no abrigo
subterrâneo no qual se encontra a família que o jogador representa. Não há um personagem
principal: toda a família é controlada por quem joga, bem como os demais sobreviventes
que forem aceitos como habitantes do abrigo também serão controlados pelo jogador. Aqui,
a escassez é o mote constante do jogo – é preciso manter um nível mínimo de água, comida,
combustível para o gerador de energia, medicamentos e materiais avulsos para construir
itens essenciais, como máscaras contra a radiação. Além isso, as máquinas e mobiliário que
garantem a vida no abrigo se degradam com o tempo, multiplicando o desafio para o jogador.
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Figura 2- Em Sheltered, o abrigo no início do jogo oferece poucas opções e espaço reduzido. É preciso desenvolver
espaços e equipamentos para garantir a vida
Fonte: divulgação

É necessário, em um rápido resumo, manter a estrutura existente em funcionamento, com
consertos constantes; sair para conseguir materiais, comida, combustível e medicamentos;
evitar que o abrigo seja invadido por saqueadores; evoluir e construir novos equipamentos que
permitam aproveitar melhor ou coletar mais recursos; manter a saúde da família, garantindo a
higiene, sono, hidratação e alimentação constantes. Ao longo de um jogo, é bastante provável
que membros da família inicial irão falecer por motivos diversos – fome, doenças, intoxicação
por radiação, desidratação, ferimentos em lutas contra outros sobreviventes. Por controlar
diversos personagens, que a princípio são uma família, mas podem também ser acrescidos de
outros sobreviventes aceitos no abrigo, o jogador experimenta em Sheltered a possibilidade de
morrer e continuar jogando, com o luto dos familiares sendo também uma possível variável que
afeta o jogo, ainda que isso não ocorra de modo forte, como seria possível.
Em ambos os jogos, a exploração é essencial para prosseguir jogando, mas isso se
apresenta de maneiras diferentes. Em Don’t Starve é necessária uma posição constante de
ataque em relação aos recursos e ao ambiente ao redor. Já em Sheltered é construída uma
posição de defesa, na qual manter o abrigo guarnecido e garantir o retorno dos personagens
que saem para explorar o cenário é a pequena vitória a ser conquistada a todo momento. Nos
dois jogos, a vitória não parece estar em qualquer tipo de completude, mas existe alguma
conquista através da possibilidade de aprender cada vez mais como gerenciar e manipular
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os elementos, de modo a garantir a permanência do jogo. O domínio das possibilidades de
ação, das melhores sequências de utilização dos recursos e das formas como os desafios se
apresentam seguindo certa ordem é o que possibilita ao jogador superar seu desempenho
anterior e avançar um pouco mais diante dos obstáculos.
CONCLUSÃO
Considerando-se os gêneros escolhidos e os jogos aqui descritos, consideramos
que a vitória parece se deslocar de um ponto final, totalizador, para o próprio campo de
práticas estruturado para que o jogador possa fazer suas escolhas e experimentações. A
expectativa de uma completude capaz de “encerrar” o jogo é substituída pela expectativa
mais amena de seguir adiante o máximo de tempo possível, sempre tendo no horizonte a
derrota e o encerramento de expectativas. Tal inversão dos objetivos nos parece trazer duas
possibilidades, a princípio.
A primeira delas, já declarada, de que o próprio domínio que o jogador vai obtendo sobre
as opções de ação do jogo, conforme aprende sobre a evolução dos desafios e a dinâmica de
utilização de cada elemento, acaba se conformando como uma série de “pequenas vitórias”,
na qual o jogador disputa contra seu próprio desempenho para seguir adiante o máximo de
tempo possível. Nessa compreensão, a temporalidade do jogo parece também se deslocar
– ao invés de encarar cada desafio como uma etapa para um grande objetivo final, numa
perspectiva que mira degraus crescentes de dificuldade rumo a uma finalização e a uma
“estabilização” do mundo ao final, parece que o jogo se presentifica para quem joga, pois cada
ação realizada no momento presente de jogo já é parte essencial das escolhas que o levarão
a jogar durante mais ou menos tempo. Como não existe um desafio último que encerra
todo o ciclo, é a própria inépcia ou falta de habilidade (ou mesmo de sorte) do jogador
ao manipular os elementos presentes do jogo que levará ao encerramento dos recursos
disponíveis ou à incapacidade de se contrapor aos obstáculos apresentados. É necessário
estabelecer estratégias durante todo o tempo para alongar ao máximo a possiblidade de
seguir jogando, diante da perspectiva de dificuldades cada vez maiores no jogo.
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Outra possibilidade é que, após sucessivas melhoras em seu desempenho, conseguindo
permanecer por cada vez mais tempo jogando, a perspectiva da perda se torna cada vez
mais forte. Pelo acúmulo dos desafios ao longo do tempo de jogo, em certo momento
nem mesmo a habilidade acumulada é o bastante para garantir a sobrevivência do jogador
naquele ambiente. Em certo momento, esgotam-se tanto as possibilidades de conseguir
ou manejar recursos quanto as de exploração do ambiente virtual. O jogo, nesse ponto,
torna-se efetivamente uma experiência que mescla superação (por ter alcançado um estágio
distante) e morte, pela impossibilidade de seguir adiante. Nesse momento, os jogos que
não apresentam uma vitória definida podem começar a se apresentar mais claramente pela
face inversa – tornam-se claramente jogos nos quais apenas a derrota é definida sem erro.
Tornam-se jogos de quebra de expectativa, experiências de perda que não se apresentam
no início, mas que se alinham de modo mais nítido conforme o jogador alcança sua maior
habilidade. Ao não permitir que o jogador, ao final de um longo tempo e de tantos desafios,
seja recompensado com o coroamento por ter “resolvido um problema” que se apresentava
naquele mundo, estes gêneros definem um novo campo de experimentação e novas
possibilidades de práticas associadas a expectativas dentro dos jogos digitais.
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RESUMO
A presente proposta de artigo pretende analisar a centralidade do arquivo no tecido social
de hoje, tendo no YouTube, e especificamente no canal Volta Ao Passado, um campo de
análise notável em desvelar o lugar da memória histórica individual e também coletiva.
Reconhecendo o lugar ocupado pela cultura pop nas subjetividades atuais, buscamos
analisar o YouTube como um espaço heterotópico e deste modo, um imenso repositório da
experiência individual, traduzidas e armazenadas no arquivo digital da reminiscência pessoal.
Sob o diapasão da nostalgia, essas lembranças se configuram em narrativas memoriais,
acionadas pela música pop.
PALAVRAS-CHAVE
Arquivo. Cultura Pop. Memória. Nostalgia. YouTube.
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ABSTRACT
The present article proposes to analyze of the centrality of the archive in today´s social
fabric, having in YouTube, and specifically in the Volta ao Passado channel, a remarkable field
of analysis in unveiling the place of individual and collective historical memory. Recognizing
the place occupied by pop culture in the current subjectivities, we seek to analyze YouTube as
a heterotopic space and thus an immense repository of the individual experience, translated
into the digital storage of personal reminiscence. Influenced by nostalgia, these memories
are shaped by memorable narratives, triggered by pop music.
KEYWORDS
Archive. Pop Culture. Memory. Nostalgia. YouTube.
INTRODUÇÃO
Segundo a descrição de seu moderador (de avatar Wiliam Hack), o canal Volta ao passado,
do YouTube, é dedicado a coletâneas de músicas das décadas de 1970, 1980 e 1990. Tratase de um endereço virtual, brasileiro, que possuí mais de 72.000 usuários inscritos, ou seja,
assinantes que recebem notificações das atualizações do canal, e o impressionante número
de 52.487.058 visualizações1. A proposta temática de Volta Ao Passado, a recuperação em
postagens de vídeo das chamadas canções de flashback, como as rádios convencionais
costumam chancelar o repertório de sucessos pop de décadas passadas, é dividido em
diversas playlists temáticas, com títulos como Músicas Pop Anos 80 ou Músicas Românticas
Internacionais que são dispostas para o usuário como formas de orientar as compilações
de antigos hits radiofônicos. As músicas, nem sempre em sua versão completa, são editadas
em vídeos simples (na maior parte dos casos) perfilados visualmente com uma foto do
artista intérprete da canção e seu título. Em outros casos, é perceptível um pouco mais de
elaboração, onde as imagens mostram trechos de filmes, muitas vezes apresentando cenas
de romance ou mesmo fotos e imagens aleatórias de beijos, abraços e demais carícias;
fazendo uma ou outra menção ao título da música ou ao nome do intérprete.
O propósito principal do canal parece estar explicitado em seu versal explicativo, uma
1 - O número foi extraído do endereço https://www.youtube.com/user/ticohirth em 15 de outubro de 2016.
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espécie de chamada postada pelo moderador que indica a seguinte descrição “Aúdio e
músicas com qualidade (somente as melhores) Inscrevam-se e assistam. :-) Músicas que
fazem lembrar, que fazem chorar, que fazem se alegrar, a música tem poder!!!2”. Em breve
análise recortada para este artigo, que mostraremos adiante- notamos que boa parte de sua
audiência parece se vincular a esta promoção que Volta ao Passado faz de si, especialmente
na curiosa promessa de “músicas que fazem lembrar” (lembrar-se do que exatamente, nos
perguntamos aqui?). Através dos comentários e compartilhamentos dos vídeos postados
no canal, notamos o que chamamos aqui de narrativas memoriais, digressões pessoais ao
passado, acionadas pelas canções, que ajudam a explicitar a nostalgia como uma das balizas
formativas do sujeito contemporâneo.
Enumeramos aqui algumas das justificativas para nossa eleição por analisar, no presente
artigo, o canal Volta do Passado. Cientes de que o gesto nostálgico é encontrável em diversos
outros espaços dedicados à cultura pop no YouTube, chegamos ao corpus analisado,
primeiramente, porque trata-se de um canal que contempla o campo da música e não
vídeos publicitários, programas televisivos, filmes ou séries de épocas passadas. O número
de visualizações e inscrições do canal e a quantidade expressiva de comentários também
são vinculações3 que amplificam a suspeita de que se trata de um tema de interesse de um
número significativo de usuários. Outro detalhe nos ajuda a justificar a escolha por este
canal: sua longevidade. Criado em 2008, e atualizado regularmente, Volta ao Passado assim
parece indicar o interesse continuo dos usuários por sua proposta (explicitada acima). Em
relação ao recorte de comentários analisados, chegamos a ele a partir da percepção de
que nos servem como exemplares de um conjunto mais amplo de narrativas espalhadas
neste canal; textos que se referem, especificamente, a expressão de memórias que parecem
acionadas ao contato com os vídeos musicais postados no canal.
Consideramos relevante pontuar que não nos atemos aqui a uma categorização rigorosa
em relação ao conteúdo dos comentários postados na caixa de diálogo abaixo dos vídeos, por
2 - Descrição disponível em: https://www.youtube.com/user/ticohirth/about
3 - A aba Envios mais famosos, disponível em https://www.youtube.com/watch?v=Q41cSBSGDeU, seleciona, por

exemplo, postagens que superam a marca de milhões de visualizações e milhares de comentários.

Tempos de rupturas: críticas dos processos comunicacionais

355

acreditarmos que o ponto central da presente proposta é, antes de uma análise de discurso
(que seguramente nos exigiria maior rigor metodológico), avaliar de que forma o YouTube,
através de canais como Volta Ao Passado, pode ser visto hoje como um sistema cultural,
dentro de um ambiente digital que situa enquadramentos, visibilidades e reconfigurações
de diversas naturezas. E, especificamente, sublinhamos como a lógica de armazenamento
de conteúdo possibilitado pelo site se amalgama com o gesto arquivista que se espraia no
tecido social de hoje e como isso parece ativar a expressividade pessoal, singular, no sentido
de explicitar vontades do sujeito como revisitar, resguardar, retomar: a nostalgia como marca
do ambiente midiático hodierno.
MÚSICA POP NO CONTEXTO DIGITAL
Como Frith (1996, p.276) assinala, a partir do século XX a música pop tornou-se uma
das mais importantes ferramentas para entender “nós mesmos a partir de formas históricas,
étnicas, classes sociais, gêneros e temas nacionais”. Assim, pensar as relações entre o
sujeito e o pop hoje é uma confirmação do que percebemos na sociedade contemporânea:
subjetividades são moldadas incorporando interações construídas entre estes sujeitos e a
mídia, e, mais especificamente no recorte deste artigo, pela sua inserção na cultura pop. Se
“a experiência da música pop é uma experiência de identidade” (FRITH, 1996, p.85) é porque
ela oferece, tão intensamente, um senso de você mesmo e dos outros, de subjetividade e
de coletividade, ligada à experiência social que neste caso o pop aciona, ao compartilhar
sentimentos, valores, e gostos dentro deste contexto.
Portanto, primeiramente se torna necessário esclarecer que a ideia de música pop está
ligada às expressões musicais surgidas no século XX e se valeram fortemente da evolução
dos dispositivos midiáticos, tanto em suas técnicas de produção, armazenamento e
circulação como em suas condições de produção e reconhecimento. Em contextos sóciotécnicos, pode-se também relacionar a configuração da música pop ao desenvolvimento
dos aparelhos de reprodução e gravação musical, o que envolve as lógicas mercadológicas
da indústria fonográfica, os suportes de circulação das canções e os diferentes modos de
execução e audição relacionados a essa estrutura.
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Em suma, falamos aqui do entendimento da mediação dos objetos técnicos na construção
da experiência musical. A partir destas mudanças, notamos que o cenário da indústria
cultural e das interações midiatizadas oportuniza relações sociais e subjetivas que podem
conectar diferentes tempos e espaços no tecido social da contemporaneidade. Afinal, no
início deste século XXI, a produção e o consumo da música passaram por um processo de
descentralização marcante: deslocamentos que modificaram completamente a formar de se
fazer, ouvir e consumir música. Entre os fatores essenciais para tais mudanças, destacamos
a solidificação da internet e de novos recursos tecnológicos – como o YouTube, por exemplo
- como plataforma central para a música, onde o papel antes representado pelos discos
de vinil, fitas cassetes, compact discs e até mesmo sua reprodução televisiva em canais
específicos como a Music Television (MTV) tem sido gradualmente substituído por novos
formatos. Como nota Sá (2014, p.538), nos últimos vinte anos, ocorreu um deslocamento
em prol de maior atenção às materialidades dos meios tanto quanto ao papel central das
mediações tecnológicas para a experiência musical.

O advento da comunicação digital e da internet contribuiu para
desnaturalizar a relação entre tecnologias e cultura de maneira geral
e da música, de maneira específica; recolocando, assim, questões
cruciais sobre o papel das tecnologias num ambiente reconfigurado
pelo Napster, pela música circulando através de múltiplos suportes,
pelos blogs e plataformas musicais, pelo formato MP3 e pelas mídias
móveis e locativas, que alteraram a paisagem sonora contemporânea.

Pontuamos aqui que a hegemonia do formato digital em relação ao analógico no que
se refere à fruição e consumo de música pelo público não se refere apenas a uma questão
técnica ou de maquinário; ela permite ao sujeito uma relação mais fluida, maleável, com a
música, uma vez que ela é digitalizada, você pode filtrá-la, dobrá-la, arquivá-la, reorganizála, remixa-la, em torno de questões sociais e comportamentais, a partir de sua própria
vivência, que nos indicam também demarcações e manifestações de afeto. Assim, os sujeitos
atuam também como mediadores, construtores de narrativas que emergem como marcas,
rastros de seu uso registrado na rede, compartilhadas para outros usuários. As estruturas,
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antes rígidas e verticalizadas (a gravadora oferece o produto para o consumo em massa),
hoje surgem mais horizontais, onde pontos fixos foram substituídos por redes múltiplas de
produção e consumo4.
A própria lógica peer-to-peer de distribuição da música hoje corrobora com esse momento:
trata-se de um movimento de interatividade, quando sob a lógica industrial falaríamos em
recepções passiva/ativo-massiva. Dentro deste contexto, temos o consumo de videoclipes
e vídeos musicais que, segundo Soares (2012), através das novas plataformas de exibição, é
regido pela forte presença da cultura digital e viral (a circulação entre os usuários de maneira
rápida e intensa) nas primeiras décadas do século XXI. Assim, o videoclipe teria a possibilidade
de, através das redes sociais, atingirem uma grande quantidade de espectadores a partir do
próprio funcionamento integrado das diversas plataformas que disponibilizam as opções de
avaliação, comentário e recomendação entre os usuários participantes de cada rede. Nesta
direção, é possível falar de uma “estética viral” (SOARES, 2012) que externaliza no videoclipe
os aspectos de liberdade das instâncias de programação e exibição e, através das ferramentas
de comentários e compartilhamentos, expõe meios para se aproximar dos indivíduos de
maneira íntima e personalizada.
Estes usuários, chamados de atores por autores como Recuero (2009), são o primeiro
elemento da rede social, representados pelos nós (ou nodos), as pessoas envolvidas na rede
que se analisa. Como partes do sistema, os atores atuam de forma a moldar as estruturas
sociais, através da interação e da constituição de laços sociais. Assim, o ciberespaço cria um
mundo operante, interligado por ícones, portais, sites e home-pages, permitindo colocar o
poder de emissão em atores que vão produzir informação e deixar rastros que possibilitam
nossa percepção a essas interações.
Se isso permite, no ambiente da cultura pop, como assinala Soares (2015, p.22), um trânsito
mais livre “entre canções, espaços e afetos; estados emocionais que motivam deslocamentos
4 - Tais práticas também são encontradas antes da disseminação da música via internet; o que sublinhamos aqui

é a mudança do modelo e a amplitude de alcance que estas transformações causaram no consumo de música,
especialmente no que se refere a uma personalização e a conexão que permite compartilhamentos de forma
mais direta entre os usuários das redes.
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numa cultura musical em contextos culturais”, nos leva a pensar em um lugar próprio, que
reconheça endereçamentos específicos e produza estéticas (e narrativas) que podem ser
percebidas como espelhamentos da contemporaneidade; conduta esta que materializa
experiências e agenciamentos espaços-temporais na conjunção de territorialidades digitais
e físicas de redes sócio técnicas.
A FORÇA DO YOUTUBE COMO AMBIENTE DIGITAL
Entre alguns marcos históricos comemorados em 2015, uma efeméride foi lembrada
discretamente, pelos menos através dos veículos de mídia tradicionais: os dez anos de
fundação do YouTube. A celebração de sua primeira década de existência manteve de certo
modo a discrição que também marcou sua fundação, por Chad Hurley, Steve Chen e Jawed
Karim, ex-funcionários do site de comércio on-line PayPal, já que o site foi lançado oficialmente
sem muito alarde em junho de 2005. Afinal, quando surgiu, o YouTube era “apenas” mais
um no fértil terreno de novas possibilidades de mediação midiática da internet. Como nos
lembram Burguess e Green (2009), a inovação original era de ordem tecnológica, mas não
exclusiva, e o site era um entre os vários serviços disponíveis que buscavam disponibilizar
novas técnicas para maior compartilhamento de vídeos na internet.
Na data de escritura deste artigo, podemos afirmar que se trata de uma trajetória vitoriosa,
que já deixa marcas indeléveis tanto no tecido social contemporâneo, quanto na história da
internet: segundo dados divulgados pelo site5, o YouTube tem mais de um bilhão de usuários quase um terço de todas as pessoas conectadas à Internet - e todos os dias usuários assistem
centenas de milhões de horas no YouTube (e, como acertadamente firmam neste estatuto
de dados, geram “bilhões de pontos de vista”); lançou versões locais em mais de 70 países e
é navegável em um total de 76 idiomas diferentes (cobrindo 95% dos usuários da Internet).
Seus dados ainda destacam a grande audiência entre jovens (18-34 anos) que, tanto nas
versões online quanto na versão móbile já superam o alcance de qualquer rede de TV a cabo
nos Estados Unidos, mas lembram de que 80% dos usuários do YouTube estão fora dos EUA6.

5 - Dados disponíveis em https://www.youtube.com/yt/press/statistics.html (visitado em 07 de novembro de
2016)
6 - Dados disponíveis em https://www.youtube.com/yt/press/statistics.html (visitado em 07 de novembro de 2016)
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Segundo Burguess e Green (2009), Jawed Karim – o terceiro cofundador que deixou o
negócio para voltar à faculdade em novembro de 2005 – aponta quatro recursos essenciais
oferecidos pelo site, para justificar o seu sucesso:
a) Recomendações de vídeos por meio da lista de “Vídeos Relacionados”
b) Um link de e-mail que permite o compartilhamento de vídeos
c) Comentários (e outras funcionalidades inerentes a redes sociais)
d) Um reprodutor de vídeo que pode ser incorporado em outras páginas da
Internet
O surgimento destas funções, apontadas como as chaves fundamentais para a inserção
do YouTube no cotidiano de seus usuários, foram implementadas após uma iniciativa
comicamente fracassada de popularizar o site, que incluíram a oferta de 100 dólares para
“garotas atraentes” que postassem mais de dez vídeos. De acordo com Karim, os fundadores
não receberam sequer uma resposta a essa oferta. Mas o tempo dos fracassos durou pouco
após a aplicação das funções citadas: depois do seu primeiro aniversário de existência,
o Google, pagou em outubro de 2006, 1,65 bilhão de dólares para ter o YouTube sob sua
chancela, informação que pode indicar que as redes sociais, para além de serem uma
excelente oportunidade de negócios, ou uma plataforma de distribuição de mídia, (ou como
sinaliza o impessoal primeiro slogan do YouTube: “Your digital video repository”), mas que na
verdade sinaliza um processo (ou uma série de novas configurações) que dizem respeito
ao próprio estar no mundo hoje, como no atualizado e mais personalista bordão “Broadcast
yourself” (ou transmita-se, em tradução literal).
Se emitir é existir, para falar com Türcke (2010), que sugere este enquadramento como
apontamento filosófico da condição contemporânea, acreditamos que o YouTube, através
especificamente de duas de suas funções que destacamos aqui (os compartilhamentos e os
comentários) pode ser assim visto sob uma luz mais complexa como um imenso repositório
da experiência subjetiva, traduzida no armazenamento digital da memória corpórea. Tanto
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no ato de compartilhar (o que faz o canal Volta ao Passado) quanto no registro de comentários,
o YouTube parece se apresentar como um novo território de fronteiras fluidas, muito além
do seu apelo como inovação tecnológica: um dos mais impactantes lugares da experiência
“de uma tele-ação que já não se confunde com o aqui (espaço) e agora (tempo) da ação
imediata” (VIRILLO, 2001, p. 40).
Em um período de transformações espessas do processo comunicacional, a própria
noção de tempo e de espaço, e suas rupturas acionadas por transformações tecnológicas, se
apresentam como diapasões possíveis para entender o ambiente midiático contemporâneo.
A partir disso, talvez possamos acrescentar mais uma questão que parece fundamental
para não apenas justificar o sucesso do YouTube, mas também sua centralidade na
sociedade contemporânea: como ele consegue tensionar dois eixos sob os quais o próprio
desenvolvimento de uma civilização orbita, a relação entre tempo e o espaço. E quando a
nossa relação com o tempo e o espaço é profundamente transformada na era digital, com
as noções de distância e delay modificadas, cabe também a este artigo detectar uma das
marcas essenciais do site: a possibilidade de ser visto como um arquivo infindável, lugar de
representação de diversos tempos e espaços, pronto para novas escavações, que registram
performatizações de afetos, gostos, lembranças, através de narrativas memoriais.
YOUTUBE COMO ESPAÇO HETEROTÓPICO
Sob essa baliza, o YouTube parece oferecer para o usuário a possibilidade de acesso
às informações de forma randômica ou organizada, onde o próximo e o longe, o lado a
lado e o disperso, estão justapostos em frente aos nossos olhos; parentes de bibliotecas
ou museus, onde somos capazes de reorganizar cronologias e espaços, resultando em um
grande saber imediato, através da compilação infinita de dados. Propostas como as do canal
Volta ao Passado, com sua compilação gigantesca e de registros audiovisuais de canções do
passado, encontram no YouTube um pouso que parece coerente, pela própria lógica do site
de dispensar modelos de arquivamentos estáveis e, ao que indica findáveis.
A ideia de acumular o máximo de dados possíveis remete à vontade de constituir uma
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espécie de arquivo geral, o que nos leva ao conceito de heterotopia, de Michel Foucault
(2001), que se apresenta como uma definição operatória para o aludido site. Suspeitando que
a nova mania do século XX seria o espaço- em oposição ao tempo, chave de entendimento
da civilização dos tempos anteriores- Foucault (2001) sugere outros parâmetros de leitura,
dizendo de uma era do espaço, do simultâneo, da justaposição. O mundo menos como uma
“grande via que se desenvolveria através dos tempos e mais como uma rede que religa pontos
e entrecruza sua trama” (FOUCAULT, 2001, p.412). Se o próprio espaço possui uma história
(que o autor classifica com períodos anteriores como o espaço de localização, na Idade
Média, ou o espaço de extensão, a partir do século XVII), ele sugere que o século XX seria
a era do espaço de posicionamento, definido pelas relações de vizinhança entre pontos ou
elementos, descritos como séries, organogramas, grades e redes; um espaço heterogêneo,
vivido no interior de um conjunto de relações.
Para Foucault (2001) esses posicionamentos se alocam em dois grandes tipos: a utopia e
a heterotopia. Enquanto pensa a utopia como um lugar essencialmente irreal, da realização
de uma sociedade aperfeiçoada, as heterotopias são os espaços que efetivam as utopias,
espaços localizáveis, nos quais “os posicionamentos reais que podem se encontrar no interior
de uma cultura estão ao mesmo tempo representados, contestados, invertidos – lugares que
estão fora de todos os lugares” (FOUCAULT, 2001, p.415). Espécie de encontro entre o mítico
e o real do espaço em que vivemos, onde somos capazes de estar em ruptura absoluta com
o tempo tradicional, heterocronias, quando os homens se encontram em uma espécie de
“ruptura absoluta com seu tempo tradicional” (FOUCAULT, 2001, p. 418).
Tempo que se acumula infinitamente, como em museus e bibliotecas. Ou, como Foucault
(2001) sumariza: um lugar de todos os tempos que esteja ele próprio inacessível a sua
agressão, espécie de cumulação perpétua e infinita do tempo em um lugar que não mudaria.
Essa ideia de tudo acumular remete à vontade de constituir uma espécie de arquivo geral,
que possibilitaria um grande saber de acesso imediato. Pensamos aqui o YouTube como esse
arquivo que, através de sua (em teoria) infindável capacidade de armazenamento, afirma ao
sujeito a possibilidade de um repositório infinito. Um espaço ideal, portanto, para a expressão

Tempos de rupturas: críticas dos processos comunicacionais

362

da nostalgia, atuante não apenas como função de uma instância viva, espontânea, presente
a si mesma, mas também como o lugar de uma inscrição que faria transbordar os limites
entre os espaços e tempos: nostalgia como princípio de contemporaneidade.
Em uma breve notação histórica, a partir do meio do século XX, a nostalgia7 perde seu caráter
patológico e se torna uma emoção universal, em um mundo que tem seu ritmo cotidiano agora
alterado pelo desenvolvimento de novas tecnologias, podendo ganhar inclusive diferentes
dimensões, como contornos políticos – o que Boym (2001) vai chamar de restorative nostagia
– ou extremamente pessoais, a reflective nostalgia. A nostalgia restauradora evoca o passado e
o futuro nacional; a nostalgia reflexiva está mais conectada a memória individual e cultural. A
nostalgia restauradora quer reconstruir emblemas e rituais de casa e da terra natal; a reflexiva
é mais orientada para uma narrativa individual que saboreia detalhes e os sinais memoriais,
preza fragmentos de espaço e tempo, como nota Boym (2001):

Ela constitui estruturas sociais compartilhadas de recordações
individuais. São dobras de memória do fã, e não prescrições para uma
recordação modelo (...) O compartilhamento de estruturas cotidianas
da memória coletiva ou cultural nos oferecem meras indicações para
reminiscências individuais que possam sugerir múltiplas narrativas.
Estas narrativas têm uma certa sintaxe (bem como uma entonação
comum), mas nenhuma parcela única. (BOYM, 2001,p.61)

A nostalgia reflexiva, como afirma Boym (2001, p.49), não é patológica, mas mítica: em
busca do “mito cultural, entendido como uma narrativa recorrente, percebida como natural
e do senso comum em uma determinada cultura”; pressupostos que ajudam a naturalizar
a história e torná-la habitável. Se a saudade original era uma doença de soldados suíços
que não desejavam lutar e morrer longe de sua terra natal, a nostalgia pop, como a autora
aponta, é frequentemente uma doença de “lustres da guerra”, ou seja, das simbologias míticas
construidas no ambiente da cultura pop, como músicas, shows e videoclipes.
7 - Nostalgia tem seu significado ligado à ideia de “saudades de casa”, do original homesick. Um ardor debilitante em

retornar a sua terra nativa: ou seja, originalmente é uma dor ligada à idéia de espaço (ou melhor, do desconforto
com algum espaço), mais que de tempo. Seu surgimento foi “diagnosticado” pelo psiquiatra Johannes Hofer e
se refere aos soldados suíços do século XVII e seus males de batalha, ou seja, seu medicamento seria pegar o
primeiro navio de volta para casa, para o mundo familiar.
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A CENTRALIDADE DO ARQUIVO SIMBOLIZADO NO CANAL VOLTA AO PASSADO
O YouTube emerge então como um dispositivo extensor das fontes de memória do sujeito
contemporâneo, pleno em oferecer essas simbologias, onde essa nostalgia encontra um lugar
seguro: a tela como um arquivo infindável, pronto para escavações afetivas, um repositório
onde arqueólogos da mídia e do pop possam saciar sua paixão. Assim, canais como Volta ao
Passado apresentam condições notáveis de configuração daquilo que Reynolds (2011) chama de
Retromania, o grande apego da cultura pop ao seu próprio passado e o constante uso de referências
a si mesmo (bem como a volta de diversos elementos de décadas passadas ao presente).
Se a retromania não é um fenômeno novo, já que a cultura passa sazonalmente por
distorções e revivals criativos, o aspecto de recordação instantânea, possibilitado pela
revolução da informação (simbolizado fortemente pela internet) diferencia o fenômeno
atual em relação ao passado, no sentido de estarmos expostos constantemente aos símbolos
que acionam memórias. Talvez possamos dizer que a pretensão máxima de canais como
“Volta ao Passado” é assegurar ao usuário que, ali, o passado que tanto o conforta está
seguro- e em constante atualização. Se, inspirado pela ideia de mal de arquivo, de Derrida,
Reynolds (2011, p.26) diz de uma necessidade contemporânea de acumular e armazenar
conhecimento – uma febre de “bibliotecários que gastam muito tempo nas estantes, uma
perturbação que afeta acadêmicos e antiquários em busca de testar os limites do cérebro
humano para digerir informações”; o YouTube e sua capacidade supostamente infindável de
acumular e disponibilizar informações possui profilaxia “curativa” para essa febre e, de certa
forma, a impulsiona, sendo o sintoma e a vacina.
Sintoma porque, como afirma Huyssen (1996), o novo está cada vez mais associado ao
passado e o arquivo não está mais confinado no museu como instituição, e sim está infectando
diversas zonas da cultura e da vida cotidiana. Se antes o museu era considerado um bastião
da alta cultura, agora surge como importante signo da indústria cultural, que encadeia a
crescente velocidade das inovações técnicas e culturais, a mudança na sensibilidade da
temporalidade e da percepção da experiência ao criarem artigos de consumo que conduzem
ao passado. E vacina porque ambientes digitais como estes satisfazem o que Reynolds (2011)
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aponta como a condição imperativa do consumidor de música pop da última década, a
retromania; tanto no que se refere à composições que sugam estilos antigos, tangenciando o
pastiche ou a paródia, quanto a busca por memórias arquivadas do passado, proporcionadas
pela ampla gama de sites, blogs e páginas da internet dedicadas à disponibilizar material
musical do passado. É um recorte dessa busca que analisamos aqui, em alguns comentários
postados por usuários do canal “Volta ao Passado”.
BREVES ANÁLISES DE COMENTÁRIOS DO CANAL “VOLTA AO PASSADO”, DO YOUTUBE

Comentário 01 - Reprodução Facebook

O usuário Joares Silva sintetiza em seu comentário, postado na playlist Músicas Românticas dos
Anos 80, a proposta central do canal: músicas para lembrar. Nos comentários selecionados, está
a resposta para a pergunta “lembrar de que, afinal?”. O que notamos é que esse lembrar sugerido
parece acionar memórias de épocas pessoais específicas, transmutados aqui em narrativas
individuais que, por vezes, compartilham detalhes íntimos da vivência de cada usuário. A narrativa
de Joares Silva, por exemplo, se apresenta mais saudosa: a canção como representante de um
tempo que já passou, e o vídeo como possibilidade de reencontrar velhos sentimentos.

Comentário 02 - Reprodução Facebook

Curiosamente, o comentário do usuário Newton Carneiro possibilita uma leitura
interessante: ao ter acesso à voz do cantor Allan Clarke (no caso, a canção é He’s ain’t heavy, he’s
my brother, dos Hollies) através do vídeo, ele se sente saindo desse mundo e indo para outro
lugar “cheio de muito amor, sem recordações”, pois agora o que ele vive é “realidade”. Ou seja:
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a própria ideia de se lembrar de algo aciona uma vontade de apagar o passado e viver naquele
presente- construído a partir de uma memória. Já para a usuária Maria Bento, a sensação
parece ser oposta: ao acionar sua “lembrança afetiva”, ela escapa do desgosto de ouvir, hoje,
coisas deprimentes e constrangedoras, adicionando o “prazer ao rever minhas memórias”.

Comentário 03 - Reprodução Facebook

As postagens dos usuários Francisco Silva e Elivaldo Alves Rocha suscitam lembranças
bastante particulares em torno das canções da playlist Anos 70. Seus comentários podem
ser filiados a uma espécie de conexão comum a muitos outros usuários: a exposição da
intimidade e a performatização de afetos através de narrativas do passado. O segundo caso
então é exemplar desse desabafo biográfico: o usuário assume a quão tumultuada era a
vida no passado e como a música (neste caso, de Roberto Carlos), representou um papel
importante, por “falar palavras que saem de dentro de nossos corações”.

Comentário 04 - Reprodução Facebook

Para finalizar, dois usuários expõem de forma nítida o que parece ser a afetação que os
tensionamentos entre tempo e espaço possibilitados por mídias como o YouTube possibilitam
no mundo contemporâneo, especialmente quando conciliados com certo espírito dos
tempos, como notado por Reynolds (2011) e Huyssen (1996): a ação memorial como forma
de “voltar à vida”, “já que recordar é viver”. Ou seja, os comentários selecionados explicitam o
caráter da mídia como reconstituidor do tempo e dos espaços que a vida os tomou.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Se, como nota Recuero (2009, p.118), o advento da comunicação mediada pelo computador
(CMC) e seu espalhamento através da apropriação das ferramentas técnicas proporcionadas
pela Internet modificou profundamente o modo através do qual as pessoas se comunicam, já
que “através da CMC surgiram novos agrupamentos sociais, formas de conversação, formas de
identificação e de construção do self”, temos o YouTube como plataforma de acesso irrestrito,
descentralizado e interativo, características determinantes para a utilização do sistema como
uma ferramenta de expressão subjetiva, pessoal ou pessoalizada na Internet. A partir da
compreensão de que usuários são indivíduos capazes de criar um vínculo emocional com
um objeto de adoração e que, em canais como Volta ao Passado, podem exibir grupos destes
sujeitos que criam, também, um envolvimento entre si (especialmente através das ferramentas
de “resposta” ou de “curtir” habilitadas no site), nossa aproximação analítica aqui se deu
então nos rastros deixados por usuários nos vídeos, rastros esses que emergem como textos/
narrativas que implicam, em sua enunciação, a potência subjetiva da cultura pop inscrita
na contemporaneidade, nosso ponto de ancoragem para se pensar de que forma estes se
relacionam com as questões acerca da nostalgia, da memória e do arquivo.
Nesta direção, é possível falar de uma estética viral que externaliza no videoclipe os
aspectos de liberdade das instâncias de programação e exibição e, através das ferramentas de
comentários e compartilhamentos, expõe meios para se aproximar dos indivíduos de maneira
íntima e personalizada. Se isso permite, no ambiente da cultura pop, como assinala Soares
(2015, p.22), um trânsito mais livre “entre canções, espaços e afetos; estados emocionais que
motivam deslocamentos numa cultura musical em contextos culturais”, nos leva a pensar
em um lugar próprio, que reconheça endereçamentos específicos e produza estéticas (e
narrativas) que podem ser percebidas como espelhamentos da contemporaneidade; conduta
esta que materializa experiências e agenciamentos espaços-temporais na conjunção de
territorialidades digitais e físicas de redes sócio técnicas.
Talvez esse contexto ajude a configurar o que Bennett (2013, p.61) propõe como “cenas
afetivas”, que decorrem do “envelhecimento e radicam nas memórias e readaptações geracionais
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partilhadas e da experiência cultural de determinadas músicas ao longo do tempo, a conexão
de conhecimento e sentimento partilhados”. Seu principal trunfo se caracteriza no ensejo de
uma abordagem diacrônica dos gostos, pertenças e identidades, onde “a popular music e as
práticas culturais a ela associadas continuam a ter um papel‑chave nas vidas de muitas pessoas
de idade” (BENNETT, 2013, p. 189). Assim, o YouTube, através de canais como Volta Ao Passado,
convoca os fãs à construção de mapas de gosto e afeto, a partir de ferramentas propostas
pelo site (que permitem a submissão de comentários, inscrições, compartilhamentos e outras
formas de comunicação entre os usuários) atua como um espaço heterotópico afirmativo às
algumas lógicas da cultura pop –a partir de seus aspectos de sociabilidade e de interaçãoespecificamente no que se refere à ideia de nostalgia e memória.
Se, como sugere Reynolds (2011), o pulso do “agora” está cada vez enfraquecido a cada ano
que passa e a nostalgia é também água de navegação8 tranquila, dócil, plenamente satisfatória,
profilaxia efetiva e efetível em um presente desconfortável, o YouTube, através de canais como
Volta ao Passado, talvez seja onde a febre arquivista pop encontra um corpo ideal para arder;
possível espaço onde o pathos nostálgico se apresenta, como nota Huyssen, também como
uma contestação do hiperespaço informacional e uma expressão da necessidade humana de
viver em estruturas de maior duração, uma “formação reativa de corpos que querem manter
sua temporalidade contra um mundo de mídia que esparge sementes de uma claustrofobia
sem tempo e engendra fantasmas e simulações” (HUYSSEN, 1996, p.123).
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RESUMO
Este artigo apresenta uma reflexão empírico-metodológica para a análise de públicos no
YouTube. Para tanto, destaca como o algoritmo dessa plataforma age na recomendação
de vídeos e na formação de públicos diversos, considerando as ações e os rastros online
destes últimos. Igualmente, este trabalho identifica e caracteriza os critérios empregados
pelos cálculos dessa plataforma midiática para a classificação de conteúdos, defendendo
que os públicos formados por esse site, bem como os de outras plataformas midiáticas
online, formam-se de maneira algorítimica, por isso podem ser considerados como públicos
algorítmicos. Do mesmo modo, este trabalho defende que, ao mesmo tempo em que as
pessoas são influenciadas por algoritmos, estes também o são por aquelas, pois consideram
as diferentes ações comunicacionais por elas realizadas no cálculo que efetuam para
recomendar e classificar os vídeos publicados no YouTube e sugeridos aos usuários.
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ABSTRACT
This article presents an empirical and methodological reflexion for YouTube and YouTube’s publics
analysis. This paper highlights how the algorithm of this platform acts in the recommendation
of videos and formation of different publics, considering their actions and their online traces.
Likewise, this work identifies and characterizes the criteria used by the calculations of this media
platform for the classification of contents, arguing that the publics formed by this site, as well
as those of other online media platforms, are formed in an algorithmic way, so they can be
considered as algorithmic publics. In the same way, this work argues that, while people are
influenced by algorithms, algorithms are also influenced by people, since algorithms consider
different communicational actions they perform in the account they make to recommend and
classify videos published on YouTube and indicated to users.
KEYWORDS
Algorithm. Publics. Recommendation. Sociotechnical networks. YouTube.
INTRODUÇÃO
Criado em 2005 e adquirido pela Google em 2006, o YouTube é o segundo site mais
acessado nacional e internacionalmente, atrás apenas do site do buscador Google (ALEXA,
2016). Para se ter ideia desse gigantismo todo, conforme o próprio YouTube (2016) destaca, ele
conta com mais de um bilhão de usuários, o que representa aproximadamente um terço das
pessoas que utilizam a internet. Além disso, o tempo de exibição dessa plataforma midiática
online tem crescido ao menos 50% a cada ano durante três anos seguidos. O serviço possui
versões em 88 países, em 76 idiomas por ele disponibilizados. O tempo de visualização
de conteúdos desse site em dispositivos móveis, que representam mais da metade dos
dispositivos utilizados para visualizar conteúdos, é superior a 40 minutos (YOUTUBE, 2016).
Como “plataforma midiática online”, termo compreendido neste trabalho como o
conjunto de serviços online que medeiam as relações entre conteúdos diversos e pessoas
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que os utilizam, entre imprensa e quem comenta e molda os discursos que os enredam
(GILLESPIE, 2010), o YouTube age na recomendação de conteúdos para públicos diversos
que não existem a priori, mas se formam pelas relações que estabelecem com temas de
interesse tornados visíveis por esse site.
Antes de avançarmos, cabe destacarmos que as plataformas midiáticas apresentam,
segundo propõe Gillespie (2010), ao menos três dimensões principais: computacional (a
infraestrutura), arquitetural (estrutura de base para ações e operações específicas) e figurativa
(plataformas são plataformas não apenas porque possibilitam a inscrição de códigos e
protocolos, mas porque as affordances1 nelas presentes permitem a comunicação, a interação
e comercialização). Atentando justamente para esses três aspectos que caracterizam as
plataformas midiáticas, propomos este trabalho.
Uma vez que o YouTube é de suma importância na sugestão daquilo que iremos assistir,
indagamos: como essa plataforma opera na recomendação de conteúdos audiovisuais?
Quais são os critérios adotados pelos algoritmos desse site para essa recomendação? Em que
medida se formam públicos diversos em função da ação algorítmica nessa plataforma? Como
as ações dos públicos contribuem para os cálculos de recomendação? Essas são as questões
suscitadas pela dinâmica comunicacional presente no YouTube que, ao serem respondidas,
podem apontar caminhos possíveis para a compreensão não apenas da ação algorítmica no
YouTube, como também em outras plataformas midiáticas online, de ordem sociotécnica,
como detalharemos adiante, por conjugarem ações humanas e não humanas (máquinas).
Com a finalidade de apresentar algumas respostas para as indagações levantadas por este
trabalho, o organizamos em cinco tópicos. O primeiro identifica e caracteriza as principais
ações comunicacionais presentes no YouTube. O segundo apreende a qualidade sociotécnica
do YouTube, conforme formulação proposta pela Teoria Ator-Rede (TAR). O terceiro discute
1 - Termo cunhado pelo psicólogo norte-americano James Gibson (1982, 2015) para se referir às qualidades ou

características presentes em um ambiente. Essas especificidades do meio ofertam possibilidades para a ação dos
seres que nele agem. Em um ambiente aquático, por exemplo, os peixes podem agir de certas maneiras que não
poderiam fazer em um ambiente terrestre. Em uma sala de aula, estudantes podem agir de certos modos que
não poderiam em um restaurante. O argumento central de Gibson é que os seres agem segundo as condições
ofertadas pelo ambiente em que estão no momento de ação, ainda que possam subverter condições por ele
ofertadas e criar outras.

Tempos de rupturas: críticas dos processos comunicacionais

372

como os algoritmos do YouTube operam na recomendação de conteúdos audiovisuais
nessa plataforma midiática. O quarto aborda a formação de públicos variados em razão da
ação de algoritmos em plataformas midiáticas online, especificamente no YouTube. Por fim,
apresentamos algumas considerações finais sobre públicos algorítmicos, as limitações e os
desafios de pesquisas que visam lidar com plataformas midiáticas online e a formação de
públicos nesses loci.
AÇÕES COMUNICACIONAIS NO YOUTUBE
O YouTube é uma plataforma midiática online em que variadas ações de múltiplas ordens
acontecem. Essas ações são diferenciadas umas das outras, mas juntas integram a dinâmica
de tornar visível ou pouco visível os conteúdos audiovisuais nela alocados. Nessa plataforma,
as pessoas podem agir segundo as condições de ação ofertadas por ela (as affordances). Nesse
sentido, visualizar, curtir (gostar ou like), não gostar (dislike), compartilhar, comentar e se
inscrever em algum canal do YouTube são ações possibilitadas pelo modo como esse site foi
programado – aspecto esse que remete às três dimensões ressaltadas por Gillespie (2010).
Essas ações são de ordem comunicacional, pois deixam rastros digitais que podem mais
ou menos ser recuperados em função de seu apagamento ou não por quem cria um canal
nessa plataforma, bem como por quem os produz de maneira consciente ou não (BRUNO,
2012, 2013, 2016). O rastro digital, portanto, diz da inscrição de uma ação que se deu
anteriormente. Enquanto índice, o rastro digital aponta para uma ação anterior, para um
locus e para um ou mais agentes que a realizaram em um instante específico.
Esses três aspectos que propomos na observação de ações comunicacionais no YouTube
se fundamentam na noção de “ação” proposta pela TAR, segundo a qual as ações são incertas,
pois não sabemos com precisão quem agiu, como agiu, quando agiu, por qual motivo agiu,
por quem foi levado a agir e onde exatamente agiu (LATOUR, 2005). Conforme o argumento
de Bruno (2012, p. 687), também entendemos que “comunicar é deixar rastros”.
A dimensão comunicacional das ações também se refere, segundo nossa visada, àquilo
que é comum, ou seja, ao fato de atores (humanos ou não) agirem conjuntamente e, juntos,
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promoverem mudanças e transformações nos cursos de ação que promovem enquanto
agem. De maneira mais clara e fundamentada em Latour (2005), ao agir, atores levam outros
atores à ação, de modo que a ação é comum aos atores enredados (em formação em rede).
Desse modo, os atores (aqueles que agem e levam outros à ação) se associam visando a
manter a ação e seu desenrolar em outras ações. Nessa dinâmica, comunicacional posto
que associativa, vinculativa e comunitária, rastros são produzidos e apontam, indicam para
o local de ação, a ação realizada e os atores dessa ação.2
Pensemos nos dados estatísticos disponibilizados pública e gratuitamente pelo
YouTube quando acessamos um vídeo nesse site. Logo abaixo do espaço delimitado para a
apresentação do conteúdo audiovisual, encontramos: um botão para se inscrever no canal
cujo vídeo faz parte; o número de visualizações; o número de curtidas (likes) e não gostei
(dislikes); botões para adicionar o vídeo em questão a uma lista de vídeos a serem assistidos
em outro momento (playlist); botão para compartilhar; botão para incorporar o vídeo em
outra plataforma midiática; botão para enviá-lo por e-mail; a data de publicação do vídeo
em questão; o número de comentários e o texto dos comentários com referência ao perfil
de cada pessoa que comentou.
Cada número (estatística) e texto (descrição, comentários) apresentado é um tipo de
rastro digital, pois diz de uma ação (inscrever-se, visualizar, gostar, não gostar e comentar),
de um locus (o YouTube, de modo geral, o canal ao qual o vídeo pertence e a página do
vídeo em si, de modo específico) e de quem agiu (quem criou o vídeo, quem criou o canal,
quem se inscreveu no canal, quem visualizou o vídeo, quem gostou ou não dele e quem
comentou-o). A ação, contudo, permanece incerta, conforme a proposta da TAR por nós
evidenciada acima. Não sabemos precisamente quais foram as pessoas que visualizaram
algum vídeo e se elas se inscreveram ou não no canal em que o vídeo foi publicado. Do
mesmo modo, não sabemos com exatidão quem gostou ou não de um vídeo. O que sabemos,
ainda que com certo grau de imprecisão, são os perfis que comentaram o vídeo – cujo nome
2 - A respeito da etimologia da palavra comunicação, sugerimos que os leitores confiram o livro de Muniz Sodré

(2014). Ao contrapor as noções de social e sociedade elaboradas por Émile Durkheim e Gabriel Tarde, Latour
(2005) explicita a raiz latina (seq) do termo social (socius) e aponta para o caráter associativo e vinculativo das
ações.
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não necessariamente coincide com o nome das pessoas físicas que os criaram –, mas não
sabemos ao certo quando os comentários foram publicados (referimo-nos a data e hora
precisas; há apenas uma indicação histórica semanal ou mensal: “há tanto tempo atrás”).3
Devemos partir, portanto, do que sabemos, ou seja, do que nos é ofertado pela plataforma,
a fim de que possamos seguir o meio e nos valer dos dados digitais que ele nos oferta para
análise e investigação (ROGERS, 2016).
Outro aspecto ressaltado pela TAR que merece destaque é o fato de a ação ser alocal, ou seja,
não local (LATOUR, 2005). Ela se distribui de um modo que pode ser descrito como rede, pois
permite que seja descrita pela conjugação de ações humanas e não humanas, as quais, em
associação mútua, operam não apenas no mero transporte de informações, mas na circulação
dessas informações (LATOUR, 2005, 2013). Nesse fluxo infocomunicacional, muitos atores
agem e levam outros a agir, de modo que o conteúdo é transformado e não apenas deslocado
de um ponto a outro, por isso eles são mediadores e não apenas intermediários.
Ambas as categorias, mediador e intermediário, são categorias didáticas utilizadas por
Latour (2005) para caracterizar os atores em ação. A primeira se refere àqueles que transportam
e transformam o que transportam. A segunda diz respeito àqueles que apenas transportam
conteúdos e significados, mas não os transformam. Para esse autor, importa para a TAR
considerar e se dedicar a descrever apenas as ações de mediadores, pois são elas que fazem a
diferença e a produzem nos cursos de ação. Todavia, em entrevista concedida a André Lemos
(2013), Bruno Latour revisa as duas categorias e declara que não há transporte se mudança,
sem transformação, o que parece sugerir que toda ação de fato implica na ação de mediadores.
O que Latour procura destacar, segundo nossa compreensão, é que a TAR descreve ações que
produzem diferenças, ou seja, que operam deslocamentos transformadores, pois o fundamento
da TAR é a diferença, conforme alicerce na sociologia de Gabriel Tarde.
Pensando na questão da transformação, no caso específico do YouTube, o conteúdo do
3 - A respeito dos metadados (hora precisa de postagem ID de usuários etc.) do YouTube, é preciso destacar que

eles podem ser recuperados por ferramentas digitais que o possibilitem, como por exemplo a ferramenta Netvizz
para YouTube, desenvolvida pela Digital Methods Initiative (DMI), coordenada por Richard Rogers e vinculada à
Universidade de Amsterdã (UVA). Contudo, esses dados sobre os dados (metadados) não estão de todo evidentes
na plataforma e aos usuários comuns.
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vídeo em si não muda; o que muda são os metadados a ele associados, ou seja, os dados
estatísticos que o caracterizam nessa plataforma. A alteração dos dados estatísticos, isto é, o
aumento deles, aponta para uma espiral de mediações4 em que pessoas que realizam algum
tipo de ação nesse site afetam outras pessoas. Isso ocorre porque, ao visualizar ou curtir um
conteúdo, age-se no sentido de sua promoção nessa plataforma, posto que possivelmente
ele aparecerá na página inicial dela, segundo critérios utilizados por seu algoritmo, como
veremos à frente. Nessa dinâmica, o vídeo novamente obterá mais visualizações, curtidas,
não curtidas, compartilhamentos e comentários; e o canal irá adquiri mais inscrições.
As ações comunicacionais no YouTube, portanto, bem como em outras plataformas
midiáticas online que as permitam, graças a suas affordances programadas, como o Facebook,
o Twitter, o Instagram, entre outras, incidem novamente sobre si mesmas que novamente
incidem sobre si mesmas, em um processo espiralar. Trata-se de espirais de mediações, em
que as ações se afetam mutuamente e conjuntamente e, em associação ao algoritmo do
YouTube, promovem ou ocultam certos vídeos. Nesse sentido, o YouTube pode e deve ser
pesquisado em sua qualidade sociotécnica. Essa qualidade das ações e de sua distribuição
no YouTube e em outras plataformas midiáticas, que podem concorrer para que um
conteúdo seja mais visualizado no YouTube e também mais curtido ou não, compartilhado e
comentado, será agora esclarecida.
A QUALIDADE SOCIOTÉCNICA DO YOUTUBE E A REDE DE AÇÕES
O conjunto de ações comunicacionais no YouTube pode ser descrito como rede
sociotécnica por agenciar (colocar em relação) humanos e não humanos.5 Ambos são, como
4 - A ideia de espiral de mediações se fundamenta nas proposições de Orozco Gómez (2006), para quem há

mediações de múltiplas ordens (cultural, política, econômica, social, tecnológica) que se sobrepõem, contudo,
este autor desconsidera a ação dos não humanos, insuficiência que compensamos via TAR.
5 - A noção de agenciamento é discutida por Gilles Deleuze e Félix Guattari em seus diversos escritos. Em função
de nosso foco e do espaço aqui disponível, não iremos adentrar mais detidamente neste aspecto. De modo geral
e didático, conforme as proposições por eles apresentadas, o agenciamento se refere ao estabelecimento de
relações entre entidades distintas por meio daquilo que as diferencia (DELEUZE; GUATTARI, 2011; GUATTARI,
2012). Dito de outra maneira, uma associação se dá em função das diferenças de cada ser que, mutuamente
produzem uma nova diferença que, em devir, potencialmente pode novamente produzir diferença. Os seres,
nesse sentido vão se diferenciando à medida em que se associam e se desassociam, e nesta dinâmica, produzem
um ser híbrido que não é simplesmente a soma das partes individuais (TARDE, 2007; LATOUR, 1994b). A TAR,
principalmente Bruno Latour, baseia-se nas formulações de Gilles Deleuze, Félix Guattari e Gabriel Tarde para
pensar agenciamentos sociotécnicos que produzem atores-rede, os quais, por sua vez, agem no sentido de
estabelecer aqueles.
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frisamos acima, mediadores, pois transformam o que fazem circular. Outrossim, eles são
híbridos, pois não podem ser pensados dissociados um do outro (LATOUR, 1994a). Com
efeito, não há em plataformas midiáticas online ações humanas de um lado e ações técnicas
de outro; ambas se dão em associação.
Ao se considerar, então, que ações comunicacionais online no YouTube são híbridas,
podemos dizer da mesma maneira que elas são sociotécnicas. A dimensão social dessas
plataformas, portanto, não reside apenas no elemento humano que nelas age, mas também
nos elementos não humanos que nelas estão presentes e intensamente operantes. A esse
respeito, Michel Callon (2008), outro expoente da TAR, juntamente com Bruno Latour, afirma
que as associações são socioténicas por mesclarem elementos heterogêneos que não podem
ser pensados ou identificados antes de suas ações, pois, à medida que agem, eles enredam
e convocam à ação outros seres que, novamente ao agirem, agenciam outras entidades.
Assim, essas camadas de mediação, dispostas de maneira espiralar, como temos defendido,
atuam sobre si mesmas e expandem a rede composta e fabricada por ações diversas.
Descrever o conjunto de ações no YouTube como rede sociotécnica, bem como aquele
em qualquer outra plataforma midiática online implica em levar em conta as conexões
que passam a ser estabelecidas entre os atores que agem e são levados a agir por outros
em agenciamentos sociotécnicos (CALLON, 2008). Esses agenciamentos se referem à
diversidade de atores e às formas de ação que realizam, as quais não podem ser pensadas
como intencionais ou individuais, mas como coletivas, tal como reivindicam Deleuze e
Guattari (2011) e Guattari (2012) ao reconhecerem, como também o faz a TAR, a capacidade
de ação tanto de humanos quanto de não humanos. Trata-se, como defende essa teoria, de
atores-rede. O ator age como rede ao levar muitos à ação, o que por sua vez possibilita a sua
distribuição por várias localidades; e a rede age como ator, pois agencia entidades diversas
que se afetam mútua e coletivamente. O hífen da expressão “ator-rede” caracteriza, portanto,
o processo de mediação e de irredução, em que atores não pode ser reduzido à rede e nem
a rede pode ser reduzida aos atores – ela é mais que a soma de atores que a tecem, pois
enreda também as ações, deslocamentos e transformações deles.
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Cabe agora, atentarmos de maneira mais cuidadosa e precisa para a ação técnica no
YouTube em associação às ações humanas, de ordem comunicacional, posto que produzem
rastros nessa plataforma que se remetem a associações e vinculações sociotécnicas. Esses
rastros, igualmente, são apropriados pelo algoritmo do YouTube para a recomendação de
conteúdos audiovisuais nessa plataforma.
O ALGORITMO DO YOUTUBE E A RECOMENDAÇÃO DE CONTEÚDOS
Como temos dito, as ações de criar e publicar um conteúdo audiovisual no YouTube,
inscrever-se em algum canal nessa plataforma, visualizar um vídeo, gostar ou não dele,
compartilhá-lo, incorporá-lo em outras plataformas, bem como comentá-lo, são ações
comunicacionais pois deixam rastros digitais nesse site. O que passamos a investigar
nesta seção é o uso desses rastros digitais por parte do algoritmo do YouTube a fim de que
conteúdos sejam recomendados nessa plataforma, de modo a promover os canais que nela
estão registrados e a fazer com que públicos diferenciados permaneçam o maior tempo
possível nesse site. Quando dizemos “o algoritmo do YouTube”, de fato nos referimos a
um conjunto de algoritmos (cálculos matemáticos) que operam no funcionamento dessa
plataforma, como passamos a explicitar agora.
O algoritmo do YouTube não é divulgado publicamente, ou seja, não sabemos ao certo
como ele age na recomendação de vídeos e canais nessa plataforma. Nas palavras da
TAR, ele é uma “caixa-preta” (LATOUR, 2000). Essa expressão é de ordem informacional e
computacional e se refere ao processamento de dados de maneira pouco explícita pelos
computadores e máquinas de cálculo. Como recomenda a TAR, a caixa-preta precisa ser
aberta a fim de que se observe as mediações que ali se dão e se apreenda os diversos
mediadores que nela agem. Da mesma maneira, ao se abrir uma caixa-preta, revela-se as
diversas controvérsias nela implicadas. Esse último ponto não será tratado por nós neste
trabalho, pois não integra nosso objetivo central.
Ao abrirmos a caixa-preta dos algoritmos, podemos tomá-los como a base de sistemas
operacionais informáticos, como abstrações pensadas e programadas por humanos para a
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resolução de problemas e a realização de tarefas estabelecidas previamente por meio de um
conjunto de instruções (protocolos) que lhes foram fornecidas. Eles integram uma complexa
rede de operações e ações que agem umas sobre as outras, entrelaçando variados dados
que alimentam os cálculos por eles efetuados (GOFFEY, 2008). Eles são funções, fórmulas,
códigos, cálculos matemáticos (logaritmos) ou softwares que reconhecem informações e
produzem outras (GILLESPIE, 2014a, 2014b).
Eles mapeiam nossas preferências em detrimento de outras, sugerindo e disponibilizando
novas informações ou informações esquecidas, como escreve Gillespie (2014a, 2014b).
Preferências que, como temos reforçado, são feitas em função daquilo que o algoritmo
também já nos tenha recomendado, na dinâmica espiralar de mediações para a qual temos
chamado atenção. Preferências que se baseiam, portanto, em rastros digitais por nós
produzidos, mas principalmente produzidos por outras pessoas que utilizaram uma ou mais
plataformas midiáticas online e nelas deixaram as marcas de suas ações de visualização,
inscrição, compartilhamento, ou seja, rastros digitais.
Nesse sentido, os algoritmos, conforme alega Gillespie (2014b), realizam a gestão de
nossas interações (associações, vinculações) nessas redes sociotécnicas online, pois
destacam conteúdos e excluem ou tornam pouco visíveis outros. Esse mesmo mecanismo
de visibilidade ou invisibilidade opera em outras plataformas midiáticas online. No Facebook
(FB), por exemplo, os algoritmos do Feed de Notícias (FN) sublinham as notícias e publicações
de amigos com os quais mais nos relacionamos (troca de mensagens, curtidas de conteúdos,
conversas pelo chat do FB, amizades recentes) (GILLESPIE, 2014b; JURNO, 2016). As interações
em “rede sociais”, portanto, não são apenas sociais (apenas humanas, no sentido clássico),6
por isso defendemos o uso do termo “redes sociotécnicas”, integrando os não humanos nessa
dinâmica comunicacional e interacional nessas plataformas midiáticas online.
As interações sociotécnicas são de extrema importância na ação algorítmica no YouTube.
Nessa plataforma, especificamente, de acordo com pesquisa realizada por Matt Gielen e
6 - A este respeito é válido conferir os trabalhos de Émile Durkheim, Max Weber e Erving Goffman, criticados pela

TAR, principalmente Latour (2005).
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Jeremy Rosen (2016), o sucesso (maior visibilidade e acesso a conteúdos) ou o fracasso (o
contrário) de conteúdos no YouTube e em plataformas midiáticas dependem do mecanismo
de distribuição desses materiais. Conforme relatam esses pesquisadores, os dados por eles
coletados e analisados, referentes ao YouTube, apontam para a conjugação de algumas
variáveis que podem indicar o modo pelo qual o algoritmo desse site opera.
O título do vídeo ou do canal, as miniaturas de imagens dos vídeos (as thumbnails), o
histórico de navegação das pessoas, dentre outros fatores que apresentaremos a seguir,
influenciam a recomendação de ordem algorítmica no YouTube. Considerando os primeiros
pontos destacados ao início deste parágrafo (titulação de conteúdos e miniaturas), notamos
que a ação de quem cria e publica materiais audiovisuais nessa plataforma é de suma
importância, pois essas ações possibilitam que um conteúdo seja acessado nesse site. Em
outras palavras, só é possível acessar e visualizar um conteúdo que tenha necessariamente
sido publicado diretamente na plataforma midiática em que ele se encontra disponível ou
nela republicado a partir de outra plataforma.
Nesse quesito, cabe ressaltarmos, para não contradizermos a TAR, teoria de base
deste artigo, que a ação de publicar um vídeo não é a “primeira ação”, a qual dará início
e desencadeará todas as outras ações possíveis na plataforma e para além dela. Trata-se,
deveras, de uma ação identificável como “primeira”, mas que obviamente decorre de outras
ações que não sabemos ao certo, como o porquê de alguém produzir aquele vídeo e o
porquê de disponibilizá-lo no YouTube e não em outra plataforma ou ainda em quais outras
plataformas ele foi ou não publicado, bem como a ação de efetuar o login nessa plataforma
ou mesmo criar uma conta de e-mail que possibilite esse acesso ao YouTube, ainda que ele
não seja obrigatório.
Tudo isso pode ser rastreado digitalmente, mas, de imediato, o que interessa é o que
se sabe: que um vídeo específico, com um título específico, foi publicado por um perfil
específico, em uma data específica em uma plataforma específica. Com isso, podemos
atualizar os termos da TAR e dizer que se a ação é incerta – premissa da qual partimos, em
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termos metodológicos – é necessário considerar o que se sabe e o que vai sendo descoberto
(tornado sabido) a fim de que a complexidade e a incerteza dos fenômenos sejam minimizadas
ou reduzidas no intuito de se tornarem inteligíveis e analisáveis. Esse aspecto está previsto na
resolução da TAR, quando essa vertente sociológica francesa pondera a respeito da redução
de complexidade de controvérsias, ponto que não abordaremos neste trabalho, mas que
igualmente se relaciona à noção de caixa-preta outrora por nós apresentada neste texto.
Portanto, devemos partir do que sabemos e do que os fenômenos nos apresentam, mas sem
desconsiderar as incertezas que eles comportam.
Considerando, então, o que sabemos sobre o YouTube, partimos do fato de que que um
conjunto de ações se afetam mutuamente, no sentido espiralar de mediações que temos
apontado. Em relação a esse ponto, Gielen e Rosen (2016) constataram que o YouTube possui
não apenas um, mas vários algoritmos (recomendação, sugestão, relação de vídeos ou vídeos
relacionados, pesquisa etc.). O que eles nomeiam como “o algoritmo do YouTube”, e que nós
também adotamos neste artigo, refere-se a esse grupo de algoritmos que, apesar de serem
distintos, compartilham o mesmo princípio de funcionamento, ou seja, os cálculos por eles
realizados fundamentam-se em variáveis semelhantes. Voltemo-nos para elas neste momento.
A primeira variável apresentada pelos pesquisadores é o Tempo de Visualização (Watch
Time), que não diz respeito à quantidade de minutos de um vídeo que foram assistidos por
alguém, mas à combinação dos seguintes elementos: visualizações, duração da visualização,
inicialização de sessões, frequência de upload, duração da sessão e finalização da sessão.
Esses elementos podem indicar com qual frequência vídeos de um canal são iniciados e por
quanto tempo as pessoas permanecem utilizando o YouTube.
O primeiro fator a ser levado em conta no cálculo do algoritmo do YouTube é o número
de visualizações. O sucesso de um vídeo nessa plataforma, então, entendido como o alcance
de públicos, o qual deve ser igual ou superior a 50% do número de inscrições do canal nos
últimos 30 dias, depende do quanto ele é visualizado, bem como do número de inscrições
que possui. Nesse item, novamente nos apercebemos da dinâmica espiralar das mediações
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efetuadas por pessoas e algoritmos.
Quando um vídeo aparece para nós na página inicial do YouTube, recomendado por seu
algoritmo, tendemos a clicar nele e visualizar seu conteúdo. Essa ação, por sua vez, pode nos
levar à inscrição no canal ao qual o vídeo pertence, ação esta que tende a aumentar o número de
visualizações e assim sucessivamente. Não cabe aqui explicitar o processo de semiose discutido
pela perspectiva pragmaticista de Charles S. Peirce, mas seria um caminho produtivo futuro.
As visualizações, se considerarmos a questão do tempo, precisam se dar de maneira
exponencial e concentrada no menor intervalo possível, o que é nomeado pelos pesquisadores
como Velocidade de Visualização (View Volocity). Como eles averiguaram, a conjugação do
número de visualizações com a velocidade dessas visualizações incide no sucesso do vídeo
e do canal ao qual ele pertence. Por outro lado, se um vídeo é pouco visualizado em um
curto período de tempo, o algoritmo debita do cálculo que faz uma variável que poderia
atribuir um maior grau de relevância ao material videográfico em questão.
A fórmula matemática do algoritmo do YouTube, desse modo, baseia-se em ações passadas
(rastros) e em ações futuras (devir). O cálculo tende a previsibilidade ancorada no que já foi
feito e no que pode ser feito. Ao mesmo tempo em que há uma recuperação histórica dos
rastros, há também uma antecipação de performances (ações e condutas; modos de ação)
(BRUNO, 2016). Se uma grande quantidade de pessoas inscritas não visualizar um conjunto
de vídeos de um canal específico, o YouTube não irá recomendar o próximo vídeo publicado
nesse canal para os usuários nele inscritos (GIELEN; ROSEN, 2016).
Além dessas duas variáveis, evidenciadas nos três últimos parágrafos, a Duração de
Visualização (View Duration) é outro fator que o algoritmo do YouTube leva em conta para
recomendar conteúdos. Ele diz respeito a quanto tempo uma pessoa assiste um vídeo
individual. De acordo com os pesquisadores, vídeos com maior duração tendem a ser mais
visualizados, pois o tempo total assistido conta no cálculo do algoritmo. Assim, quanto maior
a duração de um vídeo, mais minutos uma pessoa tende a assistir.
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Outras três variáveis analisada conjuntamente são a Inicialização de Sessão (Session
Starts), a Duração de Sessão (Session Duration) e a Finalização de Sessão (Session Ends), as
quais se referem respectivamente a inicialização, duração e finalização de uma sessão no
YouTube. A Inicialização de Sessão concerne ao número de pessoas que iniciam uma sessão
com os vídeos de um canal. Prioritariamente, as primeiras pessoas a iniciarem uma sessão
tendem a ser aquelas que se inscreveram no canal, posto que recebem, em primeira mão,
notificações e avisos sobre novas publicações no canal ao qual se afiliaram. Esse aspecto se
associa à visualização das miniaturas dos vídeos, às quais aqueles inscritos no canal já estão
acostumados a ver, pois essas miniaturas podem recuperar imagens dos criadores do canal
ou de temas que eles recorrentemente abordam.
A Duração de Sessão, por sua vez, refere-se ao tempo que um conteúdo possibilita
aos usuários permanecerem na plataforma ao assistirem o vídeo específico de um canal
específico e logo depois de o terem feito. A Finalização de Sessão, a seu turno, diz respeito
à frequência com que alguém finaliza uma sessão no YouTube enquanto ou após visualizar
um dos vídeos de um canal em particular.
Em suma, Gielen e Rosen (2016) concluem que o algoritmo do YouTube age no sentido
de promover canais e não vídeos individuais, pois como vimos, o número de inscrições do
canal, bem como a quantidade e a duração de vídeos nele alocados incide nessa repercussão
nessa plataforma. No entanto, como ressaltam ambos os pesquisadores, o YouTube usa
vídeos para promover canais individuais. Trata-se, portanto, de uma mútua afetação
(mediação) entre canais e vídeos desses canais, bem como entre inscrições e visualizações.
Igualmente, trata-se de mediações entre tempo de visualização, duração de vídeos e data
de publicação de vídeos. O peso de cada variável, conforme apontam os pesquisadores, dáse na seguinte ordem: Session Start Score, Session Duration Score, View Duration, Consistency
Score, Engagement Rate, Publish Boost, Relevancy, Rolling Relevancy, Rolling Subscriptions 5 Day
e 7 Day Average vs. View Duration Score.
O algoritmo do YouTube, portanto, condiciona: quantas visualizações cada vídeo e canal
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terá; o sucesso de canais, focados em conteúdos específicos – aspecto pouco discutido pelos
pesquisadores e que merece investigações futuras; conteúdos de canais com personalidades
célebres sempre serão dominantes nessa plataforma por serem específicos – ponto pouco
esclarecido na pesquisa realizada; e novos canais sem acesso a dados dos públicos levarão
bastante tempo para crescer.
Logo, como pudemos destacar pela pesquisa na qual nos referenciamos, o objetivo
principal do YouTube é produzir públicos de maneira algorítmica, baseando-se nas variáveis
que apresentamos neste tópico deste artigo, a fim de que as pessoas retornem a essa
plataforma e nela permaneçam o maior tempo possível – objetivo também comum a outras
plataformas midiáticas online. Dessa maneira, cabe agora esclarecermos a noção de público
e como esse grupo se forma de maneira algorítmica no YouTube.
A FORMAÇÃO DE PÚBLICOS ALGORÍTMICOS
Como temos argumentado, o algoritmo do YouTube age na promoção de canais e de
vídeos segundo os rastros digitais de ações comunicacionais online efetuadas por pessoas
que navegam por essa plataforma midiática online. Essas ações, como vimos, são de
diversos tipos e aquelas de visualização e inscrição são de suma importância para o cálculo
de recomendação efetuado por aquele algoritmo.
Um aspecto crucial não abordado por Gillespie (2010, 2014a, 2014b) nem por Gielen e
Rosen (2010) em relação à ação algorítmica no YouTube e em plataformas midiáticas online
concerne às ações de compartilhamento e comentário nesse site. Primeiro falaremos da
ação de compartilhar e em seguida da ação de comentar conteúdos audiovisuais nesse site.
Compartilhar um vídeo implica em fazê-lo circular para além do YouTube. Ao sugeri-lo a
outras pessoas, fazemos com que ele apareça e seja disponibilizado em outras plataformas
midiáticas, como o Facebook e o Twitter, meios que temos recentemente investigado em nossa
pesquisa de doutorado. Esse cruzamento entre mídias e seus conteúdos, tem sido, por nós,
compreendido enquanto intermídia, característica que demarca a lógica comunicacional e
midiática atual (ALZAMORA; SALGADO, 2014). O YouTube, então, em conexões com outras
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plataformas midiáticas, constitui uma rede intermídia, pois as ações comunicacionais nele
realizadas, que se assemelham as ações comunicacionais de mídias, distribuem-se entre
essas mídias e operam na circulação de conteúdos e na transformação de seus metadados
(número de visualizações, gostei, não gostei, comentários), bem como na ressignificação
dos temas abordados em um vídeo que circula dessa maneira intermídia.
Igualmente, o conteúdo elegido para ser abordado em determinado vídeo e o conjunto de
temas que irão caracterizar um canal e possibilitar que as pessoas nele se inscrevam ou não é
de extrema importância. Isso porque públicos se interessam por assuntos que lhes pareçam
relevantes ou mesmo lhes permita se informar ou se entreter. Esse aspecto de formação
de “comunidades de interesse” foi por nós discutido anteriormente enquanto composição
de audiências, que se reúnem em torno de assuntos de interesse comum em associações
temporárias e frágeis (SALGADO, 2013). Naquele momento, realizamos uma exaustiva revisão
da noção de audiência por diferentes vertentes de estudo e a empregamos para caracterizar
um grupo de pessoas que se interessam por temáticas afins que performam provisoriamente
o papel de audiências por vinculações de ordem estética, ou seja, pela vontade de se estar
com outras pessoas. Neste momento, todavia, precisamos reformular aquela noção, pois o
termo audiência, como temos pensado ultimamente, indica um sentido de leitura que não
nos parece o mais adequado.
Como ressaltamos naquele trabalho, essa nomenclatura se volta, em seu uso mais
recorrente, simplesmente para os dados numéricos que constituem pesquisas quantitativas
(SALGADO, 2013). Naquela ocasião, revisamos esse quesito e indicamos que há também um
aspecto qualitativo das audiências que deve ser considerado nas pesquisas que abordam
esse tema. Entretanto, o termo “audiência” ainda nos parece carregar mais fortemente o
sentido quantitativo, além de remeter à prática de escuta radiofônica – momento de sua
formulação inicial quando da invenção e uso do rádio. Desse modo, sugerimos que o termo
“públicos” seja utilizado em detrimento daquele outro.
Utilizar o termo “públicos” no plural indica que não se trata de considerar apenas um
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grupo homogêneo e coeso de pessoas de classe social e faixa etária semelhantes, mas de
levar em conta uma multiplicidade de seres que podem partilhar interesses comuns por
temáticas específicas. A vinculação estética (emocional e afetiva) que ressaltamos naquele
trabalho permanece como característica das associações estabelecidas entre usuários, mas
a ação algorítmica precisa necessariamente ser incluída nestas relações sociais e técnicas,
por isso sociotécnicas, como evidenciamos acima.
Outro fator notório que precisamos ressaltar neste artigo, em consonância com a TAR,
é que não há grupos, mas formação de grupos (LATOUR, 2005). Essa bandeira levantada
por essa abordagem teórica, nesse sentido, auxilia-nos diretamente a repensar que grupo
de pessoas é esse que acessa conteúdos no YouTube e em plataformas midiáticas online
segundo preferências pessoais, mas também fortemente orientadas pela recomendação dos
algoritmos que agem nessas plataformas e por suas affordances e botões. Considerando essa
proposição da TAR, então, cabe afirmarmos que não existem públicos, mas formação de
públicos, que como vimos, formam-se de maneira algorítmica.
Compreendemos os públicos algorítmicos do YouTube como grupo temporário, flexível,
instável e associativo de pessoas que possuem interesses comuns por outra pessoa
(celebridade, personalidade pública, vlogueiro, blogueiro etc.), por temas variados (videogame,
saúde, fitness, beleza, moda etc.) ou canais (humor, jogos, música, beleza, fitness etc.). Os
públicos algorítmicos são moldados por suas práticas e ações em rede e pelas possibilidades
de ação nas plataformas midiáticas (affordances), que moldam as dinâmicas associativas,
moldadas também pelos usuários e pelo algoritmo que nelas age.
Do mesmo modo, entendemos que os públicos, segundo formulação de Warner (2002),
formam-se apenas no contato e contágio com produções textuais e imagéticas (livro, filme,
vídeo, fotografia, exposição, texto, espetáculo circense, apresentação teatral, site de notícias,
roda de samba, vlog no YouTube etc.). Assim sendo, não há públicos a priori, ou antes, de
uma performance, entendida, resumidamente, como o momento de exibição de algo ou
alguém para um conjunto de pessoas que coparticipam dessa dinâmica (SALGADO, 2013).
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Os públicos se formam no momento em que agem, seja assistindo televisão, lendo histórias
em quadrinho, escutando um programa de rádio, ouvindo um concerto em uma sala de
câmara, visitando uma exposição, entre outras possibilidades.
Há, como sublinha Warner (2002), uma auto-organização dos públicos. Não há algo ou
alguém que dite como eles devam se organizar, mesmo quando os algoritmos de plataformas
midiáticas recomendam conteúdos. Não se trata de ordenar o que deve ser feito e como
deve ser feito, mas de recomendar e ofertar condições de ação (affordances) que podem e
de fato influenciam as ações online, de humanos e de algoritmos. Os públicos, portanto, são
virtuais, ou seja, atualizados no momento em que agem e levam outros a agir (acesso ao
YouTube, visualização e compartilhamento e/ou comentários).
Warner (2002) esclarece ainda que os públicos produzem sentidos em relação àquilo
com o qual se contagiam, estando ou não presentes fisicamente – o autor considera, por
exemplo, que a multidão (crowd) é um tipo de público, bem como a audiência. Esse autor
evidencia que a quantificação dos públicos deve ser feita menos no sentido de considerar
aquilo que é ditado discursivamente por instituições do que os próprios discursos por eles
produzidos nas dinâmicas conectivas das quais participam e produzem. Por conseguinte,
como nós defendemos, não se trata de decisões, produções discursivas ou ações individuais,
mas coletivas, distribuídas em rede, em conexões e associações entre pessoas que, como
temos frisado, ocorrem em relação direta com os rastros que deixam e com os algoritmos
que agem, especificamente neste trabalho, em plataformas midiáticas online.
Outra qualidade que caracteriza os públicos diz respeito as relações estabelecidas, feitas
entre estranhos. Dito de outra maneira, Warner (2002) considera que os públicos se formam
por meio de associações que são estabelecidas entre alteridades, entre pessoas que são
diferentes umas das outras. Esse aspecto retoma a discussão que fizemos acima sobre a
condição híbrida das vinculações (sociotécnicas), pois as interações entre as pessoas não têm
a ver simplesmente com partes individuais somadas, mas de fato com uma nova entidade,
que não é simplesmente a soma dos elementos que integram a composição.
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Dessa maneira, definimos os públicos algorítmicos como grupo de pessoas que se afetam
mutuamente em função de suas ações, de ordem comunicacional e sociotécnica, em
formação em plataformas midiáticas online em que algoritmos atuam na recomendação de
conteúdos para essas pessoas. Trata-se de uma espiral de mediações sobrepostas no decorrer
e no desenrolar dos processos comunicacionais em que mediadores diversos (conteúdos,
algoritmos, affordances, botões, rastos, performances – condutas e comportamentos,
preferências, escolhas e usos) agem entre si e entre as pessoas em associações temporárias
que se desdobram em metadados e significados múltiplos que circulam e se alteram nesse
contágio coletivo de entidades que povoam ambientes online.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Neste texto nos dedicamos a apresentar uma reflexão de caráter epistemológico e
metodológico para a análise de plataformas midiáticas online, em geral, e do YouTube,
em específico. Igualmente, oferecemos caminhos possíveis para a apreensão de ações
comunicacionais,

necessariamente

sociotécnicas,

didaticamente

distinguidas

entre

humanas e não humanas. Nessa dinâmica comunicacional híbrida, em que pessoas e
algoritmos se associam, destacamos que estes se valem de rastros digitais produzidos e
deixados por aquelas no YouTube no intuito de recomendarem conteúdos audiovisuais que
visam promover canais individuais por meio de vídeos específicos.
Nesse cálculo de relevância e classificação de conteúdos, o algoritmo do YouTube se baseia,
sobretudo, no número de visualizações e no número de inscrições de vídeos alocados em
um canal. Da mesma maneira, esse algoritmo leva em consideração o tempo que o vídeo foi
visualizado e o número de visualizações ao longo de um curto período de tempo – de uma
semana a no máximo 30 dias. A relevância no YouTube se define por aquilo que potencialmente
pode interessar a públicos diversos em função daquilo que já foi feito no YouTube e de futuras
ações que podem se dar nessa plataforma. A recomendação, bem como a relevância, como
ressaltamos, é calculada e atua na antecipação de ações comunicacionais futuras, ou seja,
em ações subsequentes desencadeadas por ações passadas ou em andamento nesse site.
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Ao problematizar que os algoritmos de plataformas midiáticas online, como o YouTube,
operam na formação de públicos, pudemos reformular a noção de audiências por nós
trabalhada em outra oportunidade e formular um operador conceitual e analítico que
nomeamos como “públicos algorítmicos”. Esse operador destaca que as categorias affordances,
botões, ações comunicacionais e rede intermídia e sociotécnica devem ser observadas
em análises que tenham por objeto o YouTube ou plataformas midiáticas online, de modo
que as ações humanas sejam pensadas em associação às ações não humanas (técnicas ou
maquínicas). Deve-se partir, portanto, como ressaltamos, daquilo que se sabe, sem, contudo,
desconsiderar a complexidade e o grau de incerteza dos fenômenos comunicacionais e
midiáticos a serem minuciosamente examinados.
À guisa de conclusão, cabe pontuarmos que futuras investigações podem se voltar para
a dimensão semântica dos vídeos, ou seja, a titulação que lhes é atribuída por quem os cria
e publica no YouTube, bem como os recursos para fazê-lo: caixa alta, caixa baixa, palavraschave que permitam a sua pesquisa pelo buscador do YouTube e de outras ferramentas de
busca. Além disso, pode-se observar as palavras empregadas para a titulação e a descrição
dos vídeos e dos canais a serem investigados. Igualmente, frisamos que a dimensão
intermídia do YouTube deve ser examinada mais detidamente, em conexões possíveis com
outras plataformas, como o Facebook e o Twitter, bem como deve-se atentar para o conteúdo
abordado nos vídeos e a performance daqueles que figuram nos materiais audiovisuais. Por
último, mas não menos importante, a circulação da URL dos vídeos e os comentários também
devem ser considerados, pois podem revelar mediações e mediadores não previstos ou não
visíveis apenas no YouTube, uma vez que é o link dos vídeos aquilo que os permite circular
entre plataformas distintas.
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RESUMO
O presente texto pretende refletir sobre a complexidade da fotografia do refugiado sírio Aylan
Kurdi – reverberada intensamente pela mídia após a morte do garoto, em setembro de 2015.
Menos que compreender os motivos pelos quais ela tenha ganhado tanto destaque, em
detrimento de muitas outras relacionadas à crise dos refugiados, o intuito é buscar penetrar
no interior da imagem, tentando compreender certos mecanismos que possibilitaram que
grande parte dos espectadores criasse uma rápida identificação com ela. O trabalho destaca,
ainda, a relação da fotografia com o tempo e o espaço e o que isso pode desvelar sobre o
momento em que ela repercutiu.
PALAVRAS-CHAVE
Imagem. Complexidade. Real. Fotografia. Refugiados.
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ABSTRACT
The present text intends to think about the complexity from the photography of the Syrian
refugee Aylan Kurdi – reflected intensely by the media after the boy’s death, in September
of 2015. Less than to understand the reason for which it links have won so much stand out,
to the detriment of many another related to the refugees’ crisis, the intention is to look to
penetrate inside the image, trying to understand certain mechanisms that made possible
what great part of the audience was creating a quick identification with her. The work still
detaches the relation of photography with the time and the space and what that can reveal
on the moment on wich she had repercussions.
KEYWORDS
Image. Complexity. Real. Photography. Refugees.
INTRODUÇÃO
Aylan estava deitado de bruços na areia – inerte, vestido com uma camiseta vermelha,
bermuda azul e ainda calçado – quando foi encontrado pela fotógrafa turca Nilüfer Demir. Na
fotografia que registra essa cena, quase é possível enxergar o movimento da água passando
por cima do garoto e voltando ao mar, deixando ainda mais evidente sua fragilidade.
Emblemática, é uma imagem que carrega muitos discursos do que aconteceu a Aylan e
foi ela que, por dias, circulou fortemente por toda a mídia – sobretudo na internet (em
sites e redes sociais), mas também em jornais, revistas, televisão. Em pouco tempo, ganhou
força e visibilidade, colaborando para que diferentes narrativas fossem construídas em torno
do acontecimento. Mas, afinal, qual parte da história de Aylan e da crise dos refugiados1 a
fotografia tornou visível?
Nilüfer encontrou Aylan Kurdi morto em uma praia da Turquia no dia 2 de setembro de
2015. O menino, de apenas 3 anos, era um dos refugiados da Síria que tentavam a travessia
1 - A crise de refugiados na Europa, também denominada de crise migratória na Europa ou crise migratória no

Mediterrâneo, diz respeito à situação de milhares de refugiados, grande parte oriunda da África e do Oriente
Médio, que buscam chegar até a Europa Ocidental. O fluxo migratório atingiu níveis críticos em 2015, quando
houve um aumento considerável no número de pessoas fugindo de seus países, devido à guerra, conflitos, fome,
intolerância religiosa e violação de direitos humanos. Mais especificamente, a crise surgiu em consequência ao
número crescente de migrantes que buscam chegar à Europa de forma irregular, em travessias perigosas pelo
mar Mediterrâneo e pela Península Balcânica.
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do mar Mediterrâneo em um pequeno barco, com o objetivo de chegar até a Grécia. Junto
dos pais, Abdullah Kurdi e Rehanna Kurdi, e o irmão de 5 anos, Galib Kurdi, Aylan e pelo
menos outros 12 migrantes esperavam fugir da guerra da Síria quando o pequeno bote virou,
nas proximidades do balneário turco de Bodrum. Da família, apenas o pai sobreviveu. Mesmo
com milhares de mortes2 ocorrendo todos os dias devido à crise dos refugiados, é possível
afirmar que a morte de Aylan tenha sido a de maior repercussão desde que a crise eclodiu e
foi sua história que, de alguma forma, fez com que ela se tornasse visível.
Talvez, a visibilidade dada à morte do garoto – e, consequentemente, à crise dos
refugiados – seja justificada primeiramente pelo fato de Aylan Kurdi ter sido encontrado após
o afogamento pela fotógrafa, que o registrou em uma posição que, naturalmente, qualquer
criança da idade dele poderia estar ao dormir. Ou, ainda, pelo fato de a fotografia ter sido
reverberada e divulgada por tantos veículos noticiosos em tão curto espaço de tempo.
Contudo, não nos cabe neste momento – e nem existem ferramentas para tal – entender
como se deu esse processo de intensa reverberação do acontecimento e trazer respostas a
esse incômodo, mas, sim, buscar penetrar no interior da imagem, tentando compreender
certos mecanismos que possibilitaram que grande parte dos espectadores criasse uma
rápida identificação com ela. Ademais, refletir sobre a relação da imagem com o tempo e o
espaço e o que isso pode desvelar sobre o momento em que repercutiu.
Para conseguir realizar tal exercício, o trabalho busca analisar elementos dispostos
na própria fotografia, além de certos discursos apropriados pela mídia ao tratar dela. No
entanto, com a opção de não se ancorar em publicações predeterminadas, mas observar a
narrativa imagética de maneira geral – principalmente na internet, espaço onde houve maior
reverberação da foto. E também o espaço onde as discussões sobre o que tal fotografia
representaria, o porquê de algumas imagens nos afetarem mais do que outras, como os
espectadores a enxergaram e o que ela dizia do momento em que vivíamos acabaram por
ser mais profícuas.
2 - Somente no ano passado houve 1 milhão de chegadas de migrantes e refugiados à Europa pelo mar

Mediterrâneo, sendo que, no total, 3.771 mortes foram registradas. Dados da Organização das Nações Unidas
(ONU), disponíveis em: https://nacoesunidas.org/onu-alerta-para-aumento-de-mortes-de-refugiados-emigrantes-no-mediterraneo/. Acesso em: 06 set. 2016.
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A FOTOGRAFIA DE AYLAN DEITADO NA AREIA: QUE COMPLEXIDADE CARREGA?
As imagens têm se mostrado cada vez mais centrais nas discussões em torno do processo
comunicativo – e, segundo Dulcilia Buitoni (2014), se configurado também como uma porta
para o conhecimento e para o pensamento. Para comprovar essa afirmação, a autora se ancora
nas contribuições de Josep Maria Català, pesquisador e professor da Universidade Autônoma de
Barcelona (UAB) que vem se dedicando nas duas últimas décadas à pesquisa nas áreas da cultura
visual e dos estudos da imagem. Català foi o responsável por propor o conceito de “imagem
complexa”, que diz muito a respeito da comunicação e de certos fluxos contemporâneos.
Em seus estudos sobre a imagem complexa, o pesquisador apresenta a fenomenologia das
imagens na era da cultura visual – a era em que, segundo ele, não existe mais a imagem, mas “as
imagens”, sempre no plural. “[...] podemos afirmar que existe o visual como um conglomerado,
praticamente sem limites, de percepções, de lembranças, de ideias, englobadas em uma
ecologia do visível ou em distintas manifestações desta ecologia”3 (CATALÁ, 2005, p.43,
tradução nossa). Assim, para Català, anteriormente estávamos acostumados a considerar
uma imagem de cada vez, como se ela fosse fechada, circunscrita, emoldurada e, agora,
é necessário considerar seu caráter aberto e múltiplo – de forma que seja possível fazer
relação entre várias imagens, viabilizando uma percepção em conjunto.
Desse modo, a ideia de imagem complexa remete a Edgar Morin (2005), autor que propôs
a noção de pensamento complexo. A complexidade refere-se à imagem de uma teia, que
significa, segundo Morin, o ato de tecer junto – assim, o conceito de pensamento complexo
se basearia na junção de duas noções tidas até então como opostas. Para ser reconhecido
como complexo, um processo comunicacional deve, portanto, estar carregado não só de
objetividade, mas também de subjetividade. Um pensamento complexo exige que se deixe de
lado a simplificação, adotando a complicação e a dúvida – já que o que gera conhecimento
não é apenas o simples, mas também o que não atende a uma lógica. E o que a fotografia de
Aylan Kurdi pode ter a ver com tudo isso? Que complexidade ela carrega?
3 - Do original “[...] podemos afirmar que existe lo visual como um conglomerado, prácticamente sin limites, de

percepciones, de recuerdos, de ideas, englobados em una ecologia de ló visible o en distintas manifestaciones
de esta ecologia”. In: CATALÀ, Josep Maria. La imagen compleja: la fenomenologia de las imágenes em la era de
la cultura visual, 2005.
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Uma imagem complexa é aquela que abandonou o mito da transparência e da mimese.
Isso quer dizer que ela precisa ser entendida não como uma simples reprodução da realidade,
ou da superfície do mundo, mas como uma construção subjetiva – consequentemente,
demandando que a leitura do observador seja igualmente subjetiva. De início, é o
que a fotografia de Aylan Kurdi, morto na praia (Figura 1), nos propõe: uma leitura que,
necessariamente, não pode se esgotar em uma primeira visualização. Só assim é possível
pensar além do simples olhar para o garoto deitado na areia enquanto a água o sobrepõe.
Olhar para a foto de Aylan supõe pensar no que ela provavelmente significa: a impotência
da sociedade diante da crise, a impotência da família que não conseguiu salvar o garoto da
morte, o perigo que os refugiados sofrem ao tentar deixar os seus países.

Figura 1: Fotografia do refugiado sírio Aylan Kurdi, na praia turca, após o afogamento em setembro de 2015
Fonte: Nilüfer Demir/ Dogan News Agency/ AFP

Olhar para essa foto é enxergar o que a imagem traz de visível (um garoto de camisa
vermelha e bermuda azul, deitado de bruços em determinada praia), mas também de invisível
(Quem é esse garoto? Por que estaria ali? Estaria morto? Por qual motivo? Quais discursos a
imagem carrega consigo?). Ou seja, realizar o que Català (2005, p.87) propõe como “mirada”.
Segundo o autor, a mirada seria o exercício de olhar para determinada estrutura além do
sentido ótico, ligado à visão humana, de forma a incorporar elementos culturais e cognitivos.
Para ele, todas as imagens possuem um interior que pode ser penetrado. Assim, a imagem se
mostra interativa: sua estrutura serve de conexão com outras imagens e com outros meios,
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como sons e textos, e se reporta a um participador e não a um espectador.
POR QUE ALGUMAS IMAGENS NOS AFETAM MAIS?
Uma fotografia é capaz de nos revelar o antes e o depois – compreende-se isso quando ela
é observada pelo viés da complexidade. Isso significa dizer que, ao interrogá-la, não é possível
ficar inerte ao pensamento do que ocorreu anteriormente àquele instante reproduzido,
assim como não é possível não imaginar as consequências desse registro. A imagem está
sempre em movimento, gerando novas significações e apreensões de significado. Ela muda
conforme o meio em que se encontra e conforme a recepção do espectador, ou, melhor
dizendo, do participador. Nesse contexto, faz-se necessário tentar compreender: por que
algumas imagens nos afetam mais que outras? Por que a fotografia de Aylan não passou
despercebida à sociedade?
Em matéria escrita pelo grupo Deutsche Welle, publicada no site da revista CartaCapital,
o historiador da arte e curador Felix Hoffmann oferece pistas que podem responder a essas
questões ao dizer que as fotografias podem influenciar e mudar o pensamento e a ação – isso
se perdurarem por determinado tempo e se fixarem nas mentes das pessoas. Nesse sentido, é
importante pontuar o uso bastante significativo que a mídia fez da fotografia, principalmente
na internet – além da utilização por parte dos internautas. No Twitter, por exemplo, a hashtag
#KiyiyaVuranInsanlik (que pode ser traduzida como A Humanidade Levada pelas Águas)
foi tão utilizada para fazer referência à imagem do garoto, que esteve no topo dos trending
topics4 – o que revela que a morte de Aylan foi um dos assuntos predominantes do dia. No
Facebook, a discussão também ganhou espaço e textos e ressignificações da foto para refletir
sobre o acontecimento ou homenagear o refugiado foram publicados e compartilhados
milhares de vezes por usuários de todo o mundo.
Segundo Hoffmann (apud DEUTSCHE WELLE, 2015), a fotografia tem a capacidade de
personificar e dar um rosto às catástrofes e, sem essas imagens, a sociedade não conseguiria
compreender a dimensão de certos acontecimentos. Para ele, outra explicação para o fato
4 - Os trending topics (também conhecidos como TTs) são uma lista com os termos ou hashtags (palavras-chave

precedidas do símbolo #) mais utilizados em tempo real no Twitter – rede social que permite que os usuários
enviem e recebam atualizações pessoais de outros contatos em pequenos textos de 140 caracteres.
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da foto de Aylan ter causado tanta afetação seria a empatia das pessoas pelo garoto, ou seja,
certa proximidade com o fotografado – muitas pessoas, por exemplo, se identificaram com
a imagem, pensando que o que aconteceu poderia ter sido com o próprio filho delas. “Na
avalanche de imagens de sofrimento, dor ou paixão, tornam-se ícones somente aquelas que
provocam em nós um sentimento de dó, também por estarem mostrando a realidade dos
acontecimentos” (DEUTSCHE WELLE, 2015, s/p).
Duas imagens, assim como a de Aylan, podem ser representativas do que o historiador
diz sobre provocar nos espectadores um sentimento de dó ou consternação – e, de alguma
forma, também se tornaram símbolos de um determinado acontecimento. A primeira é o
registro feito na década de 90 do momento em que um abutre está parado atrás de uma
criança desnutrida, no Sudão, país africano, deixando subentendido que a aguarda morrer
para devorar os seus restos. Até hoje, a fotografia causa bastante comoção, tanto por ser uma
imagem forte, contendo traços de sofrimento, quanto por suscitar debates acerca da fome
e da miséria. É também muito conhecida pela história que a envolve: o fotojornalista que a
registrou em 1993, Kevin Carter, suicidou-se logo após ter ganhado o Prêmio Pulitzer5, no ano
seguinte. O fotógrafo não interferiu naquela realidade que havia registrado e, por isso, sofreu
duras críticas da opinião pública por não ter feito nada para salvar a criança – não contendo o
peso de tal responsabilidade e, provavelmente, se matando devido à culpa sentida.
A fotografia de uma criança correndo após um bombardeio ocorrido durante a Guerra do Vietnã
é também ainda muito rememorada e, por isso, acabou se tornando a imagem mais famosa desse
conflito. Na cena, Kim Phuc, na época com nove anos, corre desesperadamente pela rua que
sai do vilarejo onde vivia após um avião bombardear a aldeia de Trang Bang, no Vietnã do Sul –
depois que piloto confundiu um grupo de civis com tropas inimigas. Nua, a garota havia acabado
de sofrer ferimentos de explosivo napalm. O registro foi feito em 1972 e até hoje é lembrado
como um dos mais terríveis da guerra. Ambas as fotos, a da garota de Vietnã e a da criança com o
abutre, também estão rodeadas pelos sintomas da complexidade, como a de Aylan: olhando para
elas, é possível enxergar mais do aquilo que, de imediato, permitem que seja visível.
5 - O Prêmio Pulitzer é um prêmio anual norte-americano, concedido a pessoas que se destacam em trabalhos

na área de jornalismo, literatura e composição musical.
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Isso porque, como defende Català, boa parte das imagens contemporâneas não apresenta
de forma explícita seu interior – estão, portanto, carregadas de informação e podem ser fontes
legítimas de conhecimento. Ainda na matéria da revista CartaCapital, Felix Hoffmann explica
que essas imagens, que se perpetuaram na história, formam a “decoração da narrativa de nossa
era”. Segundo o historiador, ninguém pode se lembrar exatamente quando viram tais imagens,
mas ainda assim elas se tornaram parte de uma memória visual coletiva – pelo menos aqui no
Ocidente. “Isso está bastante ligado à forma como lidamos com histórias e fotos. Você pode
observar por toda parte o poder que as imagens podem ter”, diz Hoffmann na publicação.
O QUE ESSAS FOTOGRAFIAS QUE NOS TOCAM PODEM TER EM COMUM?
Talvez não seja possível definir com precisão o que de fato as imagens que mais nos afetam
cotidianamente – através dos meios de comunicação, em fotografias de um jornal ou em um
noticiário televisivo, por exemplo – podem ter em comum. Mas olhando para a fotografia de
Aylan e para as imagens da criança africana e da garota do Vietnã, pelo menos uma marca
faz com que elas se aproximem: o sofrimento. Nesses dois últimos casos, esse sofrimento está
explícito nas imagens. A garota vietnamita possui diversas queimaduras no corpo e, por isso,
corre em desespero. Já a criança africana sofre com a desnutrição – e isso é visível em seu corpo.
No caso de Aylan, o sofrimento é menos evidente. Apesar de seu rosto estar enterrado na areia
e ficar subentendido que as ondas passam por cima do seu corpo, deixando-o em completa
fragilidade, a imagem não nos causa um estranhamento ou repulsa de imediato. É necessário
enxergar o que ela traz de invisível para compreender o verdadeiro sofrimento de Aylan: ter sido
refém ainda criança de uma crise marcada por tantos conflitos.
Em Diante da dor dos outros, Susan Sontag (2003) aborda justamente esse aspecto de certas
fotografias, principalmente aquelas registradas nas guerras: a capacidade de revelarem a dor
e o sofrimento de outras pessoas. Mais que falar sobre as situações em que esses registros
ocorrem, a autora busca propor reflexões. “O que [essas imagens] provocam exatamente? Terão
perdido o poder de nos chocar? Estamos insensibilizados pelo bombardeio de imagens?” são
questionamentos que ela faz ao leitor já na contracapa do livro. Ao fazer esse tipo de indagações,
o que ela tenta compreender é se, mesmo que sejamos bombardeados o tempo todo por
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imagens, essas fotografias seriam capazes de nos afetar de alguma maneira – e, se sim, o que
seriam capazes de provocar em quem as vê. Para a autora (2003, p.16), “de fato, há muitos usos
para inúmeras oportunidades oferecidas pela vida moderna de ver – à distância, por meio da
fotografia – a dor de outras pessoas. Fotos de uma atrocidade podem suscitar reações opostas.
Um apelo a favor da paz. Um clamor de vingança”. Ou, para Sontag, enxergar esse sofrimento em
tais fotografias provocaria “[...] apenas a atordoada consciência, continuamente reabastecida por
informações fotográficas, de que coisas terríveis acontecem”.
Segundo Angie Biondi (2013), as fotografias reveladas pela imprensa assumem um papel
importante na maneira de se perceber a realidade e a vida cotidiana. No entanto, para a autora,
há tempos o fotojornalismo não se resume ao mero registro dos fatos, mas, para além disso,
configura-se como um campo complexo de visibilidade, no qual ocorre a distribuição de lugares
entre corpos e falas. Voltada às imagens que, de algum modo, estão impregnadas de sofrimento,
Biondi (2013, p.12) argumenta que “as fotografias ensejam a discussão em torno da exposição
do sofrimento desde o período moderno”. Para ela, as fotografias serviriam, portanto, como uma
forma de arquivar ou documentar determinado acontecimento, mas também de estabelecer
certos entendimentos e discursos expondo o sofrimento e os sofredores – sejam em situações
de catástrofes, guerras, doenças ou acidentes. O corpo dos sujeitos retratados nessas fotografias,
em situações diversas, mas com o sofrimento como uma marca, a autora denomina como um
“corpo sofredor”. O corpo do sofredor surge, então, para Biondi, como um elemento complexo,
“lugar de escrituras e inscrições, projeções e modalidades do ser”:

A fome, o acidente, a catástrofe e a doença entrelaçam os corpos em um
tipo de sofrimento que se traduz em um inelutável tormento. O que se
apresentam aqui são os corpos esmaecidos, lânguidos, passivos, deixados
à própria sorte e que resultam em semblantes característicos de uma
dor persistente que, de modo sorrateiro e constante, consome as forças
e a resistência dos corpos. Entregues ao destino e suas fatalidades, seus
personagens não parecem convocar ou exigir qualquer responsabilização
e nem propõem indicar culpados, pois estão colocados sob as casualidades
do mundo (BIONDI, 2013, p. 15).
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Para Sontag (2003), a relevância das imagens que escondem o sofrimento depende, acima
de tudo, de como nós, os espectadores, as encaramos. É o modo como olhamos para uma
determinada imagem e o que sentimos quando ela nos toca que vai definir a sua força. Mas,
mais do que isso, como passamos a agir depois de termos sido invadidos por ela. Passamos a
ter o “dever” de fazer algo para modificar a realidade que ela expressa? Ou, com tantas imagens
que chegam até nós, acabamos ficando acostumados ao choque que nos causa? “Fazer o
sofrimento avultar, globalizá-lo, pode incitar as pessoas a sentir que deveriam ‘importar-se’
mais. Também as convida a sentir que os sofrimentos e os infortúnios são demasiado vastos
[...]”, acredita Sontag (2003, p. 68), que entende que, assim, determinadas realidades podem
ser consideradas grandes demais para serem modificadas pelo espectador, que acaba se
“debatendo” no vazio, com uma compaixão que se torna abstrata demais.
UMA PRAIA TURCA E UMA MORTE EM MEIO À CRISE: O QUE ESSA RELAÇÃO ESPAÇOTEMPORAL REVELA?
Pensar a fotografia como um meio capaz de revelar, de certa forma, a realidade, e de
informar e comunicar isoladamente é também levar em conta a sua relação com o tempo
e o espaço, visto que ela representa uma fatia de um determinado momento, em um
determinado lugar. Nesse sentido, Philippe Dubois (2012) fala em noção de corte. Segundo o
autor, a imagem fotográfica não seria apenas uma “impressão luminosa”, mas uma impressão
que associa, concomitantemente, o “fio da duração” sobre o “contínuo da extensão” – e esse
seria o gesto do corte. Assim,

Temporalmente de fato – repetiram-nos o suficiente – a imagem
fotográfica interrompe, detém, fixa, imobiliza, destaca, separa a
duração, captando dela um único instante. Espacialmente, da mesma
maneira, fraciona, levanta, isola, capta, recorta uma porção de
extensão. A foto aparece dessa maneira, no sentido forte, como uma
fatia, uma fatia única e singular de espaço-tempo, literalmente cortada
ao vivo. (DUBOIS, 2012, p.161, grifo do autor).

Para Boris Kossoy (2009), o processo no qual está envolvida determinada fotografia, ou seja,
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o assunto que é objeto de registro, a tecnologia que a viabiliza tecnicamente, e o fotógrafo,
o idealizador da imagem, configura-se como a expressão fotográfica que, naturalmente,
ocorre em lugar e época determinados. O que quer dizer que toda fotografia tem sua gênese
em um espaço e tempo específico, o que ele chama de “coordenadas de situação”. Segundo
o autor (2009, p.26), “o espaço e o tempo implícito no documento fotográfico subentendem
sempre um contexto histórico específico em seus desdobramentos sociais, econômicos,
políticos, culturais etc.”. Assim, a fotografia seria o resultado de diversos fatos desenrolados
em determinado contexto, mas registraria, no entanto, apenas um microaspecto dele.
A fotografia de Aylan Kurdi não representa uma exceção a essa característica do processo
fotográfico: traz tempo e espaço indissociáveis na imagem e é um registro de apenas uma parte
de todo o contexto no qual está inserida. Isso significa que a fotografia de Aylan dá a ver o garoto,
deitado na praia após ser vítima de um afogamento – por isso, é um registro de um determinado
tempo (mais especificamente, setembro de 2015, quando houve a travessia – sendo este tempo
o tempo em que ocorre a crise) e um determinado espaço (a praia turca, próxima do local
onde o barco que carregava os refugiados tombou). Esse seria, portanto, o microaspecto que a
fotografia registrou. No entanto, Roland Barthes (2011, p.16) vai dizer que “seja o que for o que
ela dê a ver e qualquer que seja a maneira, uma foto é sempre invisível: não é ela que vemos”.
Por isso, de forma implícita, essa mesma imagem é capaz de evidenciar um contexto maior: uma
contemporaneidade marcada por diversos conflitos globais e pela crise dos refugiados, o perigo
da travessia de refugiados pelo mar Mediterrâneo, as crianças que morrem diariamente durante
as tentativas das famílias de deixarem seus países e muitos outros aspectos.
É nessa capacidade de fazer com que o espectador enxergue um contexto mais
abrangente, fora daquele registrado puramente pelo corte fotográfico – em que espaço e
tempo se encontram – que a fotografia evidencia sua complexidade e sua força. Sobre o que
a fotografia busca revelar, Kossoy (2009) propõe a existência de duas realidades: a primeira
realidade e a segunda realidade. Para ele, a primeira realidade seria o que é fotografado,
ou seja, o contexto em que a fotografia se deu e que, quando capturado, se transforma
na segunda realidade. A segunda realidade, portanto, seria uma representação, o recorte
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feito no momento do registro pelo fotógrafo, ou seja, uma nova realidade construída por
ele a partir dos seus filtros ideológicos, culturais, políticos, sociais, etc. “Decifrar a realidade
interior das representações fotográficas, seus significados ocultos, suas tramas, realidades e
ficções, as finalidades para as quais foram produzidas” (KOSSOY, 2009, p.23) é o que o autor
propõe e também o que este trabalho tenta fazer ao analisar a fotografia de Aylan Kurdi.
UM MENINO DE BRUÇOS, DEITADO NA AREIA: QUE TRAÇOS DO REAL ESSA IMAGEM
EVIDENCIA?
Somos abordados o tempo todo por imagens. Um fluxo que se caracteriza como
constante: se não as estamos recebendo, estamos de alguma forma compartilhando-as. As
tecnologias, que cada vez mais favorecem a expansão das possibilidades comunicativas,
também se revelam peças fundamentais nesse processo, facilitando e agilizando a troca
dessas imagens. Nesse trânsito, real e ficção se misturam. E como distingui-los? Qual seria a
relação da fotografia com a realidade? Pelo senso comum, a fotografia ainda é considerada
como um espelho dela, apesar de muitos teóricos já terem apontado a mimese como um
mito, além de abordarem as inúmeras intervenções que uma foto pode sofrer do disparo até
que chegue às páginas impressas ou janelas da web. Mas como o real pode ser percebido
atualmente em narrativas audiovisuais e fotográficas?
Uma certa dificuldade em estabelecer o que é real parece ser um sentimento comum
que perpassa várias manifestações culturais contemporâneas – mais especificamente, as
representações audiovisuais e fotográficas. Além de suscitar diversos questionamentos
acerca do estatuto do ficcional, essa tendência também contribui para formar um cenário
de disputa pela melhor representação realista. Para o filósofo esloveno Slavoj Zizek (2003),
vivemos um momento em que a busca pela realidade objetiva é falsa e o real acabou se
tornando um visitante indesejado. Para o autor, esse real já não pode ser absorvido e quando
ele ousa mostrar-se, precisamos nos defender, tornando-o imediatamente irreal. Zizek
analisa os acontecimentos e as consequências por trás do ataque às Torres Gêmeas e como
o 11 de Setembro pode ser um episódio que ilustra como a noção do real está fortemente
abalada e a realidade é experimentada como ficção:
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[...] o que acontece no final desse processo de virtualização é que
começamos a sentir a própria “realidade real” como uma entidade
virtual. Para a grande maioria do público, as explosões do WTC
aconteceram na tela dos televisores, e a imagem exaustivamente
repetida das pessoas correndo aterrorizadas em direção às câmeras
seguidas pela nuvem de poeira da torre derrubada foi enquadrada de
forma a lembrar as tomadas espetaculares dos filmes de catástrofe,
um efeito especial que superou todos os outros, pois – como bem
sabia Jeremy Bentham – a realidade é a melhor aparência de si mesma
(ZIZEK, 2003, p. 27).

Nesse contexto, como pensar a fotografia de Aylan Kurdi? Que traços de verdade e do real
ela evidencia? Tanto verdade quanto realidade são conceitos importantes quando falamos
de uma imagem fotográfica. Isso porque as fotografias nos repassam uma informação sobre
o mundo e, mais que isso, também fazem parte desse mundo, representando-o. Assim,
observar uma fotografia e interpretar o que nela está representado é uma forma de conhecer
a realidade que nos cerca. Contudo, essa realidade em que estamos inseridos vai muito além
do que aquela posta pela fotografia, pois o real é impossível de ser representado – ele é
plural, inatingível, por isso uma imagem é sempre a segunda realidade. A imagem de Aylan,
por exemplo, revela um refugiado sírio após ser vítima de um afogamento e levanta o debate
sobre o problema da migração – em nenhum momento dá margens para que as pessoas
interpretem a cena do garoto de bruços na areia como sendo uma imagem ficcional. No
entanto, a fotografia não consegue revelar por si só toda a amplitude das consequências da
crise dos refugiados e as inúmeras mortes que tem causado.
Susan Sontag (1986) vai dizer que uma fotografia, ao mesmo tempo em que possibilita
um acesso instantâneo ao real, cria um afastamento desse real. O que ela tornaria acessível,
portanto, não seria a realidade, mas sim a representação dela em forma de imagem. Para
Barthes (2011), a realidade que foi captada pelo fotógrafo e a imagem que é resultado desse
ato estão intimamente conectadas. Philippe Dubois (2012), no entanto, acredita que essa
conexão existe apenas na fração de segundo do disparo, no que ele chama de corte. Em
vários textos, Kossoy (2009) tratou a fotografia como um documento, mas também mostrou
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o viés representacional do registro fotográfico, evidenciando que realidades e ficções estão
juntas numa mesma fotografia.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Modificando o modo como a sociedade enxerga e pensa o mundo ao seu redor, a fotografia
representa novas possibilidades de leitura da realidade. Nesse sentido, a foto de Aylan Kurdi,
deitado de bruços na areia, é uma imagem que não pode ser considerada isoladamente:
carrega muitos discursos e interage com muitas outras imagens e narrativas. Se, por um lado,
deixa evidente a impotência da sociedade diante da crise dos refugiados, por outro, não esgota
as possibilidades do que realmente ela pode representar. Numa sociedade que vive rodeada
por sintomas do complexo, faz com que o espectador (ou o participador, como foi tratado
neste artigo) pense na imagem de modo igualmente complexo e penetre no seu interior.
Penetrar no interior da fotografia de Aylan Kurdi foi justamente o objetivo deste trabalho
– não para trazer respostas para o que ela, de fato, representou, mas para suscitar questões
que nos façam pensar na força das imagens, na sua relação com o tempo e o espaço, na
sua complexidade, no seu efeito de real. Além disso, para tentar compreender certos
mecanismos que fizeram com que grande parte dos espectadores (se não todos) criasse
uma rápida identificação com a imagem. A morte de Aylan e a fotografia do garoto terem
sido tão reverberadas em certos espaços, principalmente na internet, é indicativo de que o
acontecimento e a imagem tiveram um forte poder de afetação – em partes, porque deram
visibilidade à crise, mas também porque revelaram a impotência da sociedade diante dessa
grave questão social: a guerra, os conflitos, a busca dos refugiados por outro espaço que
contemple seus anseios e o perigo que eles enfrentam nesse deslocamento para outros países.
Aylan, uma criança indefesa, de apenas três anos, acompanhado de uma família que
certamente possuía tantas aspirações, acabou tornando-se um símbolo dessa impotência.
Sua história, e sua imagem, tocaram tantas pessoas que não foi possível que elas passassem
despercebidas ao acontecimento e à imagem que o representa. Se somos bombardeados o
tempo todo com as imagens reveladas pelos meios de comunicação, e, se em meio a todas
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aquelas relacionadas à crise dos refugiados, a imagem de Aylan tenha afetado tantas pessoas,
talvez seja porque foi ela a fotografia capaz de perdurar por um determinado tempo, se fixar
de algum modo na mente das pessoas e também por mostrar (ainda que de forma implícita)
a realidade de certo acontecimento (aqui, no caso, da crise e tudo o que ela implica), como
apostou o historiador Felix Hoffmann na matéria publicada na revista CartaCapital.
Todos os questionamentos e incômodos que nos invadem juntamente com a foto do
garoto sírio (e o que ela traz de visível e invisível) não terminam aqui. Faz-se extremamente
necessário continuar penetrando no interior da fotografia do refugiado sírio e no que ela traz
de indícios sobre a crise. Afinal, como pensar na força dessa imagem a partir de uma lógica de
simultaneidade (ou seja, o fato de sermos invadidos por imagens o tempo todo e, ainda assim,
nos lembrarmos da fotografia de Aylan)? Como discutir a memória a partir dessa lógica? De
alguma forma ela mudou o modo como é vista a crise hoje? Como pensar a construção de
sentidos e significados a partir dessas discussões? Desse modo, este trabalho não se esgota
em si mesmo: a imagem de Aylan continua comunicando e as problematizações que dela
surgem continuarão exigindo intensas reflexões.
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