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PREFÁCIO

Afetos e Narrativas. Comunicação. São tantas as
costuras, as associações, os vínculos que emergem dessas
palavras. São tantas as corporeidades e, tanto quanto, os
aspectos incorpóreos dos fenômenos comunicacionais que,
simultaneamente, podem ser causa e efeito: comunicam porque
afetam e porque comunicam geram afeto, ou ainda,
afetividades. Desafiador, portanto, definir afeto, pesquisar
afeto, e nesse movimento, deixar-se afetar. Desafiador, também,
é comunicar. Construir pontes sobre abismos. Entrelaçar.
Narrar para comunicar e afetar. Narrar afetos e comunicações.
Perscrutar os caminhos de comunicações e de afetos em
narrativas, compreendidas em suas múltiplas e diversas
instâncias midiáticas – corporais, fotográficas, urbanas,
tecnológicas etc.
Nossa intenção, nesta obra, é oferecer respostas a esses
desafios. Certamente, não todas as respostas, mas algumas
possíveis. No Grupo de Pesquisa em Narrativas Midiáticas
(NAMI/CNPq/Uniso) temos estudado o tema há dois anos,
buscando investigar as relações entre os afetos e as narrativas
no campo da Comunicação. Daremos continuidade a esses
estudos nos próximos semestres, uma vez que as perspectivas
não se esgotam. Tanto que de nossa chamada para que
pesquisadores da área pudessem contribuir com suas
investigações e conhecimentos acerca do tema, desdobraram-se
dois volumes, dada a grande quantidade de propostas que nos
chegaram.

Aqui, no volume 1, concentramos as contribuições que
transitam por questões teóricas, metodológicas e práticas das e
para as pesquisas em Comunicação que se entranham pelas
tramas dos afetos e das narrativas. Quando lidamos com estes
conceitos, impossível trabalhar com limites e compartimentos,
bem por isso os artigos se apresentam livres de seções ou ordens
outras que não as do leitor, na escolha do percurso de
exploração que lhe aprouver. Também por esse caráter,
encontramos nos trabalhos, por vezes, o transdisciplinar, e uma
diversidade de enfoques e objetos dos questionamentos levados
aos passos das pesquisas, como imbricações com as artes, com
o poético, com as cidades, com o jornalismo e com dispositivos
digitais de mídia.
Desejamos uma afetuosa leitura a todos!
Que esta obra afete, comunique, gere novas narrativas.
E pesquisas!

Verão de 2018/2019,
Isabella Pichiguelli,
Míriam Cristina Carlos Silva,
Monica Martinez,
Tarcyanie Cajueiro Santos
e Vanessa Heidemann
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APRESENTAÇÃO DOS AUTORES E ARTIGOS

Capítulo 1
João Anzanello Carrascoza é doutor e mestre pela ECA-USP,
onde é professor desde 1990. Também é docente do PPGCOMESPM, autor de romances, livros de contos e várias obras sobre
comunicação publicitária e suas relações com a literatura, entre
elas “Estratégias criativas da publicidade” e “Razão e
sensibilidade no texto publicitário”.
O método científico não prescinde da sensibilidade do
pesquisador, mas é corrente, sob o pretexto de garantir
objetividade, o desprezo pelo pensamento alicerçado em
metáforas, aberto para o pathos e para a linguagem artística,
com maior poder de afetação. Publicamos, dois anos atrás, na
revista Matrizes, o texto “Suíte acadêmica – apontamentos
poéticos para elaboração de projetos de pesquisa em
Comunicação”, que provocou intenso debate. O autor e a
revista foram por um lado ostensivamente criticados, e por
outro defendidos com veemência, pela comunidade acadêmica.
O presente artigo, com fins também propedêuticos, visa
aprofundar a discussão, concentrando seu conteúdo textual
“poético” não mais nos projetos de pesquisa, mas em sua
concretização na forma de dissertação de mestrado e tese de
doutorado, quando apresentadas em bancas de defesa final,
explicitando alguns tópicos que o pesquisador enfrentará em
seu rito de travessia. Espera-se, assim, afetá-lo pela
experiência com o sensível, levando-o ao aprendizado pela
vertente “literária” da escrita.
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Capítulo 2
Raquel Assunção Oliveira é mestre pelo Programa de PósGraduação em Comunicação da Universidade Federal de
Pernambuco. Especialista em Cinema e Bacharel em
Publicidade e Propaganda pela Universidade Federal do Rio
Grande do Norte.
Eduardo Duarte Gomes da Silva é doutor em Ciências Sociais
pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (2002).
Professor Associado do Departamento de Comunicação Social
da Universidade Federal de Pernambuco. Pós-doutor pela École
des Hautes Études en Science Sociale.
Neste capítulo, iremos investigar algumas das diversas
maneiras pelas quais Arte e Ciência, campos costumeiramente
estudados em separado, relacionam-se; duas linhas que, apesar
de historicamente seguirem costurando os estudos em
Comunicação (servindo-as ora como aparatos metodológicos,
ora como objetos de estudo), nem sempre se emaranham. É
nesse contato, no entanto, que vemos a Comunicação em sua
potência. E esse encontro costuma ser catalisado pelo afeto,
pelo desejo de comunicar subjetividades a partir de linguagens
e estratégias de forte teor subjetivo como são as imagens: tanto
as literais, formadas por linhas e sombras, luzes e pixels; como
as literárias, elaboradas por palavras e metáforas. Para tanto,
estudaremos alguns trabalhos relacionados às Ciências
Humanas que se valeram de outros formatos nas suas
construções, como são a prosa poética de Carrascoza, a tese
em quadrinhos de Sousanis, a autoteoria de Nelson, o ensaio
visual de Berger e a dissertação em romance de Coutinho.
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Capítulo 3
Diogo Azoubel é doutorando pelo Programa de Estudos PósGraduados em Comunicação e Semiótica da Pontifícia
Universidade Católica de São Paulo (COS - PUC-SP). É
professor da Secretaria de Estado da Educação do Maranhão
(Seduc-MA).
O texto contém reflexões sobre o afeto na visualidade. Pensado
a partir do diálogo presencial com o professor pesquisador
Norval Baitello Junior (PUC-SP), traduz-se em uma investida
inicial para o alargamento da percepção da comunicação como
vínculo e da hegemonia do visual frente aos demais sentidos
corpóreos para partilha ocidental do mundo em sua
complexidade. A partir de entrevista semiestruturada, as seções
que seguem foram articuladas ainda no método de
procedimento monográfico via revisão bibliográfica como
técnica de pesquisa. Os resultados obtidos dizem respeito à
reconfiguração da transcendência do culto à imanência
estetizante das imagens e, mais recentemente, para a retomada
da transcendência por meio da experiência midiática da
imagem. Mais do que respostas totalizantes, tratam-se de
argumentos e insights articulados para ensejar novas
perguntas sobre como se configura o olhar na
contemporaneidade.
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Capítulo 4
Raquel do Monte é professora de Audiovisual do Curso de
Comunicação Social da Universidade Federal de Alagoas.
Doutora em Comunicação, pesquisa há 10 anos o cinema
contemporâneo e as suas interfaces com a Filosofia. Coordena
o grupo de pesquisas Linguagens e culturas visuais (UFAL) e é
integrante do Narrativas Contemporâneas (UFPE).
Mariana Nepomuceno é doutoranda em Comunicação na
Universidade Federal de Pernambuco. Pesquisa tragédia e
imaginário em imagens do contemporâneo. É pesquisadora do
Grupo Narrativas Contemporâneas (UFPE).
O presente texto tem como objetivo responder a seguinte
questão: Como pensar e se aproximar de fenômenos
comunicacionais, sobretudo, aqueles que estão circunscritos no
campo das imagens, a partir de uma relação sujeito-objeto que
se institui na fratura? Para tanto, rizomaticamente, vamos
alinhavando o pensamento da Nova Teoria da Comunicação
vinculado a epistemologia metapórica apresentada por Ciro
Marcondes Filho. Ao apresentar conceitos, escolas de
pensamento e ideias sobre o processo comunicacional
desejamos inscrever novas possibilidades de pensar o afeto a
partir do campo comunicacional. Foi assim que articulamos
Filosofia, Estética e Comunicação para mapear a experiência
sensível que surge na atmosfera teórico-conceitual trazida pelo
pesquisador brasileiro. Autores como Giles Deleuze, Maurice
Merlaeu-Ponty e George Didi-Huberman nos auxiliam a
cartografar os processos medotológicos que circunscrevem o
que vem a ser afeto.
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Capítulo 5
Pedro Henrique Conceição dos Santos é formado em
Produção Cultural pela Universidade Federal Fluminense e
mestre pelo Programa de Pós-Graduação em Comunicação pela
mesma instituição.
Este capítulo aborda o papel da visão crítica do pesquisador no
desenvolvimento de estudos etnográficos na área da
comunicação e a necessidade de clareza na apresentação dos
métodos utilizados nesse tipo de investigação. O intuito é
apresentar percursos que podem auxiliar na apuração de dados
qualitativos advindos de relatos e entrevistas. Parte-se da
noção de “ilusão biográfica” de Pierre Bourdieu (1996) para
entender que as informações coletadas formam narrativas
baseadas nos contextos em que cada um dos interlocutores está
inserido. A partir da revisão da literatura acerca da
Antropologia do Consumo e da Antropologia das Emoções,
realiza-se uma discussão sobre a urgência dos debates
metodológicos e são apresentados possíveis caminhos que
auxiliem na sistematização de futuros trabalhos que elejam os
afetos como percurso de análise.
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Capítulo 6
Leonardo Mozdzenski é doutor em Linguística pelo PPGLUFPE e, atualmente, doutorando em Comunicação pelo
PPGCOM-UFPE. Integrante do grupo de pesquisa do CNPq
Publicidade nas Novas Mídias e Narrativas de Consumo
(UFPE).
O objetivo deste trabalho consiste em investigar como a noção
retórica de pathos contribui para compreendermos o modo
como os afetos são discursivizados e narrativizados na mídia e
nas trocas comunicativas em geral. Para tanto, examino
inicialmente a evolução desse conceito ao longo da história e
como as principais correntes vêm tratando esse assunto. A
discussão aqui desenvolvida abrange os estudos retóricos,
argumentativos, enunciativos e discursivos que analisam a
emergência das emoções na linguagem e de que forma isso é
usado para sensibilizar a audiência, conquistando-lhe a
adesão. Como desfecho, proponho levarmos em conta o
componente social dos atos comunicativos a partir da noção de
“mundo patêmico”, lançando um olhar sociocognitivo inédito
a respeito do fenômeno e evidenciando como essa nova
perspectiva pode cooperar para a reflexão teórica sobre os
efeitos afetivos produzidos discursiva e narrativamente.
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Capítulo 7
Victor Lemes Cruzeiro é bacharel em Filosofia pela
Universidade de Campinas (UNICAMP) e mestre em
Comunicação pela Universidade de Brasília (UnB).
A investigação dos registros íntimos, já carregada de múltiplos
sentidos, torna-se ainda mais rica quando se depara com
relatos das dores de seus autores. Seja física ou emocional, a
dor carrega consigo um caráter indizível e, conforme lembra a
pesquisadora estadunidense da dor Elaine Scarry (1987), de
destruição da linguagem. A partir de um estudo da
representação opaca da dor e do espírito de amplidão do
diário, e estabelecendo como exemplo o diário da pintora
mexicana Frida Kahlo (1907-1954), o trabalho pretende
encontrar, no centro desse labirinto de presenças e ausências
que envolve a compreensão da dor, um fio condutor para essas
narrativas, um lembrete de que tal sentimento não possui uma
noção total, mas tampouco é incompreensível. A dor oferece
uma possibilidade de abertura, lembrando que há pontos fracos
e fragilidades na racionalidade científica, assim como o há no
corpo humano.
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Capítulo 8
Daniel Meirinho é professor do Departamento de
Comunicação da Universidade Federal do Rio Grande do Norte
(UFRN) e do Programa de Pós-graduação em Estudos da Mídia
(PPGEM/UFRN). É Doutor em Ciências da Comunicação pela
Universidade Nova de Lisboa (UNL) e especialista no método
Photovoice.
Soraya Barreto Januário é professora do Departamento de
Comunicação Social da Universidade Federal de Pernambuco
(UFPE) e coordenadora do OBMIDIA UFPE - Observatório de
mídia: Gênero, Democracia e Direitos Humanos. Doutora em
Comunicação (UNL) e pesquisadora em Estudos do Gênero e
Mídia.
Como os discursos e histórias contadas visualmente em
primeira pessoa, por meio de fotografias produzidas por
mulheres de um contexto rural em um país da África Ocidental,
convidam-nos a perceber as relações afetivas e os cuidados em
torno da maternidade? Esta é a questão central do projeto de
pesquisa-ação Fotografar é dar Vida, realizado em 2016 com
um grupo de 28 mulheres, mães, de etnia Felupe, da região de
Cacheu, do noroeste da Guiné-Bissau como agentes experts das
suas próprias vidas. O texto visa dissecar os resultados obtidos
e traçar uma análise de um projeto de fotografia participativa
desenvolvido com de mulheres líderes, que fazem parte do
grupo de gestão comunitária dos serviços de saúde maternoinfantil local, a partir do reconhecimento afetivo do papel de
mãe e feminino com base no enfoque em algumas de suas
composições e significados visuais.
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Capítulo 9
Paula Regina Puhl é doutora em Comunicação Social e
professora da Famecos/PUCRS e participante do Vidica: Grupo
de pesquisa de Cultura Audiovisual Digital e do Grupo de
Estudos Olímpicos (GPEO) da PUCRS.
Andreia Denise Mallmann é doutora em Comunicação Social
e professora da Famecos/PUCRS e coordenadora da
Especialização em Jornalismo Digital na mesma instituição e
participante do Vidica: Grupo de pesquisa de Cultura
Audiovisual Digital da PUCRS.
Cristina Schroeder de Lima é mestre em Comunicação Social
pela Unisinos e professora da Famecos/PUCRS e participante
do Vidica: Grupo de pesquisa de Cultura Audiovisual Digital.
O artigo pretende abordar a compreensão das narrativas, por
intermédio da experiência com a realidade virtual, adquiridos
pela exibição de conteúdo captado com câmera de 360º. Nesse
sentido, foi utilizada uma abordagem metodológica
observacional, realizada com 20 estudantes de comunicação da
PUCRS, que assistiram ao documentário Walking New York,
sobre a realização de uma capa para o The New York Times,
em abril de 2015. O conteúdo foi assistido em quatro
dispositivos: tela plana (TV), tela interativa (celular), óculos
VR com som ambiente e, por fim, óculos VR com som integrado.
Logo após, responderam a um questionário com perguntas
fechadas para verificarmos os graus de imersão e informação
e uma pergunta aberta com objetivo de problematizar as
emoções despertadas pela experiência narrativa. Foram
notadas interações diferenciadas, porém o destaque foi para a
relação entre as emoções e o entendimento da narrativa.
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Capítulo 10
Larissa Azubel é doutora em Comunicação Social pela
PUCRS, tendo defendido sua tese em 2017. Mestra pela mesma
instituição. Jornalista pela UCPEL.
Neste texto buscamos refletir sobre as formas contemporâneas
de materialização de uma atmosfera afetual no tribalismo pósmoderno. Para analisá-la adotamos uma perspectiva
compreensiva, em um olhar teórico sobre o pathos onipresente
nas tecnologias do imaginário. Entre nossos autores de
referência temos Michel Maffesoli, que constitui a base teórica
sobre as temáticas do imaginário e do tribalismo, no contexto
da pós-modernidade, e também sobre a metodologia utilizada
para pensá-las, a sociologia compreensiva; Gilbert Durand,
com sua compreensão sobre o imaginário como estrutura
antropológica; e, Juremir Machado da Silva, o qual traz a
noção-chave de tecnologias do imaginário. Pensamos o
imaginário afetual como senha para compreendermos os
fenômenos neotribais que se manifestam nas diversas telas
contemporâneas, compreendidas como tecnologias do
imaginário. Acreditamos que esse neotribalismo pode ser
pensado em termos de socialidade empática, ambiência
emocional, enlace trágico, sentimento de pertencimento,
religião civil, pulsão gregária, nomadismo e comunhão.
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Capítulo 11
Flávia Magalhães é especialista em Comunicação e Imagem
pela PUC-Rio. Mestre e doutoranda em Comunicação pela
Universidade Estadual do Rio de Janeiro (PPGCOM-Uerj).
Membro do Grupo de Pesquisa CAC (Cidade, Arte e Cultura).
Cintia Sanmartin Fernandes é doutora e mestre em
Sociologia Política pela Universidade Federal de Santa Catarina
(UFSC). Pós-doutora pela Universidade Federal do Rio de
Janeiro (UFRJ) e pelo Programa de Comunicação e Semiótica
na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP).
Professora adjunta do PPGCOM da Universidade do Estado do
Rio de Janeiro (Uerj).
Refletiremos neste artigo sobre os coletivos culturais, a partir
do campo estético. A expressão do ativismo dos grupos de
cultura é altamente mediada por manifestações de arte como
música, dança e teatro no espaço público. As narrativas
estéticas, nesse sentido, ao mesmo tempo que promovem
sociabilidade também enunciam posicionamentos políticos do
grupo, revelando uma organização particular horizontal
baseada em políticas de amizade e colaboração. Diante desse
cenário, percebemos que o modo de organização e atuação dos
coletivos está vinculado ao campo das sensibilidades. É sob o
terreno fértil do afeto que estes grupos elaboram narrativas
sobre si e sobre a cidade. Analisaremos a relação entre afeto,
engajamento político e narrativa estética, entendendo que a
inventividade desses grupos advém justamente do cruzamento
dessas questões. Para tanto, apresentaremos perspectivas
teóricas sobre o assunto e posteriormente apresentaremos o
trabalho empírico realizado com o Coletivo XV, coletivo
skatista no Rio de Janeiro.
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Capítulo 12
Marcio da Silva Granez é doutor em Comunicação e mestre
em Letras pela Universidade Federal de Santa Maria. Pesquisa
sobre autoria no jornalismo, linguagem jornalística e aspectos
normativos do jornalismo.
A investigação pretende traçar um esboço da história de afetos
entre o jornalista e seus objetos de trabalho. Primeiramente,
retoma os conceitos de afeto e remidiação, tomando por base
as obras Memória e sociedade: lembranças de velhos, de Ecléa
Bosi (1994), Cinematógrafo de Letras, de Flora Süssekind
(1987), e Remidiation: understanding new media, de Bolter e
Grusin (1999). Parte do conceito de afeto (MEDINA, 2016;
MARTINEZ et al., 2017) e de remidiação como chave para
compreender as relações laborais dos profissionais da
imprensa com a mídia. A seguir, analisa as fases da imprensa
no país, partindo da História da imprensa no Brasil, de Nelson
Werneck Sodré (1999), identificando a afetividade presente em
cada uma delas. Como resultado, apresenta um esboço
cronológico da relação afetiva historicamente construída na
relação do profissional da imprensa com seus objetos de
trabalho. Conclui pela necessidade de aprofundar a
perspectiva afetiva na compreensão da história da imprensa e
da comunicação.
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Capítulo 13
Débora Lapa Gadret é professora no curso de Jornalismo da
Unisinos. Doutora em Comunicação e Informação pela
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com período de
estudos na Universidade de York, na Inglaterra (Capes, proc.
8094/14-4).
Este capítulo parte de uma posição interdisciplinar, que
entende a emoção como parte da racionalidade humana,
constitutiva do processo de tomada de decisão dos sujeitos. A
partir dessa premissa, o trabalho insere-se em uma perspectiva
recente dentro dos estudos em jornalismo que entende a
emoção como um conceito de alto valor epistemológico,
intrínseca às narrativas jornalísticas. Apresento como a
emoção é problematizada por estes pesquisadores por meio de
uma revisão de suas investigações, que sistematizo em dois
eixos: aquelas que analisam a emoção como componente da
relação entre público e jornalismo e aquelas que observam a
emoção nas narrativas produzidas pelo campo. A partir dessas
contribuições e da teoria do enquadramento, proponho que o
jornalismo é um espaço no qual as emoções circulam,
ancoradas em temas universais, reificando, reelaborando e
construindo discursivamente crenças sociais supostamente
compartilhadas. Por fim, organizam o enquadramento através
de uma avaliação moral construída discursivamente.
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Capítulo 14
Monica Martinez é doutora em Ciências da Comunicação pela
Universidade de São Paulo (ECA/USP), pós-doutorado em
Narrativas Digitais pela Universidade Metodista de São Paulo
(PPGCOM/Umesp). Docente do Programa de Pós-graduação
em Comunicação e Cultura da Universidade de Sorocaba
(PPGCC/Uniso).
Vanessa Heidemann é graduada em Filosofia e mestre em
Comunicação e Cultura pelo PPGCC da Uniso.
Leila Gapy é mestre em Comunicação e Cultura pelo PPGCC
da Uniso e especialista em Jornalismo Literário pela Academia
Brasileira de Jornalismo Literário (ABJL/SP) e pela Faculdade
Vicentina (FAVI/PR).
Este capítulo possui como proposta realizar um levantamento
acerca do conceito de afeto nos âmbitos da comunicação e do
jornalismo brasileiros. Por meio da plataforma de pesquisa
online Google Acadêmico, realizamos a busca utilizando as
palavras-chave “Afeto e Comunicação” e “Afeto e
Jornalismo”. Para interpretar os trabalhos encontrados,
utilizamos como método a Análise de Conteúdo, na perspectiva
de Laurence Bardin (MARTINEZ; PESSONI, 2015). A partir da
leitura flutuante, delimitamos quatro categorias de análise: a)
referencial teórico; b) área de conhecimento dos referenciais
teóricos; c) universidade onde o trabalho foi desenvolvido e d)
conceito de afeto abordado. Para embasar teoricamente o
conceito de afeto, recorremos à interdisciplinaridade, por meio
dos trabalhos do filósofo francês Edgar Morin, do etologista
francês Boris Cyrulnik e do etologista neerlandês Frans de
Waal, associado aos referenciais teóricos do campo da
comunicação de Norval Baitello Júnior e Malena Contrera.
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SUÍTE ACADÊMICA, SEGUNDO MOVIMENTO:
NOTAS LÍRICAS SOBRE BANCAS DE MESTRADO E
DOUTORADO EM COMUNICAÇÃO

João Anzanello Carrascoza
ESPM-SP

A abertura
É a etapa inaugural, e compulsória, de qualquer narrativa
que vá se desdobrar adiante. O sol inaugura a manhã, os olhos
sonolentos se abrem para o novo dia, o nascimento é o abridor
da vida – a minha, a sua, a de todos nós. A abertura revela aos
poucos a sua razão de ser, senão seria um devassamento. Ideal
que seja reverente e respeitosa, mas não demore para introduzir
seu objetivo. O do texto, que aqui se abre, é apresentar, para
além do eixo cartesiano que predomina na academia, alguns
itens relevantes quando um mestrando ou doutorando apresenta
sua pesquisa em banca de defesa final. Segundo movimento,
como seu título enuncia, da suíte que fizemos tempos atrás para
relembrar os pesquisadores em Comunicação que o mundo do
sensível está na raiz do intelecto, é parte pois do método
científico, embora seja costume soterrá-lo em nome da (falsa)
objetividade. Já a abertura de uma cerimônia de defesa pode ser
protocolar e burocrática, criativa e inspiradora, depende de
quem a comanda. Não são muitas as suas variáveis,
normalmente se alterna entre a pompa e a discrição. Se
equivocada, arrasta emoções rasteiras; se equilibrada, eleva os
espíritos – embora não como as aberturas sinfônicas de
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Beethoven. Mas quem aspira a tanto? A glória não é nativa do
nosso campo.

A banca
Não é um tribunal, nem uma reunião de amigos, mas um
encontro de sensibilidades, às vezes das mais brutas. Se for de
mestrado, lá estarão três examinadores; apenas dois com direito
à fala ou à arguição (se preferirmos uma palavra de viço
erudito), o orientador não conta, já disse o que tinha para dizer,
pelo menos é o que dele se esperava enquanto a pesquisa
progredia: se está ou não de acordo com o ponto de chegada, a
sua missão é reafirmá-lo, umas bolhas nos pés do orientando
também nos seus supuraram. O mesmo em caso de doutorado,
quando então o número de examinadores sobe para cinco,
suprimindo o orientador que percorreu com seu orientando –
itinerário mais comprido – os trechos de areia movediça, de
terra batida, os paralelepípedos e, por fim, a capa de asfalto
sobre o pântano. Implícito é o pacto entre os membros da banca:
em uma ponta a cordialidade; na outra, a provocação.

O orientador
Não possui bússola, nem a vidência das pitonisas,
tampouco tem as respostas (mesmo se codificadas) dos
oráculos. Mas acompanha os passos, prevê as quedas, aponta as
sendas esburacadas e os precipícios invisíveis. Deve ser firme,
mas – que se diga logo – é falível. Alguns são de estirpe
calorosa, outros de cepa gelada. E há os paternais, os
terapêuticos, os motivadores, os reservados. Às vezes são secos,
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às vezes caudalosos. Num polo, arrogantes e altivos. Noutro,
humildes e nobres. Nem sempre cairemos com o orientador
sonhado, nem escaparemos de quem se tenhamos evitado.
Sorte-azar, destino-acaso, nunca saberemos os desígnios da
vida e as suas irônicas possibilidades. Se for um leitor-crítico,
já terá sido um aliado. Se for sincero no feedback, um bônus.
Bônus extra, se souber ouvir. Tri-bônus, se não atrapalhar.
Desconfie daquele que não faz ressalvas, bem como dos que só
elogiam. Os confetes de ontem se transformam nos espinhos de
amanhã. Na banca, deverá se comportar com dignidade ante as
críticas dirigidas a pupilo e com modéstia se méritos lhe
atribuírem. Por reverência ou graça, dizem que é uma espécie
de deus, no qual se deve confiar muda e cegamente. Pobre deus
sem poder algum, a não ser o de levar a culpa dos erros
cometidos pelos seus (in)fiéis seguidores.

Os agradecimentos
Há quem agradeça àqueles que lhes ergueram a cancela,
ainda que ela possa ser acionada por botão, com um roçar de
dedo. Há quem agradeça por dever ou constrangimento –
mordaça para sufocar a futura ingratidão. Se assim for, melhor
não agradecer, será um gesto de coragem. Pode-se argumentar,
pelo não dito, que é desnecessário agradecer a quem nos
amparou por obrigação, a preço justo e com a devida mais-valia.
Às vezes, para o orientador, o nome na página de
agradecimentos é o único indício, talvez sincero, de que foi
efetivo como o guerreiro (mais experiente) da tribo. Avós, pais,
filhos, irmãos, amigos, agradeça a quem quiser, desde que não
seja por interesse. Se for por afeto, não exagere no açúcar.
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Intimidade desmedida mais aprisiona que liberta. Nunca é
pouco dizer às pessoas que as amamos, embora possamos dizer
de outra maneira, fugindo dos clichês (deles, afaste-se o tempo
todo). Professores, colegas de jornada, gente querida que partiu
enquanto a pesquisa se arvorava. Alguma agência de fomento.
Agradeça a quem julgar que o mereça, mas não minta à sua
verdade – assim a empobrecerá.

A epígrafe
Chave interpretativa que antecede a discussão. Farol
que, pretende-se, a ilumine. Frase ou verso que abarca o oceano
ondulando à frente – margem do que não tem divisas precisas.
Passagem ou trecho ardente de terras percorridas por outro
caminhante, às vezes seu único marco, mas, no contexto
aludido, sempre um sol extremo no horizonte. Não confundir
com epitáfio, que esse vai depois de consagrado o fim do
caminho. Zelar – e aí está o risco – para que as (poucas) palavras
da epígrafe não sejam as mais expressivas da explanação que a
segue. Epígrafe: como um tapa. Tapa que carrega em seu âmago
a coragem do agressor para encarar os efeitos de seu ato.
Epígrafe: cuidado para que ela não diga o contrário do proscrito.
Nem seja uma gravata borboleta na roupa do dia a dia. Ou, o
mais danoso: se em outra língua, que não a corrente do autor,
mas de cercania remota, revela alma colonizada, empáfia
neoliberal, preconceito linguístico. Grave o alerta: epígrafe é
estaca – de espantalho ou cadafalso.
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Os capítulos
Não são como lojas de departamentos, a exibir seu
conteúdo sem relação com o todo, andares estranhos de um
edifício. Escamas cristalinas de cebola, que Neruda definiu
como redonda rosa de água. Capítulos: espirais que se
sobrepõem, umas às outras, formando a luminosa redoma que
abriga água nova e gotas antigas. Reparte do mesmo pão, fatia
de uma narrativa (se o texto se abrir como flor para o pathos).
E, se o texto for urdido como peça de persuasão, com
empilhamento de dados, como o fez Whitman em suas folhas
da relva, mesmo assim, um capítulo deve se amalgamar ao
outro, como a derme à epiderme. Capítulos, embora tragam
questões inéditas, carregam saberes coagulados e, aos poucos,
página a página, vão, como o efeito do tempo, cicatrizando as
dúvidas e abrindo outras chagas. É do humano a desconfiança.
Capítulos: âncoras da nave. Saiba lançá-los ao mar dos sentidos,
para lhes dar especificidade. Capítulos: fios que, entrelaçados,
tecem a rede de arrasto, a tarrafa, a malha das lembranças (e a
do esquecimento).

As citações
Como usá-las? Não feito batom, esmalte, cílios postiços.
Mas como sangue que irriga o corpo. Líquido que lubrifica as
artérias do pensar e as veias do sentir. Ervas aliadas, que podem
se tornar daninhas. Especiarias que alteram o sabor, para alegrar
o paladar ou amargá-lo. Uma citação puxa a outra, e quem as
encaixa ou as desparafusa é o bom senso, como faz a locomotiva
com os vagões. Uma atrás da outra e da outra e da outra é
comboio rude – o peso de tantas mantém o trem preso ao chão,
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quando o desejável é levitar, andar sobre os trilhos sem neles
tocar. Um rosário de citações extraído das obras dos
examinadores, eis uma arte, que pode cair no artifício.
Reconhecimento legítimo, jamais reverência falsa. É justo dizer
com o dito alheio – aliás, sempre se diz, apud Bakhtin. Melhor
dizê-lo, então, sabendo qual é a sua palavra, qual é a do outro.

A revisão
Os erros, dos mais simples, ortográficos, até os de maior
gravidade, são inevitáveis. Mas, se para o orientando, há
gradações entre o relaxo consciente e a derrapagem
involuntária; para a banca, a linha entre a tolerância e o perdão
não é das mais elásticas. Leve é a incorreção se, no lugar de um
w, se grafar um v, mas, se o w estiver no nome de um dos
examinadores, o peso do engano sobe exponencialmente, pode
soar como afronta. Conferir, em Angústia de Graciliano Ramos,
a crítica aos revolucionários que escreveram “proletários, univos”, sem a vírgula e o hífen. Suprimir sinais é contravenção à
regra, ou prova de que a insubordinação está, como a pele ao
corpo, grudada à fala? Abaixo os puristas. E os desmanzelados.
O que tem de ser tem mesmo muita força? Há armas contra o
determinismo? Não é a escrita um caminho que desafia o
abismo? Revisar: ver mais uma vez. Escrever: revisar o ver.
Remirar o visto, para corrigir em si a paisagem. Saber que da
pedra de Sísifo, rolada morro acima e abaixo, umas lascas
sempre se desprendem. Saber que podemos pisá-las com botas,
ou descalços.
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O então
O “então” é uma das duas balizas movidas pela banca
examinadora. Cada membro, quando lhe é dada a palavra,
depois da saudação aos presentes e do agradecimento pelo
convite que ali o trouxe, inicia a sua arguição com esse “então”,
dito explicitamente ou subentendido. O “então” corresponde
aos pontos positivos, que angariaram, à vista de cada leitoravaliador, vivas e elogios. “Então”, diz o douto professor, e
começa o seu rol de lisonjas, que vão desde as mais modestas
aos rolos de serpentina – às vezes, mais para imantar a plateia
do que louvar o candidato. O “então” suporta várias calibragens,
impossível listar todas. A sua finalidade é assentar a coluna dos
prós. Desembrulhado plenamente o “então”, cumpre ao
arguidor trazer à cena a outra baliza, a do “mas”, que, sendo seu
oposto, tem lá muitas nuances.

O mas
O “mas” sucede o “então” e exerce força inversa: elenca
os equívocos, os titubeios, as vacilações e, até mesmo, os
acertos – que, a depender do observador, são desvios de rota,
falso (reto) caminho, trem descarrilado do “então”. No “mas”
se aloja o demo e seu redemunho. Pelo “mas” é que se ataca
com lança em fogo o fino tecido humano. Se o “então” é o
reconhecimento do escudo dúctil, o “mas” é o seu flanco, a
parte, vide o corpo de Aquiles, que não recebeu a blindagem da
água santa. Há relatos nos quais o avaliador, quebrando o
protocolo do “então” antes do “mas”, descortina seu teatro por
esse, para terminar com clima laudatório – um estratagema que
antepõe as chicotadas aos afagos iniciais de praxe. Também já
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se viu, numerosos são os registros, o arguidor, por tática
performática ou bipolaridade, fazer um vaivém de “então” e
“mas”, “mas” e “então”, um ardil de impacto duvidoso, mas
comum para quem vê o bem e o mal abraçados, como Jekyll e
Hyde. Em suma: apesar das loas exaltadas no “então”, o “mas”
é seu neutralizador nato, o negro que tinge a sublime claridade.
Pois então: mas!

A réplica
A cada arguição de um membro da banca, cabe ao
presidente da sessão, na figura do orientador, ceder a palavra ao
seu orientando, para que se manifeste acerca do que lhe foi dito.
Prudente, nessa resposta, é que ele devolva, rápido, a gentileza
(recíproca) relativa ao “então” endereçado e centre sua verve no
núcleo do “mas” e suas decorrências – esforçando-se para não
ser tímido na defesa, nem inconsequente no ataque. Os
examinadores agem como numa mesa redonda, não há quem
seja mais sábio – mas vá dizer isso às estrelas, como todas aqui
embaixo, de luz fugaz –, será a faísca do incêndio. A réplica
deve se ater às altas esferas teóricas, à galáxia de abstrações,
ainda que seja desejável o debate reverberar na superfície
terrestre, se possível na vida humana. Mesmo que se tome todas
as precauções e se pegue as palavras à pinça, não se anulará o
risco de uma tréplica. Há quem se comporte numa banca como
num comício, querendo que seu fervor afogue a crença dos
outros. Convém lembrar, assim, que nenhuma água escorre sem
perder volume em seu curso.
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A deliberação
Cumprido o rito formal, tendo os membros da banca
feito seus comentários e recebido esclarecimentos do candidato
– dada a hora e os compromissos domésticos que os aguardam
–, o orientador pedirá que seu orientando e a plateia se retirem,
os avaliadores vão deliberar, discutir entre si o “veredito”. Em
comitê privado, analisarão os trunfos e os deméritos da
pesquisa. Distraidamente, vão derivar para assuntos de outra
índole, a crise econômica do país, os radicais de direita, o
absurdo cotidiano. Maledicências podem brotar, fofocas,
procura por faxineira, não há limites para o que a linguagem é
capaz de produzir entre quatro paredes – e também fora, porque
os que saíram da sala hão de recolocar o tema em pauta,
julgando à sua maneira a conduta, os trejeitos, os salamaleques
dos avaliadores: a deliberação se dará, portanto, dos dois lados.
Deliberar: ação dupla. Juízo, nessa hora.

O resultado
Finda a deliberação de lá e de cá, a plateia voltará à sala,
repovoando-a. O orientador, de pé, instando os demais a imitálo, lerá então, em voz alta, a pequena ata, menos para agradar o
candidato e seus convidados e mais para que o “veredito” não
se perca no ar. Aprovado. Aprovado com distinção. Aprovado
com distinção e louvor. O que vale é o título ou o aprendizado?
Hora de festejar, apesar dos talhos de facão na carne. Festejar
porque não há alegria sem cicatrizes (atávicas ou vindouras).
Uma vitória, não importa se de goleada, se de meio a zero.
Todas as horas dos dois ou dos quatro anos, sobretudo as
tormentosas, hão de relampejar na memória, e, se brotar nos
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olhos garoa, chuva ou nada, pouco importa: o cálculo está
fechado. Para o novo mestre, o novo doutor, a glória (ligeira) do
instante.

O encerramento
No fim do fim, as incontornáveis selfies: primeiro do
pupilo (agora mestre ou doutor) e seu orientador, depois daquele
com os membros da banca e, o mais esperado, com seus
familiares e aqueles que, ao contrário das carpideiras, ali vieram
para bajulá-lo (preço antes combinado). Depois, a estrela do dia
(mesmo que chamuscada) deverá celebrar em local privê, com
a sua gente, o título obtido. Os doutos membros da banca
correrão para suas casas – os ansiosos precisam atualizar logo o
currículo Lattes. No mais, nada de novo sob o sol, senão mais
um catatau de pé, na biblioteca da faculdade, à espera do pó.
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AFETOS, HIBRIDISMOS E CONTAMINAÇÕES
ENTRE AS CIÊNCIAS E AS ARTES

Raquel Assunção Oliveira | Eduardo Duarte G. da Silva
UFPE

Aproximações
Para onde vou e de onde vim? Quem sou eu? Qual o
sentido da vida? Como funciona a natureza? O que é a morte e
o que posso fazer para desafiá-la? Ultrapassá-la é possível?
Como curar o outro e como me curar? Poetas e cientistas muitas
vezes fazem perguntas semelhantes – questionamentos, diga-se
de passagem, tão bem lapidados pela Filosofia, uma área que
também se avizinha tanto da arte quanto da ciência, numa
peculiaridade que parece ser, ao mesmo tempo, seu privilégio e
tormento. É a inquietação curiosa e completamente sem limites
que faz disparar a modelagem do mundo vista por artistas,
filósofos e cientistas, todos esses autores de mundos imaginados
e interpretados a partir de realidades internas e externas.
Mundos que surgem pelo que parece ser uma clareza epifânica.
Pensemos na literatura de Clarice Lispector, escritora
muito interessada no maravilhamento que, latente, mora no
banal: é precisamente um estalo da memória epifânica o que
acontece no momento em que a protagonista do seu livro A
paixão segundo G.H. se depara com uma barata no quarto da
empregada e – como a mão de um mágico puxando de dentro
do punho cerrado metros e metros de tecido colorido – dali ela
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sente vir à tona um espanto que, crescente, ultrapassa a cena
comezinha para adquirir os contornos de um vertiginoso ensaio
existencial:

Olhei o quarto com desconfiança. Havia a barata, então.
Ou baratas. Onde? atrás das malas talvez. Uma? duas?
quantas? Atrás do silêncio imóvel das malas, talvez toda
uma escuridão de baratas. Uma imobilizada sobre a outra?
Camada de baratas – que de súbito me lembravam o que
em criança eu havia descoberto uma vez ao levantar o
colchão sobre o qual dormia: o negror de centenas e
centenas de percevejos, conglomerados uns sobre os
outros.
A lembrança de minha pobreza em criança, com
percevejos, goteiras, baratas e ratos, era de como um meu
passado pré-histórico, eu já havia vivido com os primeiros
bichos da Terra (LISPECTOR, 2009, p. 47).

Esse tipo de epifania pode ser sentida também a partir
da famosa cena construída pelo francês Marcel Proust. Lê-se no
primeiro volume da sua obra Em busca do tempo perdido que o
protagonista, ao experimentar o chá e os bolinhos franceses
(madeleines) servidos por sua mãe, imediatamente sente-se
transportado para um outro estado emocional, para um outro
período da sua vida:

Mas no mesmo instante em que aquele gole, de envolta
com as migalhas de bolo, tocou meu paladar, estremeci,
atento ao que se passava de extraordinário em mim.
Invadira-me um prazer delicioso, isolado, sem noção de
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sua causa. Esse prazer logo me tornara indiferente às
vicissitudes da vida, inofensivos seus desastres, ilusória
sua brevidade, tal como faz o amor, enchendo-me de uma
preciosa essência: ou, antes, essa essência não estava em
mim, era eu mesmo. Cessava de me sentir medíocre,
contingente, mortal. De onde me teria vindo aquela
poderosa alegria? Senti que estava ligada ao gosto do chá
e do bolo, mas que o ultrapassava infinitamente e não devia
ser da mesma natureza. De onde vinha? Que significava?
Onde apreendê-la? (PROUST, 2006, p. 71).

E de súbito a lembrança me apareceu. Aquele gosto era o
do pedaço de madalena que nos domingos de manhã em
Combray (pois nos domingos eu não saia antes da hora da
missa) minha tia Léonie me oferecia, depois de o ter
mergulhado em seu chá da Índia ou de tília, quando ia
cumprimenta-la em seu quarto (ibidem, p. 73).

Foi a partir deste lugar de assombro e diante de um
semelhante mágico insight criativo que as constantes
gravitacionais, transformadas em leis, puderam ser melhor
observadas por Isaac Newton quando, no século XIV,
forçosamente teve de se afastar da Universidade de Cambridge
e dos centros urbanos ingleses, por conta da Peste Negra. Foi
somente numa região bucólica, longe de seu laboratório e num
instante ocioso que o físico pôde sentir na natureza o que ainda
não vislumbrava como fundamental nas suas pesquisas
(MORIN, 1996).
Também Boltzmann concluiu suas ideias sobre a
organização da molécula de benzeno num instante alcoólico em
que viu seis macacos formando um círculo, segurando a cauda
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um do outro (MORIN, 1996). Há ainda o caso do astrofísico
vietnamita Thrinh Xuan Thuan, quando narra que tentou
finalizar uma equação de seus experimentos antes de sair de
férias, e por mais que insistisse em manter seu cronograma de
trabalho, não conseguia achar a solução. Apenas quando estava
com as malas prontas para a viagem, na plataforma do trem,
num instante em que a frustração do dever não cumprido abriu
espaço para o sentimento das férias, foi acometido pela imagem
epifânica do seu sistema com a devida solução (THUAN, 1995).
Seja na literatura ou na física, ou melhor, seja na Arte ou
na Ciência, o olhar inaugural sobre o novo, aqui apenas
exemplificado pela epifania, estimula novas construções de
pensamento, novas ideias. Afetação que desagua em afeto.
Afeto que desagua em afetação.

Hibridismos e contaminações
Nos valendo dessas imagens como pano de fundo,
observamos que a simples palavra “contaminação” torna-se
carregada de potência. Sua conotação negativa, ligada às
doenças, fumaças tóxicas e substâncias industriais aqui não nos
interessa. Levaremos em conta que o verbo contaminar, em sua
etimologia, remonta também a contato, a estar com e junto: é
para essa tríade de significados que nossa atenção desperta.
Mesmo a ciência exata – que, devido à necessidade de
resultados pragmáticos e concretos, acostumou-se a ser
chamada de “dura” –, mesmo ela, tão afeita às fórmulas e
consagrada pela objetividade, contamina-se do vigor criativo da
arte e da filosofia. Assim percebe o químico Ilya Prigogine ao
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enxergar a flecha do tempo como algo irreversível – a tão
controversa linha do tempo recusada pelos newtonianos e pela
ciência clássica, para os quais não há diferença entre o uso da
partícula positiva (+) ou negativa (-) antes da variável tempo (t)
numa equação: seu resultado será o mesmo. Prigogine afirma
que isso poderia, sim, ser possível, desde que estivéssemos
trabalhando com sistemas fechados e sob condições ideais, ou
seja, livre de quaisquer interferências externas: num mundo
irreal. “Os sistemas estáveis que levam a certezas correspondem
a idealizações, a aproximações” (PRIGOGINE, 2011, p. 59).
Entendendo a 2ª Lei da Termodinâmica, por outro lado,
comprova-se que pode ser por meio da desordem mesma das
partículas, que não se distribuem igualmente num dado sistema
para garantir seu equilíbrio térmico, que nasce a ordem. A
Ciência é certamente um ambiente de mundos imaginados,
como diria Freeman Dyson (DYSON, 1998).
As afirmações de Ilya Prigogine, se a princípio podem
parecer simples, nos permitem, na verdade, enxergar a natureza
em sua força criativa e o próprio caos como sua potência
criadora. Desse modo, estão próximas da noção apresentada
pelo filósofo Giorgio Agamben, para quem a experiência “é
incompatível com a certeza” (2005, p. 26), explicitando assim
o paradoxal projeto da ciência moderna de expropriar a
experiência através das balizas do experimento (ibidem, p. 25)
e por meio da união entre ciência e experiência que, se na
Antiguidade eram confiadas a sujeitos diferentes, a saber, ao
divino e ao senso comum, agora pertencem a um só sujeito: o
ego cogito cartesiano (ibidem, p. 28).
É enxergando de forma abrangente que Deleuze e
Guattari em O que é filosofia? destacam o papel diferencial da
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arte em relação à ciência e à filosofia. Para cada uma delas eles
atribuem, respectivamente, as seguintes potencialidades: lidar
com sensações e afetos (DELEUZE e GUATTARI, 2010, p.
213); lidar com números e funções (ibidem, p. 151); lidar com
conceitos (ibidem, p. 47). Para eles, os diferentes campos de
atuação do pensamento são, na verdade, frutos do próprio
hibridismo, compostos que são pelas variadas proporções em
que essas três matrizes se combinam. A proposta dos autores
não era, portanto, de modo algum excludente, o que de maneira
simples pode ser constatado através de sua própria escrita, cuja
estilística é marcada por uma estrutura rizomática e não
hierarquizada do pensamento, repleta de imagens e metáforas
que servem de catalisadoras para a nossa compreensão da sua
filosofia.
Para exemplificar, vemos que dentro do próprio campo
da Arte as diferentes manifestações artísticas sempre estiveram
em contato, posto que, apesar dos diferentes meios empregados
para expressar suas impressões do mundo - das coisas e dos
pensamentos – todos eles, no fim das contas, falam o mesmo
idioma: o dos afetos. Seja cinema, pintura, fotografia, escultura,
arquitetura, dança ou teatro, o que essas categorizações não
conseguiram separar foi um desejo comum de expressar
subjetividades a outras subjetividades. Isso porque os
hibridismos, intersecções, contaminações e intertextos – como
queiramos chamar – entre as artes e os diversos campos do
conhecimento definitivamente não são um fenômeno novo, de
modo que o que é abordado neste artigo de forma alguma deseja
ser uma ode à evolução ou ao que seria o ápice das expressões
artísticas ou científicas. Estas, ao contrário, estão submetidas a
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constantes reconfigurações, com suas fronteiras sendo diluídas
através dos mais diferentes procedimentos.
A ideia de uma arte que se aproxima de outra ou é
contaminada por elementos de outro campo do conhecimento já
é uma constante na História da Arte oficial, aquela com “H”
maiúsculo, recheada de mentes geniais, mestres, divisões e
ismos que a Arte traça para si desde a Renascença, cujo marco
pode ser identificado na publicação do livro Vida dos artistas, a
histórica compilação de biografias de pintores, escultores e
arquitetos escrita pelo pintor e arquiteto italiano Giorgio Vasari.
Basta pensarmos, por exemplo, na formação multidisciplinar de
artistas como o pintor, escultor, poeta e arquiteto Michelangelo;
ou mesmo em Leonardo da Vinci, cujos talentos abrangem os
mais variados campos do saber, dentre os quais estão a pintura,
a engenharia bélica, a matemática, a botânica e a medicina.
Em verdade, no Renascimento italiano os artistas
procuravam trabalhar assessorados por uma série de
instrumentos que lhes permitissem ter maior apreensão estética
sobre o visível. Um ateliê de um artista renascentista tinha
tantos ensaios de obras quanto equipamentos para esses
trabalhos. Leonardo da Vinci estudava o movimento das ondas
para conseguir maior poder de realismo; Piero Della Francesca
e Brunelleschi devoraram a geometria euclidiana, tudo para
conseguir melhor apreensão do visível. No século XV já se
utilizava a câmara escura para a reprodução através do
contorno; no século XVI Daniele Barbaro criou um jogo de
lentes que fixado frente ao orifício da câmara escura reforçava
a definição das linhas e dos tons. Eis a gestação da fotografia.
No século XVIII era extremamente popular na França o uso de
um instrumento para pinturas de retratos chamado fisionotraço,
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que funcionava a partir dos contornos da sombra do modelo
projetada na face de um anteparo, enquanto que do outro lado
ficava o artista gravando este perfil, que seria preenchido
posteriormente. Toda a instrumentalização busca a
objetividade, busca dominar as leis do denotativo. Esses
instrumentos interferem na relação geral do homem com a arte,
com seu trabalho, com sua família, interferem no tecido social
causando alterações profundas ao nível do imaginário,
propondo novos conceitos que marcaram, por exemplo, a
fundação das ciências humanas neste século.
Nas artes contemporâneas as contaminações estão
presentes de maneiras distintas. Ora, já não há necessariamente
uma formação multidisciplinar dos artistas, agora cada vez mais
especializados. A tônica passa, portanto, para o caráter mais ou
menos experimental de suas obras, seja em relação aos
materiais, linguagens ou suportes escolhidos. São produções
que se aproximam do que pode ser lido como obras
transgenéricas, trabalhos que desestabilizam a Arte por, com
sua mistura de linguagens, inviabilizarem a noção de gênero
artístico (FLORES, 2011, p. 180); e ao que pode ser visto por
Eduardo Duarte como

fenômenos narrativos contemporâneos, nascidos do
movimento de nomadia, de abandono de territórios
anteriormente bem demarcados, onde as linguagens
perderam a precisão de suas identidades e encontram-se
turvas, gerando novas expressões ainda não consolidadas
(DUARTE, 2011, p. 136).
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Aqui pontuamos, na pista de Agamben, que “o
compromisso que está em questão na contemporaneidade não
tem lugar apenas no tempo cronológico: é, no tempo
cronológico, algo que urge dentro dele e o transforma”
(AGAMBEN, 2009, p. 65). Desse modo, a incessante atuação
que o passado opera no presente não apenas não é descartada
(ibidem, p. 69), como, na verdade, é o tempo todo reafirmada,
na medida em que tais referências ao passado têm a capacidade
de se fazerem contemporâneas ao mesmo tempo em que
reorganizam e atualizam esse passado. O contemporâneo, visto
dessa forma, não está circunscrito apenas na produção atual,
mas a extrapola, englobando também as alusões ao passado das
quais o presente, queiramos ou não, está prenhe.

O gaguejar da linguagem
No entanto, mesmo no âmbito das ciências ditas
“fluidas”, como nas Humanidades, há uma forte presença de
formas de investigação herdadas das ciências clássicas, o que já
de relance pode ser percebido pelos padrões e rigores
acadêmicos exigidos. Nasce um paradoxo, que aqui deixamos
desaguar numa provocação: como comunicar afetos por meio
de regras e estruturas acadêmicas que a todo momento tende a
podá-los? Ou seja: será que, por exemplo, o formato de tese
acadêmica seria o mais efetivo para a transmissão do
conhecimento adquirido após anos de estudos dedicados à
cultura do graffiti, do maracatu pernambucano ou do blues de
Muddy Waters? Certamente, ao lidar com manifestações
criativas como essas, outras tantas formas igualmente criativas
surgem como possibilidades de partilha. Sendo assim,
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hibridismos e contaminações também nascem do desejo de
responder ou minimamente atiçar a discussão que envolve tal
questionamento, dando às investigações científicas formatos
híbridos e alternativos que melhor correspondam aos seus
objetos de estudo.
Para tanto – e apenas nos restringindo às áreas da
Comunicação e das Artes – a ciência se aproxima da arte através
de trabalhos como os de John Berger, que no livro Modos de
Ver traz três ensaios compostos por uma sucessão de pinturas,
gravuras, ilustrações e fotografias, portanto sem palavras,
reafirmando com isso a potência intelectual das imagens
(BERGER, 1977). O primeiro destes ensaios está no capítulo
dois do livro (ibidem, p. 36-43). Nele, vemos nus femininos de
artistas dos mais variados estilos e períodos, como são Picasso,
Modigliani, Gaugin, Rembrandt, Rubens e Giacometti – todos
homens, vale mencionar. O pulo do gato, no entanto, está em
mesclar tais obras com fotos de manequins nuas, de
celebridades mulheres sob os olhares e holofotes masculinos e
de reproduções de anúncios publicitários de meias calças,
batons, desodorantes, calcinhas, sopas e óleos bronzeadores...
Todas imagens em que a mulher parece estar apenas para servir
ao olhar dos homens. Um olhar que, através dessa montagem,
faz que pensemos em pé de igualdade esses nus elegantemente
posicionados ao lado de naturezas-mortas pintadas,
fotografadas e publicizadas. Após lermos o capítulo visual, os
raciocínios desenvolvidos à frente ganham novos contornos, o
que pode ser exemplificado com esta citação:

Pode-se simplificar isso dizendo: homens agem e mulheres
aparecem. Homens olham as mulheres. Mulheres olham
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elas mesmas sendo olhadas. Isso determina não apenas a
maioria das relações entre homens e mulheres como
também a relação entre as mulheres e elas mesmas. O
supervisor da mulher nela mesma é masculino: a
supervisionada, feminina. Portanto, ela transforma a si
mesma em objeto – e mais particularmente num objeto de
visão: uma vista. (ibidem, p. 47, tradução nossa)

Tendo isso em mente, a escolha de mostrar as imagens
de mulheres mostra-se acertada, sendo tão eficaz na reflexão
sobre a representação imagética feminina quanto pensamentos
costurados com palavras. Juntas, escrita e imagem, acrescentam
novas camadas de significação uma à outra.
Outro trabalho relevante nesse sentido de contaminação
entre Ciência e Arte é o de Marcelo Coutinho, cuja dissertação
de mestrado em Comunicação (COUTINHO, 2003) sobre a
visão e a cegueira foi apresentada sob o pseudônimo de Tomé
Cravan em formato de romance, confundindo de maneira
intencional citações reais com outras inventadas por ele. Afinal,
como mesmo coloca um dos personagens do livro, formato no
qual o trabalho foi posteriormente publicado, toda comunicação
é uma tradução e, como tal, é também invenção:

Não há tradução sem criação. Afora as linguagens
matemáticas e geométricas, toda tradução, seja de poemas,
romances, ou mesmo de livros de história é ao mesmo
tempo uma recriação. É a natureza da linguagem. É o que
tenho a dizer-te, filho: toda linguagem gagueja. É preciso
aliás que ela, a linguagem, gagueje, titubeie. É necessário
que mostre suas brechas, suas fendas e falhas. Pois é
exatamente nas falhas da linguagem que outros mundos
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costumam eclodir. Só no entortar das linguagens, ou no
arrebentar de suas paredes, outras realidades deixam à
mostra suas faces. (CRAVAN, 2008, p. 130)

E o que são esses “arrebentar”, “gaguejar” e “entortar”
da linguagem senão a própria poesia e sua arte de des-construir
sentidos, criar palavras e combinar ideias? Conforme nos ensina
Barthes em sua belíssima Aula, “a ciência é grosseira, a vida é
sutil, e é para corrigir essa distância que a literatura [e aqui
colocaríamos a arte, no geral] nos importa” (BARTHES, 2013,
p. 19). Logo, tal gaguejar da linguagem mostra-se efetivo nas
pesquisas científicas de um modo geral precisamente por
proporcionar novos ângulos de olhar, catalisando com isso o
surgimento de novas perguntas e hipóteses. Já a Comunicação,
em específico, por ser uma área do conhecimento a lidar
predominantemente com produções afetivas, tem em especial
muito a se beneficiar com essas formas gaguejantes da
linguagem. Ao descrever os fenômenos estudados a partir de
linguagens alternativas, afetivas, cria-se uma superfície ainda
maior de contato e, portanto, de afecção, entre os objetos
pesquisados e a comunidade científica.
Nesse sentido, vale a pena mencionar o artigo Suíte
acadêmica: apontamentos poéticos para a elaboração de
projetos de pesquisa em comunicação, publicado na revista
científica Matrizes e todo escrito em prosa poética, sem
referências ou citações, pelo pesquisador João Carrascoza
(CARRASCOZA, 2016a). Nesse trabalho, o autor evoca
imagens e metáforas para fazer “sentir” antes mesmo de dar a
entender o que é cada etapa da construção de um projeto de
pesquisa, como são o Resumo, as Palavras-Chave, os Objetivos
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e assim por diante. Dessa forma, ele cria e revela nuances e
sutilezas da metodologia da pesquisa que talvez trabalhos
acadêmicos mais severos quanto à forma não conseguiriam
expressar ou, minimamente, não alcançariam com a mesma
profundidade. Ao expor o que é a Metodologia, por exemplo,
ele descreve:

Começa-se, seja o que for, agarrando-se ao que as mãos
têm de mais próximo – somos todos náufragos, então cada
um que pegue o que puder à sua maneira ou no desespero.
Para quem prefere, na via oposta, se afogar, o método é
irrelevante, e idêntico o resultado, não importa se a opção
é nadar pelo alto-mar até não ter mais braços, ou deixar-se
levar, sem resistência, pela correnteza, aceitando o nada do
não início (também chamado fim). Depois, segue-se do
mesmo jeito, em linha reta, a cabeça erguida, ou em
ziguezague, de olhos baixos, aos tropeços, ou seguro a
cada passo. Experimentar, qualquer coisa que seja: nunca
com voracidade; em porções módicas, sentindo nos dedos
a consistência, o gosto na língua, o odor nas narinas.
Corpus não é amostra. Certifique-se da integridade de seus
instrumentos, revise-os antes de usá-los. Barômetro, para
medir a pressão atmosférica. Lágrimas, para a largura do
amor. Biruta, indica a direção do vento. Saliva, o caminho
do prato. Cronômetros marcam o tempo. Fatos (e também
palavras) marcam a dor. Faca ou estilete, caco de vidro ou
prego, cada um lacera a seu modo. Escolha de acordo com
a sua habilidade – e rasgue com esmero, há tanta beleza
nos cortes... Águas rasas, às vezes, tocam fundo na
memória. Sem procedimentos internos, a árvore não se
arvora (para fora). O método é, apenas, uma prescrição
para a viagem. Uma bússola primitiva, como o sol. A
desvantagem do método? Ser um meio per se, como a
existência – e nada prepara melhor para a vida que o viver.
(CARRASCOZA, 2016a, p. 64)
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Assim como o barômetro marca a pressão ou as lágrimas
refletem o tamanho de um amor, sem ser, respectivamente, a
pressão ou o amor mesmos, a metodologia existe para indicar
as ferramentas e caminhos a serem tomados na pesquisa, não
podendo ser tomada como a pesquisa em si - porque nada nos
prepara mais para a pesquisa que o pesquisar. Lendo a citação
acima percebemos ainda que, assim como o vento não deixaria
de existir caso não houvesse biruta, a metodologia é apenas um
suporte à pesquisa acadêmica, cujos questionamentos e
soluções continuam a pulular caso tais métodos não sejam
previamente selecionados. Todas essas reflexões, se na
superfície parecem mais fáceis de compreender que um texto
acadêmico padronizado, logo revelam uma profundidade
recheada de camadas prontas para duplicar os sentidos
indefinidamente. Em entrevista sobre este trabalho ao site da
revista Suplemento Pernambuco, Carrascoza provoca: “A
poesia também está nas ciências duras, ou não? Inumeráveis
aproximações têm sido feitas, há décadas, entre a matemática e
a música, a química e a literatura, a física e as artes plásticas”
(CARRASCOZA, 2016b).
Um caso especial encontramos também no livro
Desaplanar (2017), de Nick Sousanis. Trata-se na verdade da
tese de doutorado do pesquisador, apresentada em 2014 no
Programa de Estudos Interdisciplinares da Universidade
Columbia em formato de quadrinhos e, logo em seguida,
publicada no país pela editora da Universidade Harvard. Seu
subtítulo na edição estadunidense é interessante, definindo-a
como “uma investigação verbo-visual sobre o aprendizado em
várias dimensões” (tradução livre). Desaplanar (Unflattening)
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pode ser lido por vários vieses: como a mencionada pesquisa
sobre o pensamento por imagens, como uma reflexão sobre o
próprio fazer quadrinhos, sobre os regimes de visualidade, sobre
as metodologias de pesquisa e por aí vai. É exatamente essa a
potência das imagens – e aqui incluímos também as imagens
metafóricas, feitas com a carne das palavras: sua capacidade de
exponenciar e alavancar sentidos. O próprio autor coloca, numa
das páginas do livro excepcionalmente mais escrita que
ilustrada:

As palavras tradicionalmente têm privilégio como
modalidade explicativa, como ferramenta para o
pensamento. A imagem, por outro lado, há muito tempo é
segregada ao reino do espetáculo e da estética,
marginalizada na discussão séria como mera ilustração que
apoia o texto – nunca vista em pé de igualdade. Já na
Antiguidade, Platão professava a desconfiança profunda
quanto à percepção citando sua natureza ilusória: ‘o objeto
que parece entortar-se ao entrar na água provoca uma
confusão em relação ao que seria real’ (Murdoch, 1977, p.
44). Para Platão, a vida humana era a peregrinação (p. 2)
do mundo das aparências na caverna para a realidade das
formas puras – da verdade. Ele insistia que ‘vemos através
dos olhos... não com os olhos’ (Jay, 1994, p. 27). Se as
aparências enganam, as imagens seriam ainda mais
traiçoeiras, as ‘sombras das sombras’, capazes de turvar a
busca pela verdade – confundir o fogo com o sol. Platão
considerava o pensamento um tipo de ‘discurso interno’
(Murdoch, p. 31). Assim, apesar de desconfiança similar
com a escrita, tida como ‘substituta inferior da memória e
do entendimento vivo (p. 11), ele tolerava a palavra escrita
como mal necessário para transmitir o pensamento.
(SOUSANIS, 2017, p. 54)
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Agora vejamos o paralelo entre essa construção e um
pensamento semelhante do próprio autor, apresentado duas
páginas antes de forma imagética-sequencial:
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Figura 1

Fonte: Sousanis (2017, p. 52)
Transcrição: [1] Linguagens são excelentes instrumentos para explorar as
profundezas ainda maiores da nossa compreensão. [2] Apesar de toda sua
força, contudo, as linguagens também podem virar armadilhas. [3] Ao
confundir seus limites com a realidade, [4] Nós nos vemos, tal como
planolandeses, cegos às possibilidades que ficam além destas fronteiras
artificiais, [5] E nos falta tanto a consciência quanto os recursos para escapar.
[6] O meio no qual pensamos define o que podemos ver.

Esse entendimento acerca das armadilhas e restrições
que existem em todas as formas de comunicações, sejam elas
transmitidas por letras ou formas, torna caro ao autor o mesclar
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de diferentes linguagens, um exercício que é exatamente a
grande marca das HQs. Nick Sousanis, então, experimenta
incessantemente com as possibilidades trazidas pelo meio,
variando formas e estilos a cada página, saltando de traços
geométricos aos realistas num jogo que corrobora com o próprio
posicionamento do autor de que devemos “desaplanar”, ou seja,
deixar de ver o mundo como um plano unidimensional (portanto
próximo da folha de papel e do texto escrito, vale observar),
para vê-lo em sua multiplicidade de perspectivas, volumes e
dimensões. Na Figura 1, é por meio da imagem simples de um
indivíduo caindo num vazio - que quadro a quadro descobrimos
ser na verdade o escuro de uma íris – que entendemos a
aproximação entre as ideias de abismo e de regimes de
visualidade, reforçando e acrescentando significações às
considerações tecidas pelo autor.
Em textos como esses surgem maneiras de comunicar
conhecimentos extremamente refinados e complexos através
dos afetos ativados em nós por meio das imagens, de uma
escrita carregada de metáforas ou da criação de textos que
embaçam as noções de ficção e realidade. Todos esses casos
configuram um fenômeno que, diga-se de passagem, não é
novo. Basta pensarmos que parte da obra de Nietzsche (A gaia
ciência e Além do bem e do mal são dois bons exemplos) foi
escrita valendo-se do gênero dos aforismos, textos que
remontam ao período pré-socrático, sucintos, de poucas
palavras e que, apesar disso, desvelam grandes mensagens. E na
forma ensaística, logo mais subjetiva, poética e flexível, mas
não necessariamente menos carregada de novas ideias do que
um artigo ou tese, dos escritos de Walter Benjamin e Vilém
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Flusser, como vemos, respectivamente, no A obra de arte na era
de sua reprodutibilidade técnica e no livro O mundo codificado.
Na contemporaneidade, pensamos ainda na “autoteoria”
de Maggie Nelson, autora estadunidense que, ao costurar no
relato de episódios da sua própria vida as reflexões de outros
autores sobre linguagem, feminismo e teoria queer, propõe com
seu livro Argonautas um formato de difícil catalogação. A obra
é uma espécie de autobiografia teórica em que relatos de cunho
extremamente pessoal acerca do relacionamento da própria
autora com o artista de gênero fluido Harry Dodge são
acompanhados de forma pouco invasiva pela sugestão, nas
margens laterais da diagramação, dos autores com os quais
aquele pensamento flerta. Vejamos, por exemplo, o trecho
abaixo, escoltado pela indicação dos pensadores Andrew
Solomon, Deleuze/Guattari e Philips/Bersani:

Não produza e não reproduza, disse um amigo. Mas a verdade é que
não existe a reprodução, apenas atos de produção. Não existe a falta,
apenas máquinas que desejam. Ânus voadores, vaginas em alta
velocidade, não existe a castração. Quando todas as mitologias
forem deixadas de lado, nós, crianças ou não, veremos que o chiste
da evolução é ser uma teologia sem propósito, que nós, como todos
os animais, somos um projeto que resulta do nada.
Será que o nada existe mesmo, o absolutamente nada? Não sei. Sei
que continuamos aqui, ninguém sabe até quando, transbordando
nosso afeto, canção que resulta no nada. (NELSON, 2017, p. 156)

Enquanto seu corpo mudava com a gravidez, o do seu parceiro
mudava com o processo de transição de gênero. O que Maggie
Nelson propõe, portanto, é uma forma também híbrida de
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escrita: nem ensaio, nem dissertação, nem declaração de amor,
nem romance, nem diário. Um gênero literário fluido que tenta
dar conta do caminho pelo qual seu pensamento percorre ao ter
todas essas experiências de vida, um pensamento impregnado e
totalmente contaminado pelos autores e teorias que a afetam.

Faíscas
Todos esses tratam-se de exemplos que permitem
enxergarmos as artes em suas diversas manifestações (poesia,
biografia, ficção) como vetores capazes de catalisar o
conhecimento, fechando dessa forma o círculo que põe ciência
e arte em constante diálogo. Sobre a aproximação desses dois
campos, Laura González Flores vê como um marco a crise da
ciência do século XX, quando passamos a valorizar mais as
ondulações e inconstâncias da estatística, por exemplo, em
detrimento das tradicionais e precisas expressões matemáticas:

A indeterminação faz com que a linguagem científica se
afaste da precisão cartesiana e deixe de ser exata para se
tornar estatística. Para batizar as menores e mais ínfimas
entidades, os “quarks”, os físicos que as descobriram se
aproximam da literatura e tomam emprestado o termo do
Finnegan’s Wake de James Joyce. A Ciência começa a
reconhecer, pela primeira vez, o inegável problema da
relação entre linguagem, conhecimento e convenção da
física clássica. Também começa a questionar sua
metodologia tradicional, que parte de uma indução
expressa em equações matemáticas, que confia no controle
dos instrumentos de medição e que controla o resultado
dos experimentos para produzir resultados quantificáveis e
congruentes com o argumento algébrico inicial. A Ciência
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do século XX não só tem que inventar novas teorias
algébricas e geométricas para poder descrever os insólitos
fenômenos recém-descobertos, como também depara com
a árdua tarefa de se redimir. Torna-se crítica, vira-se pra
dentro de si mesma (FLORES, 2011, p. 63).

Todas essas diferentes maneiras de construir o
pensamento e a pesquisa em Comunicação refletem uma noção
aparentemente simples, mas muitas vezes pouco levada em
conta, de que “temos uma realidade múltipla. Mas, para
descrevê-la e comunicá-la, tínhamos [temos] uma mesma
linguagem, uma mesma estrutura anódina e indiferente às dores
e aos suspiros particulares” (CRAVAN, 2008, p. 98). Esse
pensamento, levado a cabo por Marcelo Coutinho a partir da sua
participação etnográfica num grupo de pessoas cegas, resume
de forma precisa o argumento que aqui levantamos.
Somos seres construídos por afetos, por experiências e
formas diferentes de ver o mundo. Isso resulta não apenas em
múltiplas realidades, como em variados produtos dessas
realidades. Filmes, fórmulas, quadros, vacinas, poemas,
prédios, fotografias, armas, livros, máquinas, músicas, usinas,
danças, códigos, softwares e hardwares. Todos eles estão
atravessados e contaminados por nossas existências e
sensibilidades. Todos eles permitem e merecem formas
alternativas de análise e estudo que extrapolem a lógica da
palavra escrita. E certamente foi levando isso em alta conta que
trabalhos como os aqui brevemente apresentados foram criados.
Que esse panorama de contribuições teóricas sirva, se não como
lampejo para estalos epifânicos, como faísca para novas
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conexões, como aberturas para novas possibilidades de
pesquisa, estudo e ensino.
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COMUNICAÇÃO COMO VÍNCULO:
O AFETO NA VISUALIDADE A PARTIR DAS
REFLEXÕES DE NORVAL BAITELLO JUNIOR

Diogo Azoubel
Seduc-MA | PUC-SP

Considerações preliminares
As reflexões sobre a prática comunicacional vêm se
desdobrando teoricamente no Brasil em um movimento que
acompanha (ou, antes, tenta) a própria complexificação desse
como campo que congrega conhecimentos de várias áreas. A
partir das ponderações do professor e pesquisador Norval
Baitello Junior, procurei estruturar este capítulo como um ponto
de partida para avançar nas discussões do caráter vinculante do
processo
comunicacional
como
decorrente
das
multisensorialidades do e para o corpo e dos afetos por elas
desencadeados.
Gestado a partir da revisão bibliográfica como técnica
de pesquisa e articulado na entrevista semiestruturada como
parte do método de procedimento monográfico, este texto
justapõe alguns dos insights de décadas de atuação como
docente e investigador. Trata-se de um dos pensadores
nacionais da Comunicação mais plurais e atuantes na produção
de conhecimento cientificamente estruturado, seja cultivando
novas ideias ou orientando em diversos níveis pesquisas ditas
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de Comunicação empreendidas de áreas como a Enfermagem, a
Arquitetura e as Ciências da Religião.
Docente da Pontifícia Universidade Católica de São
Paulo (PUC-SP) desde 1979, Baitello Junior atua no Programa
de Estudos Pós-Graduados em Comunicação e Semiótica
(COS), no qual desenvolve projetos de pesquisa sobre as
semióticas do Tempo e da Cultura, teorias da Imagem, da Mídia
e da Comunicação entre outros; e lidera o Centro
Interdisciplinar de Semiótica da Cultura e da Mídia (CISC),
cadastrado no Diretório dos Grupos de Pesquisa no Brasil do
Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e
Tecnológico (DGP - CNPq).
Realizado na manhã de 09 de maio de 2018, em seu
escritório no Bairro das Perdizes, em São Paulo – SP, o diálogo
foi tecido ao sabor de boas xícaras de café moído na hora e à luz
de inquietações que ensejaram uma breve lição sobre a história
das mídias no mundo, com ênfase na configuração do campo da
Comunicação no Ocidente e na profissionalização da área em
países como Alemanha e Estados Unidos. Embora não seja esse
o foco neste capítulo, abordar – ainda que rapidamente – o
assunto ajudou a posicionar a questão dos afetos em um
contexto histórico elucidador.
Para ratificar e enriquecer alguns dados, busquei a
transcrição das palestras proferidas pelo professor na 6ª Aula
Magna de Referência Interprogramas do Fórum dos Programas
de Pós-Graduação em Comunicação do Estado de São Paulo e
na abertura do Seminário Quinta Essencial, em 2016, sobre o
tema “o que é comunicação”. Publicada com o título
Comunicação: as armadilhas das definições simplificadoras
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e/ou iluminadoras, tal transcrição expõe o duplo desafio neste
texto: de um lado, dar conta da própria complexificação do
campo, à qual referi anteriormente; e, do outro, acionar os
referenciais citados pessoalmente e organizá-los de maneira
compatível com a profundidade de cada um deles em um texto
que se pretende fluido.
Ao apresentar oito perspectivas a partir das quais a
comunicação humana pode ser compreendida de campos
distintos ao longo da História ocidental, Baitello Junior
explicou que definir é limitar, embora reconhecendo o binômio
simplificação/iluminação de tais perspectivas para a própria
configuração da área. Nessa direção, é preciso considerar que o
paradigma de leitura do mundo vem sendo modificado com a
própria configuração da vida. “A Comunicação exige um
entendimento mais profundo para dar conta, inclusive, dos
fenômenos da incomunicação”, explicou sobre a necessidade de
ferramentas mais complexas para essa literacia.
Ora, se a comunicação se desdobra entre seres
complexos (a partir da e pela leitura do eu, do outro e do
ambiente), os vínculos comunicacionais – aqui entendidos
como elos – também precisam ser percebidos a partir das suas
raízes políticas, tecnológicas, históricas, econômicas e culturais
de uma sociedade. Ou seja, a partir da sua complexidade,
argumentou recorrendo ao pensamento do alemão Harry Pross
(1923-2010), segundo o qual “toda comunicação começa no
corpo e termina no corpo”. Mas o que isso quer dizer?
Significa driblar o modelo simplista adotado em muitos
cursos de Comunicação Brasil adentro, em que se aprende a
produzir textos (pseudo) objetivos e imparciais, mas não a ler o
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mundo; significa adotar conceitos plurais que marcam uma
compreensão ampliada dos vínculos comunicacionais; e mesmo
entender que todos os gestos, imagens, sons, cores, sabores de
um corpo podem mobilizar outro(S) corpo(S). “Daí nasce o
processo de comunicação quando falamos do corpo vivo, o que
desantropomorfiza e desmente a crença de que o ser humano é
o único animal que se comunica”, explicou em relação ao que
se repartia até pouco tempo na literatura científica sobre o
assunto.
Entre o fim do século XIX e o começo do século XX,
ciências como a Etologia Comparada e a Biologia firmam-se
como terrenos férteis para o surgimento de teorias propostas,
por exemplo, pelo britânico Charles Darwin (1809-1882), e
como a do Umwelt (ambiente em alemão), proposta pelo
estoniano de origem alemã Jakob von Uexküll (1864-1944), em
que a comunicação animal (das formigas aos homens) é
reconfigurada de acordo com a própria natureza do ser em um
processo socialmente complexo e dependente do ambiente no
qual se insere.

Vínculos e afetos
A partir da articulação de conceitos e saberes advindos
da Biologia, Enfermagem Neonatologia e outros, os limites da
comunicação humana começaram a ser explorados no Brasil em
investigações embrionárias sobre, por exemplo, a comunicação
com e de pacientes em coma; e recém-nascidos já desde o final
dos anos de 1980 com a reunião de um grupo de pesquisadores
que seguiram o caminho apontado por Pross e que logo
formariam o CISC.
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Nessa perspectiva a ideia de vínculo se estabelece na
articulação da troca ou aproximação de corpos de seres vivos.
“Um instrumento muito mais interessante do que o conceito de
informação [daquele funcionalismo unidirecional que marca o
surgimento do campo]. A comunicação é, portanto, uma
operação de vinculação e não apenas de transmissão”, revelou.

Talvez a resposta já esteja contida na pergunta [de que
forma o ato de comunicar se traduz no ato de vincular?]. O
vínculo permite a multimodalidade nas trocas, uma
enxurrada de estímulos enviados e recebidos. Nunca o
“eu” sozinho. Vínculo é, assim, uma amarra (BAITELLO
JUNIOR, 2018, s.p.).

A primeira referência direta ao vínculo como conceito
em comunicação, disse o pesquisador, foi do italiano Giordano
Bruno (1548-1600) em De uinculi in genere (Dos vínculos em
geral, em latim), de 1595. Trata-se de um pequeno ensaio
(integralmente disponível na Internet) que clarifica a adoção do
vinculum, palavra diminutiva em latim, que significa algema,
pequenos elos, grilhões que nos amarram uns aos outros.
“Acontece com as formigas, acontece com as borboletas,
acontece com os seres humanos, com todos os animais – até
aqueles que não possuem vida social exuberante: corpos
vinculados a corpos ainda que apenas para o acasalamento”.
Mas de onde emerge o vínculo?
A ideia de funcionamento estrutural da sociabilidade
perpassa o vínculo, que nasce do amor – termo amplificado
pelos biólogos para caracterizá-lo. “Aí, claro, eles vão defini-lo
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do ponto de vista biológico. Existe o amor materno, instintivo;
o fraterno, que é compulsório, como no caso dos parceiros de
caça, com os quais nos associamos para sobreviver”, contou
sobre como o “amor” pode ser, igualmente, entendido como
“afeto” (aquilo que nos afeta, mobiliza, move) e “liame” (que
se aproxima ainda mais da ideia de vínculo, que significa
prender, unir, ligar).

A essência do vínculo é o afeto, não só o positivo, o
negativo também. Note que são muitas coisas que nos
afetam. A presença de uma pessoa, um fenômeno natural,
por exemplo, mas não necessariamente criamos vínculos
com todas elas. É a partir do momento em que somos
afetados por outro corpo que nasce um vínculo, essa via de
muitas mãos (BAITELLO JUNIOR, 2018, s.p.).

Para explicar essas muitas mãos, Baitello Junior
rememorou a ampliação da comunicação verbal oral para outras
linguagens possíveis, como a gestual, que decorrem do
aprofundamento do entendimento do processo comunicativo a
partir do espessamento das reflexões sobre o assunto.

Sensorialidades
O resgate dessas outras linguagens, afirmou, é devido às
reflexões gestadas na Escola de Palo Alto (EUA) entre as
décadas de 1950 e de 1960. Àquela altura investigavam-se os
fenômenos de funcionamento de formas de vida para além da
humana na busca por caraterísticas de outros animais que
pudessem ajudar a compreender a nossa comunicação. Gestos,
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posturas, microgestos encontram no pensamento do
estadunidense Gregory Bateson (1904-1980) espaço para
florescer a partir dos estudos desenvolvidos sobre a linguagem
dos polvos. “Ora, eles podem não falar com a voz, mas usam os
tentáculos, a movimentação para comunicar e isso nos abriu
espaço para abordar os achados da Etologia, que têm grande
papel na expansão do conhecimento sobre o que acontece
quando dois corpos se aproximam”.
Após a Segunda Guerra Mundial (1939-1945) os saberes
de Bateson se fizeram perceber com maior alcance. O estudo
pormenorizado do gestual humano, das suas expressões, do
ínfimo movimento da sobrancelha ao suspirar mais sonoro, que
encontram na pesquisa do austríaco Irenäus Eibl-Eibesfeldt
(1928-2018) expressividade a partir de minuciosa descrição,
revelam a complexidade do assunto. Mais do que a estética de
tais expressões, de formas e sentidos, os afetos desdobram-se
em sentidos múltiplos, considerando a dupla significação do
termo (“canais de percepção corpóreos e elaboração mental dos
afetos que nos alcançam”).
“A ciência voltou-se, então, às sensorialidades distintas.
Isso significa ampliar a investigação da palavra escrita, falada,
filmada, gravada, transmitida para abordagens para a
comunicativa olfativa, gestual, tátil”, explicou Baitello Junior
citando os esforços do alemão Dietmar Kamper (1936-2001),
que refletiu por duas décadas sobre a sociologia do corpo.

Pensar no corpo como produtor de sociabilidades revelou
àquela altura algumas hegemonias no pensamento
ocidental, tais como a hegemonia do visual diante dos
demais sentidos. Essa hegemonia foi criticada por Kamper
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em uma perspectiva multidisciplinar que mostrou que ela
traz consigo não apenas benefícios, mas também
malefícios, como o achatamento da comunicação, a
exemplo da tátil – comunicação de proximidade em que o
afeto é muito mais direto e explícito (BAITELLO
JUNIOR, 2018, s.p.).

Ainda sobre hegemonias, e no caminho do pensamento
de Pross, o jornalista espanhol Vicente Romano, considerado
pelo pesquisador crucial para problematização da questão,
empreendeu nos anos de 1990 um estudo sobre comunicação de
proximidade e comunicação de distância. “Ele desenvolveu
uma ecologia da comunicação e trouxe enorme clareza sobre
como a comunicação de distância atrofia a comunicação de
proximidade”. Isso significa que o crescente distanciamento
físico dos sujeitos é proporcional à aproximação deles via
adensamento e capilarização dos aparatos tecnológicos.

Esse alerta [feito por Romano] tem, por certo, uma
motivação econômica, o que Pross chamou de “economia
do sinal”. Cientista político de formação, com incursões na
Psicologia a partir de importante escola da psicossomática
alemã, tal economia significa que a comunicação de
distância maximiza vertiginosamente o território
alcançado – campos simbólicos – por um meio do avanço
da velocidade. Assim, os esforços e investimentos na
comunicação de distância são diluídos em territórios cada
vez maiores, o que reduz seus custos e amplia seu poder
econômico ao mesmo tempo em que segrega as investidas
em prol da comunicação de proximidade (BAITELLO
JUNIOR, 2018, s.p.).
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Partindo da dicotomia distância/proximidade, os afetos
tornaram-se objetos do campo da comunicação no Brasil,
segundo Baitello Junior, por meio da aproximação dos saberes
de áreas como a Psicologia, que, com intenções terapêuticas,
sempre esteve preocupada com a questão; e Biologia, como no
caso da graduação da Universidade de São Paulo (USP),
organizada a partir de uma matriz etológica e em que as
investigações da comunicação de outras espécies podem
favorecer a busca das raízes profundas da psique humana.
“Belos exemplos como o do psiquiatra brasileiro José Ângelo
Gaiarsa [1920-2010] nos ensinaram, pesquisadores do CISC,
bastante”, ressaltou sobre iniciativas como o evento
Fundamentos Biológicos da Comunicação, realizado durante
um semestre inteiro no começo dos anos de 1990, em que a
investigação do comportamento dos macacos muriquis, por
exemplo, engendrou essa busca.

No caso específico dos muriquis, espécie sul-americana
com sociabilidade muito interessante e para os quais a
proximidade é importante – não apenas na gestualidade,
mas a partir da corporeidade –, o abraço surge como via
para resolução de situações de conflito. Não se trata de
uma solução de distância, mas de proximidade. É claro que
isso [o evento] não aconteceu apenas aqui, ao contrário,
nos reunimos elementos diversos das teorias de outros
pensadores europeus (BAITELLO JUNIOR, 2018, s.p.).

Como exemplo de tais pensadores, o francês Edgar
Morin que, já desde os anos de 1970, encabeça a
multidisciplinaridade no processo comunicacional a partir do
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diálogo com a Semiótica, Linguística, Sociologia, Biologia,
Medicina etc. (“postas para conversar sobre o ser humano”), o
que desemboca na complexidade oposta ao conceito de campo
do também francês Pierre Bourdieu (1930-2002). “Nós não
queremos o campo, queremos, sim, expandir as proximidades.
Campos engavetam o saber e a ideia aqui é precisamente o
contrário disso, ou seja, é desengavetá-lo”, disse.
Posicionado esse panorama, passemos então a
abordagem do afeto na visualidade reconhecendo, de pronto, as
limitações deste capítulo (inclusive as espaciais e estruturais)
quanto à abordagem do assunto. Mais do que esgotar o debate,
a ideia é justamente ensejar novos questionamentos que
possibilitem aprofundar ideias e argumentos.

Afeto na visualidade
A visão – enquanto sentido de distância e de alerta para
diversas espécies, entre elas o ser humano – tem papel
preponderante na construção de sociabilidades. Trata-se de um
sentido que vem sendo desenvolvido com o passar dos séculos
e em que nós, humanos, nos ancoramos para sobreviver, tal qual
os gatos com a audição e os cães com o olfato, explicou Baitello
Junior. “Como sentido de alerta, ela é usada para nossa
autopreservação. Todo alerta é fóbico a partir do momento que
mobiliza a emoção na direção do medo, e seu uso [da visão]
varia em cada espécie, como no caso dos primatas, em que a
hegemonia da visão é diurna”.
O desenvolvimento da visão no Ocidente,
marcadamente a partir do Renascimento europeu (1300-1600),
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fez com que o ser humano “apostasse todas as suas fichas” nesse
sentido, o que culminou em grandes conquistas técnicas. A
invenção do telescópio, o desenvolvimento da astronomia e da
cartografia são exemplos desses avanços, explicou. Não é de
surpreender, portanto, que nesse contexto as imagens
registradas (exógenas) ganhem o mundo. “A própria escrita é
uma imagem. Então, a ideia de separar o icônico do escrito já
não se fundamenta, pois palavras escritas, letras, textos, livros
são imagens que exigem uma estratégia de leitura própria tal
qual a de uma paisagem ou animal que de nós se aproxima”.

As imagens exógenas, já no Paleolítico Superior,
plasmadas nas paredes das cavernas, algumas das quais
nos alcançam ainda hoje, podem ser percebidas como
inauguração da exogenia imagética [ainda que com função
diferente das empregadas na contemporaneidade]. Desde o
Renascimento, com o advento das técnicas de reprodução
mecânica de imagens apontadas por [Walter] Benjamin
[no clássico A obra de arte na era da sua reprodutibilidade
técnica], elas vêm multiplicando seu impacto
civilizacional, se proliferam de maneira assustadora,
sobretudo a partir da segunda metade do século XX
(BAITELLO JUNIOR, 2018, s.p.).

Os efeitos disso, revelou o pesquisador, incluem a
integração imagética, por exemplo, ao reboco das igrejas,
afrescos, paisagens urbanas, desenhos sobre pedras, estátuas e
outras superfícies tridimensionais. Papel e telas são
preenchidos, mesmo antes da mecânica, tomados pelas imagens
que transcendem a essas superfícies, gravando-se
indelevelmente no seio social mundo adentro. O próprio
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processo educacional ajuda a perceber essa capilarização
imagética na mesma medida em que suportes como o livro têm
se reconfigurado para contemplar mais e mais imagens, por
diversas técnicas, em suas páginas.
Já na comunicação midiática as imagens se desdobram
nas páginas dos impressos, com raras exceções, e nos meios
eletrônicos, não apenas ilustrando, mas ocupando espaço
central, como no caso do modelo estadunidense, que se impôs
aos demais com seus infográficos e fotografias em face dos
textos verbais escritos. “Na Alemanha das décadas de 1940 e
1950 jornais consagrados já abordavam a crítica de leitores
radicais à inserção de ‘figurinhas’ em suas páginas, espécie de
resistência à alfabetização visual”, resistência à “nova”
literacia.
Nessa direção, no início do século passado surgiu a
necessidade cada vez mais perceptível de entender o que é uma
imagem. “Já sabíamos o que é uma letra, uma palavra, a escrita,
mas, e a imagem? E, em virtude do crescimento da palavra nós
estávamos perdendo a capacidade de ler imagens”, argumentou
sobre a aptidão presente nas sociedades medievais e
renascentistas de forma muito mais desenvolvida do que na
atualidade. “O surgimento da fotografia como técnica de
reprodução mecânica é fundante na reconfiguração da
analfabetização das imagens. Nosso olhar se tornou documental
desde o seu surgimento: quando a olhamos não mais buscamos
sentidos, mas objetos do mundo”.
Ao problematizar a questão, Baitello Junior argumentou
sobre o próprio período medieval (476-1482), em que, para ele,
o olhar distanciava-se dos objetos na busca por sentidos
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possíveis, seu valor simbólico que, aos poucos, veio se
perdendo em oposição ao valor documental (“para não dizer
apenas indicial”) maximizado pela imagem fotográfica e,
posteriormente, pelo cinema. “Foi [o alemão] Aby Warburg
[1866-1929] o primeiro a chamar a nossa atenção para isso, para
a nossa incapacidade de ler imagens provocada, por um lado,
pela alfabetização universal e, por outro, pela estetização do
olhar”.
Retornando à questão da reprodutibilidade como meio
amplificador das sociabilidades em distância e em torno das
imagens, o pesquisador usou como alegoria a formação de
grandes comunidades de, por exemplo, torcedores de um
mesmo time de futebol que nunca se viram – no estádio ou não
– em torno de uma imagem conceito (totêmica) daquela “tribo”.
“Isso não aconteceria na mesma escala sem a existência dos
meios de comunicação de massa, haja vista que na antiguidade
os totens só alcançavam as tribos às quais se destinavam e cada
uma tinha o seu [totem]”.

Tudo é imagem
“No fundo, tudo é imagem”, provocou Baitello Junior
ao citar que as imagens reproduzidas (ou reproduzíveis,
mecanicamente ou não) não são todas, necessariamente,
imagens técnicas. “A impressão, por exemplo, revela imagens
em um ambiente propiciado por um tipo de tecnologia
específico, mas este pensamento imagético existe também no
fazer do [pintor] retratista”.
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O que muda quando fazemos [e refazemos] um quadro e
uma fotografia de um mesmo sujeito ou objeto? O
ambiente, não o referente. A diferença recai no primeiro e
modifica a percepção do segundo de acordo com o
fotográfico. Em uma natureza morta o nosso olhar tende a
perceber apenas a maçã, a melancia, a cesta, enquanto o
olhar medieval percebia sentidos outros. O fotográfico está
presente sempre, não apenas nas imagens técnicas
(BAITELLO JUNIOR, 2018, s.p.).

Recorrendo às indicações do tcheco Vilém Flusser
(1920-1991), o pesquisador clarificou a questão no sentido de
que a ideia de imagem técnica (imagem fotográfica ou outra
qualquer de reprodução mecânica) não dá conta de definir a
complexidade do universo imagético, haja vista que tanto as
pinturas quanto as fotografias jornalísticas (imagens produzidas
pelas mãos ou com as máquinas) são produzidas a partir do
olhar de um sujeito realizador, um recorte (“ligação indicial”)
do mundo que faz saber da carga afetiva vinculadora ali
presente, centrada no referente. “O bisão na caverna de Lascaux
[França] é tão fotográfico quanto a fotografia de uma tourada
em Madrid [Espanha]”.
Ainda sobre o ambiente e sobre sua preponderância na
circulação e consumo das imagens, o pesquisador afirmou estar
na conjunção com o olhar e com o sujeito a máxima parte da
carga afetiva vinculadora, afinal “não existe imagem sem olhar,
que a anima”.
Especificamente sobre a virtualidade das relações de
aproximação dos corpos vivos configuradas a partir da
circulação de imagens conceito, Baitello Junior explicou tratar71

se de um ponto de partida para a concretização das trocas entre
os sujeitos. “A virtualidade não acaba em si mesma, ela gera
consequências físicas de proximidade [ainda que não sejam
somente geográficas], de afetos e cumpre um papel outro que
não apenas gerar abstrações”.
Neste ponto é mister retomar o pensamento de Warburg
para buscar o entendimento de tais aproximações. Para o
pesquisador, aquele pensador deu um enorme passo rumo à
compreensão do complexo universo das imagens. Além da
estetização das formas, argumentou, Warburg investigou as
emoções (nem sempre positivas) que as ligam umas às outras (o
pathosformel, ou fórmula de emoção), o que desemboca no
processo de comunicação. “Ora, a comunicação gera vínculos
que contaminam com emoções, sentimentos e afetos os dois
lados, duas coisas, objetos. Podemos dizer, assim, que a imagem
é uma fórmula de vinculação”.
Já tendo definido o vínculo, resta agora definir a
fórmula: uma receita (ou ementa, como se diz em Portugal).
Não se trata da emoção em si, mas de algo que a ela pode
conduzir quando devidamente efetivada.

Quando se realiza uma imagem isso se faz por meio de um
olhar. Quando alguém olha para essa mesma imagem está
sujeito ao desencadeamento de uma emoção. Por isso que
a visão estetizante, tão criticada por Warburg (e forte na
História da Arte) é apenas um tipo viciado sem consciência
do próprio vício, o que significa olhar o mundo inteiro
através de uma mesma lente, mesmo reconhecendo que a
complexidade do mundo não cabe ali (BAITELLO
JUNIOR, 2018, s.p.).
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Na busca pelos sentidos possíveis às imagens, para além
do estetizante – que foi treinado formalmente desde o
Renascimento na arte –, que destaca beleza, formas, harmonia,
virtuosidade, o pesquisador articulou que é preciso avançar ou,
melhor, retroceder ao olhar que em nada se ocupava com
formas, mas em utilizar a imagem para alcançar espécie de
êxtase transcendente rumo à epifania do culto. “O olhar
estetizante gestou uma nova modalidade de culto (que não o
religioso), o estético, que é imanente e, portanto, incapaz de nos
transportar a outros lugares”.
Trata-se, assim, da necessidade de encontrar os afetos
sob as formas, mesmo que essas não remetam direta ou
simbolicamente àqueles. “Uma abordagem arqueológica do
mundo das imagens pode nos conduzir à força arcaica além,
desde que não se perca a ideia de que o olhar é fruto do
ambiente”, completou sobre a crítica de Warburg ao olhar
viciado que já ali não dava conta da emergência de um outro
contexto que não o artístico-religioso.

Outras considerações e encaminhamentos
Encerrando essa abordagem preliminar do afeto na
visualidade a partir das reflexões de Norval Baitello Junior, é
necessário reforçar o caráter vinculador da imagem, que não
reside na sua forma, mas nas emoções que pode ou não
desencadear. Como bem posicionou o pesquisador, há pessoas
que enxergam em realizações abstratas imagens do que
acreditam ser manifestações do divino. Tais manifestações
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estão, de fato, ali ou se configuram na conjunção imagem +
ambiente + olhar? Longe de certezas, estou certo de que este
diálogo ensejou muitas outras dúvidas.
Por isso, e reconhecendo a limitação deste capítulo,
acredito ser necessário retornar a essa questão em oportunidade
próxima a fim de explorar o caráter transcendental das imagens
que vinculam corpos vivos a outros corpos vivos. Isso porque,
a própria problematização do pathosformel já demanda, por si
só, o binômio imanência/transcendência na comunicação
humana, sobretudo quando considerada a era da mídia na qual
vivemos.
Para Baitello Junior, e tendo em vista o olhar estetizante
em face dos outros que o precederam (“arcaizantes”), discutir
como se configura o olhar na contemporaneidade é reconhecer
sua abrangência. Entre insights, a hipótese dele é a de que esse
é o que se pode chamar de midiático que decorre da saturação
de todos os tipos de mídia na vida em sociedade, uma vida cada
vez mais distante, “permeada de abstrações em sua máxima
expressão e em que as imagens tentam nos retirar da imanência
do aqui agora, da nossa própria corporeidade, proximidade,
temporalidade pela sedução à uma existência como imagem, ou
seja, a iconofagia”.
Trata-se, portanto da imanência do estetizante que
substituiu a transcendência do culto religioso; e da
transcendência midiática que substituiu a imanência estética.
São, então, dois movimentos: de uma transcendência a uma
imanência e de uma imanência a uma nova transcendência. “Por
isso a era midiática se assemelha à Idade Média, com a
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diferença que agora não são os deuses que nos seduzem”. Mas
isso, leitor, é assunto para um outro debate.
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IMAGENS, METÁPOROS E O ESPIRAL DO AFETO

Raquel do Monte | Mariana Nepomuceno
UFAL | UFPE

Introdução
Amplo. Talvez esse seja o termo que mais dá conta dos
estudos vinculados à pesquisa, debate e reflexão em torno da
Teoria da Comunicação no Brasil, contemporaneamente. A
imagem da amplitude revela em si a natureza múltipla,
polifônica e plural que envolve esse campo teórico.
Concordamos que não poderia ser diferente, tendo em vista que
os objetos comunicacionais também refletem essas qualidades.
Aqui, sujeito (teoria) e objeto (fenômenos sob o qual lançam-se
olhares) interpenetram-se, num movimento permanente de
instabilidade. É nesse mar (discursos, pensamentos e teorias) de
águas nada calmas que encontramos o desejo do pesquisador
Ciro Marcondes Filho de cartografar filosoficamente o conceito
de comunicação e costurar a epistemologia metapórica. Desta
feita, propomos nesse artigo responder a seguinte questão:
como pensar e aproximar-se de fenômenos comunicacionais,
sobretudo, aqueles que estão circunscritos no campo das
imagens, a partir de uma relação sujeito-objeto que se institui
na fratura?
Para tanto vamos percorrer alguns caminhos para tentar
cartografar as raízes epistemológicas da Nova Teoria da
Comunicação proposta por Marcondes, considerando, antes de
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mais nada, que o seu traçado envolve a fricção Comunicação,
Filosofia e Estética, campos do conhecimento que iluminam a
percepção acerca do que vem a ser o fenômeno comunicacional
contemporâneo. Neste trajeto, tal qual um trem que visa chegar
a um destino final, realizaremos algumas paradas em estações
distintas com vistas ao flerte com o mundo científico, o da
ciência da comunicação, mais especificamente. Deste modo,
para pensar o que vem a ser “o princípio da razão durante”
apresentada por Ciro vamos descer na plataforma chamada
Fenomenologia, a próxima estação será o pensamento
deleuziano e nele vamos mergulhar no bloco de sensações
ligado ao conceito de afecção. Após tais paradas, continuaremos
em circulação para lançar vistas no pensamento comunicacional
que estamos evidenciando. Um outro movimento que também
iremos realizar aqui é o do mapeamento do procedimento
metapórico. Ele, que serve de método para nossa relação com
os objetos, que serão analisados nosso terceiro gesto, apresenta
as ferramentas necessárias para fraturar as relações instituídas
com vistas a atualização do olhar, da experiência sensível em
torno da comunicação, a partir do substrato afectivo.

O princípio da razão durante: afetos e perceptos

Quando falamos que a comunicação é uma afecção que
desestabiliza a função cerebral de acoplamento a uma
memória anterior, tranquilizante, que ela cria memória,
isso poderia sugerir que estamos no campo das ciências
cognitivas, que operam com sensações, afecções e
percepções de forma abstrata, puramente lógica,
fisiológica ou informacional. Mas não é o caso. Nosso
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modelo é antes filosófico, apoiado em Bergson e
atualizado por Deleuze (MARCONDES FILHO, 2012, p.
265).

A premissa de Ciro Marcondes para pensar a
comunicação enquanto fenômeno, se estabelece a partir do
diálogo entre Filosofia e Estética, sobretudo. A Nova Teoria da
Comunicação mapeada por ele realiza um mergulho ontológico
no processo comunicacional, articulando uma epistemologia
que percorre o pensamento ocidental, mas que, aqui, nos
deteremos no campo fenomenológico que envolve tal
teorização. Desta feita, a linguagem, substância fundamental, é
pensada em convergência com a técnica e com a percepção,
favorecendo deste modo um processo cognoscente, ou seja, há
uma equalização, e não uma sobreposição, como havia antes.
Nessa atmosfera a costura se dá com o objetivo de evidenciar
um mundo sensível que erupciona no fenômeno
comunicacional. É assim que o conceito de afecção deleuziano
se torna consoante. Epistemologicamente o conceito de
comunicação perscrutado pelo pesquisador brasileiro se
constrói pela via filosófica, pensada como fenômeno estético.
Aqui estamos expondo rizomaticamente o campo sensível para
pensar o nosso objeto central: a comunicação pela via do afeto.
Dentre os vários conceitos apresentados nos sete livros
que trazem a nova teoria da comunicação nos deteremos,
inicialmente, em dois que lançam as bases para a nossa
cartografia em torno da proposição teórica de Ciro Marcondes:
Acontecimento e Duração. Sobre o primeiro há claramente um
desejo de aproximação entre o pensamento estoico e a leitura de
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Deleuze, Martin Heidegger e Jacques Derrida. Aqui nosso olhar
recaí sobre o primeiro autor.

Conceber a comunicação como um acontecimento
(movimento, fluxos e vetores), assim como a questão do
sentido enquanto extra-ser, exprimível e sua investigação
no contexto das tecnologias atuais, é certamente o
problema filosófico mais sério com o qual hoje o mundo
se depara. (MARCONDES FILHO, 2010, p. 66)

Partindo do pensamento grego ligado ao estoicismo o
autor aproxima-se de Gilles Deleuze e abarca uma torção do
conceito de Acontecimento, tendo em vista que o mesmo
arqueologiza o termo, no qual haveria duas séries distintas: a
dos seres (dos corpos) e a dos acontecimentos (dos incorpos).
Em Lógica do Sentido o autor relacionará o acontecimento ao
sentido. “Macieira-enquanto-percebida”, é o exemplo utilizado
pelo pós-estruturalista para pensar os corpos e os incorpóreos.
Podemos considerar também que o ereignis heideggeriano, no
qual o Acontecimento enquanto sentido assume um caráter
triplo: acontecer, apropriar-se de, captar com o olhar, anda em
paralelo ao événement deleuziano. O acontecimento, para Ciro,
sustenta-se em dois níveis no pensamento de Deleuze: 1.
condição sob a qual o pensamento pensa (encontro com um fora
que força a pensar, corte do caos por um plano de imanência);
2. objetidades especiais do pensamento (o plano é povoado
apenas por acontecimentos ou devires, cada conceito é a
construção de um acontecimento sobre o plano). Há ainda no
pensamento deleuziano uma face do acontecimento que se
conecta à temporalidade. Ela existe na ambiguidade, existência
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que simultaneamente é parte do mundo e capaz de se distanciar
dele. Está no coração do ser-no-mundo.

Segundo Aion, apenas o passado e o futuro insistem ou
subsistem no tempo. Em lugar de um presente que
reabsorve o passado e o futuro, um futuro e um passado
que dividem a cada instante o presente, que o subdividem
ao infinito em passado e futuro, em ambos os sentidos ao
mesmo tempo. Ou melhor, é o instante sem espessura e
sem extensão que subdivide cada presente em passado e
futuro, em lugar de presentes vastos e espessos que
compreendem, uns em relação aos outros, o futuro e o
passado (DELEUZE, 2009, 173).

Considerar
esta
compreensão
metafísica
e
fenomenológica do tempo e entrecruzá-la com o resgate
deleuziano do mito de Aion, possibilitará, para a compreensão
da comunicação na Nova Teoria, costurar uma possível imersão
do acontecimento tendo como ponto de partida a ação da
consciência sobre o real e o aspecto ontológico que vincula a
temporalidade ao acontecimento. Só que nesse processo o
tempo assume sua feição aiônica, conforme consideração grega
apropriada por Deleuze.
Já a duração, do ponto epistemológico e,
consequentemente, metodológico, assume também uma
centralidade no percurso que empreendemos para a
compreensão do aspecto metapórico da comunicação.
Constituída a partir da tradição do pensamento de Heráclito, nos
aponta Ciro, essa ideia alimenta-se do instante, dotando-se de
uma qualidade que indica aspectos fundamentais do ser, como
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a transitoriedade, a impermanência e a instabilidade. A forma
de conhecer o mundo passa pelo contingencial. O inesperado e
o fluxo são as suas substâncias, as que estão na gênese do
acontecimento. Nisso é que reside a potência do fenômeno da
comunicação. Ele é uma fratura, vai do centro às bordas do caos,
não obedecendo uma causalidade pré-constituída. Razão
durante é a interpretação da comunicação como fenômeno que
ocorre enquanto estamos vivendo. Ela acompanha nossa vida, é
paralela, contígua, sincrônica. Nós participamos junto.
(MARCONDES FILHO, 2010, p. 92).

Razão durante é o princípio segundo o qual o
acontecimento comunicacional tem sua existência, seu
efeito e sua força na fração de tempo exata de sua
realização, nesse instante, há uma coincidência de linhas
intencionais que se cruzam permitindo, com isso, que a
dinâmica dos agentes construa o efeito comunicação.
(MARCONDES FILHO, 2010, p. 91).

Pensar a razão durante enquanto operador cognitivo que
reflete conhecimento e procedimentos em torno dos objetos é
um gesto que dialoga com a filosofia de Henri Bergson,
fundamentalmente. Para Ciro, o legado do pensamento acerca
da duração bergsoniana vincula-se à percepção que reverbera a
centralidade do movimento como motor para a dotação de
sentido do que vem a ser a comunicação nesta perspectiva
construída pelo pesquisador brasileiro. Desta feita,
considerando o fluxo permanente que envolve o processo
comunicacional, vimos brotar uma relação com o mundo
respaldada na movência, modificação incessante que traduz a
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experiência sensível vinculada ao ato comunicacional. É nisso
que reside uma das especificidades essenciais da comunicação.
Na sua processualidade. Na impossibilidade de retalhamento e
de decomposição do seu acontecimento. É esse dinamismo que
acentua a duração, pois, se a única coisa permanente no
processo comunicacional é o seu eterno movimento, a
impressão de passagem marca a sua existência. Deste modo, o
ser em si da comunicação é respaldada por uma epistemologia
e ontologia singulares.

O que temos com a Fenomenologia?

Sou um campo, sou uma experiência. Um dia, e de uma
vez por todas, algo foi posto em marcha que, mesmo
durante o sono, não pode mais deixar de ver ou de não ver,
de sentir ou de não sentir, de sofrer ou de ser feliz, de
pensar ou de repousar, resumindo, de ‘se explicar’ com o
mundo. (MERLEAU-PONTY, p. 465)

Para Merleau-Ponty, a relação entre corpo e mundo é de
ordem estética, refere-se à percepção e aos sentidos. Cada um
deles propaga e interpenetra a sua interioridade,
ininterruptamente, indefinidamente. É como se eles
encerrassem em si a vida perceptiva e o mundo sensível. Tudo
converge e funda um lógos estético que dará origem ao cultural
e ao histórico e que viabiliza a intersubjetividade e a
incorporeidade. De acordo com Merleau-Ponty, o lógos aponta
para o sentido que não se relaciona exclusivamente com uma
Razão em si que se revelaria via conhecimento e subjetividade
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transcendental. O lógos é dotado de sentido a partir do momento
em que “o mundo da vida” ou experiência se abre, originando o
seu próprio significado. Este ser que se constitui na
anterioridade das fixações, dos referenciais instituídos e das
pré-formulações evoca a construção de um outro mundo
calcado na experiência sensível.
Mas afinal, o que é a percepção para Merleau-Ponty? Se
for tomado como ponto de partida o conceito desenhado na
Fenomenologia da Percepção, a percepção é a minha abertura e
iniciação ao mundo. No processo, ela apresenta um objeto ou
fenômeno diretamente para mim e esse objeto é sempre dado
numa mistura de presenças e ausências.

O sujeito perceptivo é o lugar dessas coisas, e o filósofo
descreve as sensações e seu substrato como se descreve a
fauna de um país distante – sem perceber que ele mesmo
percebe, que ele é sujeito perceptivo e que a percepção, tal
como ele a vive, desmente tudo o que ele diz da
percepção em geral. Pois, vista do interior, a percepção não
deve nada àquilo que nós sabemos de outro modo sobre o
mundo, sobre os estímulos tais como a física os descreve e
sobre os órgãos dos sentidos tais como a biologia os
descreve. (MERLEAU-PONTY, p. 278, 2011)

Neste movimento relacional há também um
envolvimento direto pré-reflexivo, que escapa das elucubrações
teóricas da ciência e da filosofia, tentando assujeitar a nossa
existência. Como experiência direta das coisas para a atribuição
de significados, a percepção seria a primeira camada
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experiência e concerniria a seres existentes num ponto de tempo
e do espaço, por oposição ao conceito ou à ideia.

Sob o sol do afeto: metaporicamente
A partir deste panorama sensível composto no fluxo e
no desejo de presentificação, próprio da comunicação, é que
surgem as inúmeras possibilidades de aproximação nas
dinâmicas postas em evidência na contemporaneidade. Sendo
assim, entre o intuitivo e o rizomático, sendo o primeiro, aquele
que pretende dar centralidade à intuição como porta de entrada
ao fragmento de mundo que se constitui por meio da relação
corpo e espírito e o segundo diz respeito ao rizomático, no
sentido que este modelo epistemológico contribui para perceber
o fenômeno que estamos desenhando narrativamente.
No percurso teórico-conceitual inscrito aqui é
interessante fixar a esta altura do texto o pensamento de Gilles
Deleuze e a possível aproximação com a Fenomenologia
hursseliana. Para nós, esta rede epistêmica que concilia o pósestruturalismo com a abordagem fenomenológica, interessa-nos
à medida que os dois movimentos apontam em linhas gerais
para a problematização dos limites do conhecimento e voltam o
olhar para os fenômenos fronteiriços, rompendo com as
estabilidades que envolvem os processos de significação e
referencialidade. Tal gesto nos lembra muito a constelação
conceitual reverberada na Nova Teoria da Comunicação para
apresentar as bases epistêmicas do metáporo.
Em relação ao mapeamento das raízes filosóficas que
nutrem o pós-estruturalismo e que historicamente dialoga com
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a tradição aberta por Edmund Hurssel ao absorver, por exemplo,
o método fenomenológico de buscar a verdade ou a essência,
via uma intencionalidade ou uma subjetividade. Sendo assim,
poderia inferir que nesse sentido houvesse uma ruptura com
uma tradição vinculada a um determinismo causal que instituía
a regularidade das relações sujeito-objeto na construção e no
acesso ao conhecimento. Sinteticamente poderia afirmar que há
uma compreensão do sujeito, da intersubjetividade e do Eu
dentro de um contexto histórico, linguístico e experiencial mais
ampliado. É como se a existência e a linguagem cotidianas
levassem para além das fronteiras, do sujeito e da consciência,
mas mesmo assim, continuassem a operar dentro desses limites.
Nessa reflexão sobre a experiência humana e sobre os modos
como as coisas se apresentam ao mundo, via ela mesma, ou seja,
na centralidade do problema dos aparecimentos, é importante
notar também o enraizamento no método kantiano
transcendental.
Pensar o sujeito no mundo e o modo como ele tem
acesso ao conhecimento por meio da experiência fenomênica
permite conectar e talvez transferir para o campo da
comunicação algo que informa a singularidade da relação
sujeito-objeto que se estabelece no processo comunicacional e,
ao mesmo tempo, algo que incide sobre a constituição
existencial do ser, formando uma espécie de devir-mundo, pois
a base para este diálogo é o tempo todo atualizada e nesse
percurso ocorre dele ora se atualizar, ora se virtualizar.
São essas as condições de aparecimento do metáporo,
definido por Ciro Marcondes Filho como um tipo de
metodologia, uma “quase-método”, que busca adaptar-se às
características dinâmicas, moventes, permanentemente em
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transformação do fenômeno comunicacional (MARCONDES
FILHO, 2010, p.10). Esse nomadismo apresentado por
Marcondes Filho aproxima-se da proposta de Deleuze e
Guattari no ensaio intitulado “Tratado de nomadologia: a
máquina de guerra” (DELEUZE e GUATTARI, 2008), no qual
os autores abrem uma discussão acerca do fazer científico e de
como este foi apropriado belicamente pelo Estado. Em
contrapartida, ele apresenta o que chama de Ciência Nômade,
aquela que se interessa pelos fluxos, que se organiza por meio
da forma espiralar e que tem como modelo o devir, pois vai de
encontro ao estável, ao idêntico e ao constante. Este nomadismo
prioriza os fenômenos fronteiriços, aqueles que escapam da
máquina do Estado.

Se o nômade pode ser chamado de o Desterritorializado
por excelência, é justamente porque a reterritorialização
não se faz depois, como no migrante, nem em outra coisa,
como no sedentário... Para o nômade, ao contrário, é a
desterritorialização que constitui sua relação com a terra,
por isso ele se reterritorializa na própria
desterritorialização (DELEUZE E GUATTARI, 2008, p.
53).

Neste sentido, metáporo enquanto processo de relação
com os objetos da Comunicação prescinde desta materialidade
consciente e cognoscente que é ressignificada durante o
processo errático, indicando a mobilidade da sua relação com o
mundo e também a forma como apreende os objetos. O seu
nomadismo se dá em dois sentidos: externamente – por meio do
movimento constante que indica um eterno trânsito - e
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internamente – no modo como se preenche de sentido o que me
é dado pela experiência sensível.
Um outro aspecto relevante do metáporo está localizado
na instrumentalidade da intuição enquanto modo de apreensão
e mergulho no sensível comunicacional. É a intuição sensível
no sentido bergsoniano do termo o operador cognitivo que
facilitará a exteriorização das impressões, descrições e
constatações dos fenômenos estudados. Esse gesto indica ainda
a aproximação com um movimento inscricional, no qual
considera-se a presença do objeto no sujeito, ou seja, ocorre
aqui uma ruptura da estabilidade da relação sujeito objeto,
ancorando-se antes de mais nada no subjetivismo que compõe
o ser. O quase-método portanto assume aqui também a sua
inspiração processual que se alimenta da passagem, do fluxo. É
nessa fricção com o mundo que emerge o afeto.
Compreendendo que os afetos são precisamente estes devires
não humanos do homem, como os perceptos (entre eles a
cidade) são paisagens não humanas da natureza infere-se que ao
ser colocado na duração, o metóporo dispara a produção de um
devir, visto que nasce uma sensação que excede as bases da
racionalidade e encontra-se no plano do sentido. Aqui cabe,
uma ressalva sobre o que se entende pelo termo afeto: variações
da potência de ser e agir dos corpos (objetos) ante o mundo.

Páthos como percurso da investigação estética
A retomada dos estudos sobre o historiador da arte
alemão Aby Warburg e as frentes teóricas abertas a partir da
disciplina a que dedicou sua vida estão se tornando frequentes
no campo da pesquisa em Comunicação no Brasil desde a
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publicação no país do livro A Imagem Sobrevivente, escrito por
Georges Didi-Huberman. Warburg desenvolveu pesquisas de
caráter antropológico durante viagens à América do Norte e
inaugurou a noção de páthos como operador conceitual para
investigações estéticas. A pergunta que norteia a metodologia
espiralada warburguiana recorre à memória afetiva baseada na
simples indagação: “onde vi esta imagem antes?”. Foi a partir
deste singelo questionamento que o pesquisador alemão
construiu um caminho particular para perceber, nas obras do
Renascimento, traços que tiravam as obras da análise puramente
figurativa.
O resgate de Warburg nas pesquisas de Comunicação,
principalmente naquelas que colocam a Estética como cerne de
seus debates, teve seu percurso esmiuçado por Maurício
Lissovsky (2014), que refez os passos do primeiro livro a
abordar questões metodológicas relativas às dinâmicas patéticas
nos estudos de imagens: o texto do também historiador da arte
Carlo Ginzburg (2007). Alguns riscos devem ser colocados em
vista quando a pesquisa se debruça com metodologias que
incluem a dimensão afetiva em seus métodos de trabalho.
Lissovsky, junto com Ginzburg, apontam alguns deles: o risco
da circularidade das informações e a simples confirmação (sem
inquietação e sem interrogação) dos pressupostos colocados
pela pesquisa. Quando falamos em risco, não os valoramos
como obstáculos ao percurso da investigação mas os grifamos
como sinais que indicam alerta, que pedem constância na
reflexão acerca da práxis teórica – o que consideramos bastante
instigante, por sinal.
Tanto Ginzburg, quando Didi-Huberman e também
Giorgio Agamben se interessam por Warburg a partir da
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premissa metodológica que integra a percepção de Warburg que
esfumaça as divisões entre a forma e o conteúdo percebido nas
imagens do Renascimento. Como aponta Ginzburg, interessava
a Warburg a comoção presente nas formas que indicava a
permanência de um páthos dionisíaco em paralelo ao
classicismo apolíneo. Percebe-se, então, Nietzsche em
Warburg, que circunscreve desta forma a noção de
Páthosformeln: “As representações dos mitos legados pela
Antiguidade eram entendidas como “testemunhos de estados de
espírito transformados em imagens”, nas quais “as gerações
posteriores procuravam os traços permanentes das comoções
mais profundas da existência humana”, (WARBURG apud
GINZBURG, 2007, p. 45). Seriam fórmulas do patético,
observadas na Antiguidade Clássica e percebidas novamente
em obras da Renascença pelo movimento e pela paixão dos
corpos, estabelecendo, então, “um laço indissolúvel entre carga
emocional e fórmula iconográfica (Agamben, 1999, p. 90”). O
flagrante apelo da torsão gerada pela emoção, o que nos permite
a interpelação direta, o reconhecimento possível que corre pelo
atalho da sensação e do sentimento.
Warbug dilata as concepções da História da Arte para
que seja perceptível também enquanto História da Cultura: se
observamos as imagens, então, a partir deste lugar complexo,
envolto pela dimensão não apenas temporal mas também
política e social que é a cultura, com seus rastros simbólicos
percebemos uma confluência que aproxima as perspectivas
warburguianas dos interesses de investigações de vários
autores. Não é por acaso que Didi-Huberman além de se
interessar por Aby Warburg deixa a marca de Walter Benjamin
em seus escritos assim como podemos identificar matrizes
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foucaultianas nos apontamentos de Giorgio Agamben: os
autores contemporâneos perceberam nos que lhes antecederam
o valor cultural do rastro, do vestígio, da ruína, da margem.
Estamos cercados por imagens e há algo nessas imagens que
escoa, que é inapreensível pelas metodologias e esquematismos
tradicionais como os lançados por perspectivas que se
concentram na materialidade da imagem centrando-se em
esquemas que privilegiam a dimensão formal de seus objetos de
pesquisa. Há a reivindicação expressa de olharmos para as
imagens pelas suas bordas e pelo que essas bordas produzem de
conhecimento ao serem friccionadas com as bordas de outras
imagens. Warburg deixou, em seus escritos após o contato com
os índios pueblos da América do Norte, um posicionamento
epistemológico bem definido:

Eis o que deve ficar à vista como problema mais íntimo: a
catarse dessa compulsão ontogeneticamente opressora em
direção a uma definição sensível das causas. Não quero
que se encontro o mínimo traço de cientificismo
blasfêmico nesta busca comparativa pela natureza
imutável do índio em meio à alma humana desamparada.
As imagens e as palavras devem servir de auxílio aos
pósteros na tentativa da reflexão própria, para opor
resistências à tragédia da cisão entre a magia impulsiva e a
lógica confrontadora. A confissão de um esquizoide
incurável, arquivada pelos médicos da alma,
(WARBURG, 2013, p. 256).

A última frase desse atestado de Warburg contra o
domínio do racionalismo sobre a produção do conhecimento
revela não só a profunda relação pessoal do historiador com
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aquilo que pesquisa, mas também a potência da arte e do
pensamento de raízes estéticas. A base epistemológica deixada
por Galileu para as investigações acerca das Ciências da
Natureza envolveu as Ciências Humanas, de acordo com
Ginzburg, diante de um dilema: “assumir um estatuto científico
frágil para chegar a resultados relevantes, ou assumir um
estatuto científico forte para chegar a resultados de pouca
relevância” (GINZBURG, 2007, p. 178). As questões
metodológicas propostas por Warburg indicam um caminho
mais singular, um percurso que envolve o que Ginzburg anuncia
como fundamentais nas buscas de índices: faro, golpe de vista,
intuição (GINZBURG, 1989, 179). Itens necessários a um
ofício que se aprimora pela própria prática, com a coragem de
adotar um rigor flexível. Uma sugestão de percurso que poderia
até ser considerada indesejável caso não estivesse inserida no
campo epistemológico complexo com o qual a Comunicação
lida, em que um conhecimento transdisciplinar se faz necessário
– lidamos com fenômenos que surgem a partir da tecnologia e
das plataformas para texto e imagem que surgem
rotineiramente. De acordo com Ginzburg:

(...) o mesmo paradigma indiciário usado para elaborar
formas de controle social sempre mais sutis e minuciosas
pode se converter num instrumento para dissolver as
névoas da ideologia que, cada vez mais, obscurecem uma
estrutura social como a do capitalismo maduro (...) a
existência de uma profunda conexão que explica os
fenômenos superficiais é reforçada no próprio momento
em que se afirma que um conhecimento direto de tal
conexão não é possível. Se a realidade é opaca, existem
zonas privilegiadas – sinais, indícios – que permitem
decifrá-la (GINZBURG, 2007, p. 177).
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Estudar as margens dos registros da Cultura requer
colocar-se também à margem, pelo menos dos métodos
tradicionais de pesquisa. Observemos que os interesses de
Warburg e de Ginzburg, enquanto historiadores, estão nos
vestígios e nas sobrevivências, nas recorrências que
acompanham a produção de imagens desde a Antiguidade. As
imagens que estudamos a partir do campo da comunicação e da
estética são imagens do cinema, da televisão, da fotografia, da
publicidade, das mídias sociais, etc. As imagens de hoje
obedecem, em sua forma de produção e de fruição, à dinâmica
instaurada pela sociedade industrial, cujo efeito na cultura foi
alvo das reflexões da Escola de Frankfurt, referência inaugural
para a confluência entre os estudos de comunicação, estética e
política. A perspectiva metodológica que inclui a dimensão
patética da relação entre pesquisador e fenômeno
comunicacional destina-se também a inclusão da “contundência
afetiva” (WARBURG, 2015, p. 97). Isso aponta para uma
desaceleração - sabemos que por mais súbita que nos surja, a
paixão nos rouba tempo e o tempo é a chave para qualquer
ritual, seja ele mágico ou científico. Cada etapa de um processo
é uma negociação temporal, um procedimento de abertura e
fechamento, de reordenamento daquilo que se esvai por entre os
ponteiros do relógio. Uma tentativa de abertura de uma fresta
de tempo em imagens costumeiramente categorizadas como
técnicas, tal qual é a do cinema, a partir da relação afetiva
estabelecida entre pesquisa e fenômeno.
Ciro Marcondes Filho propõe, a partir de Bergson e de
Merleau-Ponty, a imersão do pesquisador e no objeto de
pesquisa. Parafraseia Merleau-Ponty: “o granizo é tanto o
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próprio granizo como meu espanto diante desses grãos que
caem do céu” (MARCONDES FILHO, 2010, p. 251). É a
própria imersão em um fenômeno que se torna acontecimento –
acontecer em partilha com o que é investigado. Este movimento
pressupõe também a construção de uma relação temporal com
o objeto de pesquisa. Adentrar na dimensão, no corpo, nas
ranhuras do fenômeno. Se levarmos essa dinâmica para a prática
da observação, deslocamos as imagens de seu status já
instrumentalizado e permitimos realocá-las no espaço do
simbólico. Podemos articular, então, um traçado de evocação
por semelhança. Não apenas “onde vi isso antes”, mas também
“que imagem semelhante a esta pôde também me comover? E
de que modo me comove? E como aquilo que me comove,
comove também outras pessoas”. Perguntas que parecem, a
princípio, banais, mas se circunscrevemos as imagens de nossa
investigação a imagens que são difundidas pelos diversos
suportes, meios e campos artísticos que adentram o campo da
Comunicação falamos da dimensão simbólica dessas imagens
que estão a todo momento presentes na esfera social.

Considerações finais
A narrativa do poeta que perde a auréola escrita por
Charles Baudelaire inspirou Walter Benjamin a desenhar a
noção de aura. Baudelaire versa sobre a sagacidade do poeta que
se vê reconhecido pelo seu interlocutor em um mundo em que
palavras como anonimato, velocidade e tédio começam a
moldar as mentalidades. Mas o que nos importa aqui não é
exatamente a perda da experiência ritualística de contemplação
de uma obra. É o que o narrador de Baudelaire aponta em
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algumas frases: “E eis-me aqui, igual a você, como você vê”;
“veja, só você me reconheceu”. A distância entre poeta e
interlocutor é eliminada. Se há um espanto nisso, há também
uma alegria vinda da possibilidade de algum mau poeta usar a
auréola e, quem sabe, diminuir ainda mais as chances de
unicidade do narrador e aumentar a possiblidade de
reconhecimento, quem sabe? É nesta aposta, do conhecimento
que surge pela partilha da emoção, da comoção, que seguimos.
Na pista, no índice, do que de mais íntimo podemos encontrar
em nós mesmos e que pode ser alinhavado por fenômenos da
mídia. Os vestígios do que foge à lógica e permite que nos
reconheçamos e adentremos pelas vias dos objetos forjados na
cultura e que nos contaminam e nos aproximam com o que está
em nosso passado e nosso presente. Este talvez seja o gesto
disparador e atmosfera que faz nascer a experiência metapórica
no sensível comunicacional. É assim que a nova ontologia se
descortina. É na fratura da relação com os objetos e na
desestabilização das posições sujeito-objeto.
Ao ter em vista o constante devir dos objetos, o primeiro
passo, considerando os procedimentos metapóricos – os três
momentos na pesquisa, segundo Ciro Marcondes Filho, são no
estabelecimento das condições de possibilidades da mesma e de
sua observação, no ato da própria observação (o caminhar
nômade) e na apresentação ﬁnal dos seus resultados (ibidem, p.
265) –, será inserir o observador, aquele que lança o olhar, no
contínuo, assumindo que a partir da suspensão de uma
objetividade pura, irrestrita, há uma adesão a uma espécie de
desejo de impregnar-se do objeto a partir de uma vidência que
tem, de algum modo, uma ancoragem teórico-metodológica, no
qual há a inscrição enquanto sujeito, criando e acionando uma
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alteração no cosmo apreendido. Esta apreensão leva em conta
as diversas subjetividades colocadas em jogo na nossa relação
com a empiria. No acontecimento se produz um conhecimento
que transpassa, que é elaborado (ao considerarmos o nosso
papel como construtores de um mundo) e que é modificado, é
afetado, no sentido deleuziano do termo. Neste território/platô
a natureza fluídica do objeto investigado convida o sujeito
observador a se misturar à observação, formando uma espécie
de olhar vivencial que se constitui enquanto experiência na
duração. Esses elementos são fundantes para que possa
estabelecer uma relação de afetação com os fenômenos
comunicacionais. Sendo assim, os nossos rizomas foram
apresentados para que se pudesse desenvolver a reflexão, a
ancoragem nas dimensões ontológicas e fenomenológicas e o
respaldo num pensamento estético produzido pelo próprio
contato com os objetos da Comunicação.
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CONSIDERAÇÕES A RESPEITO DA METODOLOGIA
EM PESQUISAS DA ANTROPOLOGIA DO CONSUMO
E DA ANTROPOLOGIA DAS EMOÇÕES

Pedro Henrique Conceição dos Santos
UFF

Introdução
Ao longo de minha pesquisa realizada no mestrado
(SANTOS, 2018), que investiga como o consumo opera na
construção identitária dos fãs da cultura pop japonesa em
eventos do gênero no Brasil, tive dificuldades em como
proceder para analisar essa comunidade. Foi necessário reunir
dados de diversas fontes, muitas vezes fora do que estava
habituado a ler. Assim, surgiu a ideia de apresentar esses dados
em forma de um artigo que discutisse a metodologia da
pesquisa.
Na área da comunicação, os referenciais teóricometodológicos, frequentemente, são apresentados de forma
reduzida e deixam de evidenciar informações as quais poderiam
auxiliar outros pesquisadores. Tratando-se de pesquisas
qualitativas, como é o caso de etnografias, compreende-se que
são análises. Dessa maneira, a apresentação dos fatos coletados
em campo é considerada suficiente, quando apoiada com uma
discussão teórica anterior.
No entanto, no momento em que a metodologia é
esclarecida, certos pontos de confusão tornam-se menos
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suscetíveis de desentendimento. A enumeração das etapas de
pesquisa e os métodos utilizados são alguns dos aspectos
obrigatórios em estudos qualitativos. Porém, nota-se que
quando é realizada a avaliação crítica do objeto investigado,
falta explicações a respeito de como o pesquisador chegou
naquele tipo de raciocínio.
Pensando nisso, este capítulo aborda o papel da visão
crítica do pesquisador no desenvolvimento de estudos
etnográficos na área da comunicação e a necessidade de clareza
na apresentação dos métodos utilizados nesse tipo de
investigação. Uma das funções, enquanto pesquisador, é que a
obra seja utilizada como referência para outros estudos. Assim,
apesar de pesquisas embasadas a partir do ponto vista
antropológico utilizarem autores tradicionais, é preciso
averiguar se outros trabalhos com propostas semelhantes já não
foram realizados até aqui.
Diferentemente das pesquisas quantitativas, em que os
dados podem ser numerados e tangíveis, as pesquisas
qualitativas têm teor intangível, o que não impossibilita o
pesquisador de construir uma metodologia. Pelo contrário,
graças às pesquisas qualitativas, houve a expansão dos debates
sobre questões que eram dadas como comuns.
Logo, o intuito é apresentar percursos que podem
auxiliar na apuração de dados qualitativos advindos de relatos e
entrevistas, principalmente relacionados à memória afetiva.
Proponho duas metas específicas: a primeira é uma discussão
acerca das relações entre a investigação de campo e métodos
diversos que podem contribuir na produção científica, tanto no
âmbito da Antropologia do Consumo (MILLER, [2010], 2013)
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quanto da Antropologia das Emoções (REZENDE; COELHO,
2010); a outra é a apresentação de uma metodologia para a
avaliação crítica de estudos etnográficos na área da
comunicação, a partir de debates já realizados por outros
autores, para compreender as narrativas de consumo.
Para tanto, realizo uma discussão da etnografia e o papel
dela dentro da comunicação por meio da apresentação de
autores que discutem sobre a etnografia, a Antropologia do
Consumo e a Antropologia das Emoções, buscando uma
metodologia para pesquisas que estudam narrativas de
consumo. Ao final, é apresentado um quadro daquilo que pode
ser feito para aprimorar as pesquisas etnográficas, por meio de
uma discussão aprofundada dos referenciais teóricometodológicos.

O que é a etnografia?
A Antropologia é um campo da ciência que estuda as
culturas. Segundo Geertz ([1973], 2008) a etnografia é uma
metodologia fundada na interpretação do pesquisador, o qual
constrói laços entre ele e seus interlocutores – nome dado aos
objetos de investigação. Esses são selecionados de antemão e,
geralmente, fazem parte de um mesmo grupo ou sociedade
organizada, mas não necessariamente. Os dados reunidos
espelham a visão dos informantes, ou seja, compreendem as
conjunturas nas quais os indivíduos estão inseridos. Sendo
assim, a função do etnógrafo é apreender aquilo que o cerca e
apresentar, criticamente, o panorama dos pesquisados, pois a
etnografia nada mais é que uma descrição densa e detalhada
sobre aquela comunidade (GEERTZ, 2008, p. 7).
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Ainda segundo o autor (idem, p. 7-20) a descrição
etnográfica tem como características principais: 1) ser
interpretativa; 2) interpreta o fluxo do discurso social; 3) fixa,
em forma pesquisável, uma interpretação do que foi dito; 4) é
microscópica. Ela é interpretativa na medida que depende do
etnógrafo que realiza os procedimentos necessários para
assimilar o cotidiano daqueles que fazem parte de seu estudo e,
depois, apresentar os resultados. Além disso, as informações
apuradas fazem com que o pesquisador se inscreva no discurso
social, alargando o discurso humano. A etnografia compreende
uma determinada ocasião e um lugar, o que torna a metodologia
contestável. Também é microscópica porque é um diagnóstico
inscrito em um conjunto de práticas específico – que, apesar
disso, pode revelar “as estruturas de significação (...) e
determinar sua base social e sua importância” (idem, p. 7).
Esses preceitos são importantes para nortear o
pesquisador a entender outros aspectos cruciais para que a
pesquisa tenha caráter etnográfico. É necessário estar imerso na
comunidade que se pretende estudar por longos períodos de
tempo, geralmente pelo menos um ano. Muitas vezes o
pesquisador mantém um diário de campo, onde registra as
informações coletadas durante o tempo de investigação, uma
vez que essas informações podem se perder se não forem
registradas.
Talvez um ponto o qual nem todos os estudiosos reflitam
na hora de detalhar suas pesquisas é entender que a antropologia
interpreta situações, é algo construído, sendo possível, portanto,
entender a etnografia como uma ficção. É uma construção
baseada em outras construções sociais, ou seja:
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Fazer etnografia é como tentar ler (no sentido de ‘construir
uma leitura de’) um manuscrito estranho, desbotado, cheio
de elipses, incoerências, emendar suspeitas e comentário
tendenciosos, escrito não com os sinais convencionais do
som, mas com exemplos transitórios de comportamento
modelado (GEERTZ, 2008, p. 7).

Existem diversos métodos que podem ser utilizados
dentro da etnografia. Um dos mais conhecidos é a observação
participante. Esse método foi desenvolvido pelo etnógrafo
Bronisław Malinowski, em seu trabalho sobre as trocas
realizadas no Kula (1997), um sistema de câmbio de bens entre
os habitantes das ilhas da Nova Guiné, no Pacífico. Quando o
método é realizado como sugerido pelo antropólogo, o
pesquisador se compromete em recolher dados e participa do
cotidiano local. Geralmente também utiliza um diário de campo,
onde são registradas as informações e achados da investigação.
Por meio de ferramentas tecnológicas – como gravadores de voz
e vídeo – é possível criar um repertório dos fatos coletados em
sua investigação.
Outro método comum é a realização de entrevistas.
Como aponta Alves-Mazzotti (2000), “por sua natureza
interativa, a entrevista permite tratar de temas complexos que
dificilmente poderiam ser investigados adequadamente através
de questionários, explorando-os em profundidade” (p. 168). Em
geral, as entrevistas têm caráter individual, o que não as
impedem de serem realizadas em grupo. Quando individuais,
existe a possibilidade de obter discursos diferentes daqueles
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proferidos quando o informante está acompanhado. É comum a
realização de um roteiro prévio que vai conduzir o diálogo.
Ainda segundo a autora, as entrevistas podem ser
divididas quanto ao grau de controle que é exercido pelo
entrevistador da seguinte forma: 1) as não estruturadas são
utilizadas, principalmente, para compreender melhor o objeto
de estudo e o pesquisador apenas introduz o tema e deixa o
entrevistado falar sobre, apenas comentando um ponto ou outro
ao longo das perguntas; 2) as semiestruturadas ou focalizadas
possuem um sistema de perguntas iniciais que ajudam a nortear
a conversa e, posteriormente, seguem questionamentos a partir
da fala do entrevistado; 3) as estruturadas são pouco comuns,
uma vez que possuem um sistema rígido e são mais utilizadas
em questionários do que entrevistas.
Um aspecto peculiar da entrevista etnográfica é sua
profundidade. Segundo Flick ([1995], 2009), “a profundidade e
o contexto pessoal demonstrados pelos entrevistados significam
que os entrevistadores devem assegurar-se de que as respostas
emocionais na entrevista vão além de avaliações simples como
‘agradável’ e ’desagradável’” (p. 145). Não é apenas uma
dualidade: por conta do levantamento de dados inicial, que
oferece um quadro de quem é aquele interlocutor, é possível
compreender diversos caminhos das complexidades sociais em
que aquele entrevistado está inserido.
Inspirada na etnografia, a netnografia é, segundo Amaral
et. al. (2008), uma ferramenta “utilizada na pesquisa em
cibercultura e comunicação, pensando os objetos (games, chats,
plataformas sociais, etc.) como dinâmicos e mutáveis frente às
atualizações não apenas tecnológicas, mas, sobretudo de ordem
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comportamental e subjetiva (p. 10). Esse é um exemplo de como
é possível recuperar recursos metodológicos e adequar às
formas contemporâneas de ambientes para a pesquisa.
Enquanto isso, na área do consumo, temos o termo
“inspiração etnográfica”. De acordo com Barros (2007) “essa
denominação deve-se ao fato de [a pesquisa] não se ter seguido
os pressupostos de uma etnografia tradicional” (BARROS,
2007, p. 149). A noção foi desenvolvida por Elliot e JankelElliot (2003) e apontam que “em pesquisas sobre consumo, é
frequentemente caro realizar uma verdadeira observação
participante por um período longo de tempo” (p. 218, tradução
nossa). Assim, tornam-se viáveis produções científicas dessa
área.

A Antropologia do Consumo e a Antropologia das Emoções
Entre as diversas vertentes de estudos culturais, a
Antropologia do Consumo ganhou destaque através de estudos
consagrados, como o de Mary Douglas e Baron Isherwood
([1979], 2013), Grant McCracken ([1988], 2003) e, mais
recentemente, e Daniel Miller ([2010], 2013). A Antropologia
do Consumo enxerga que é possível estabelecer novos
significados a partir não apenas da aquisição de novos bens, mas
como reagimos a eles, o que interfere em diversas esferas da
vida. Essa área é importante porque critica o enquadramento
moralista do consumo, no qual “a produção é sacrifício que
engrandece, e o consumo é prazer que condena” (ROCHA,
[2004], 2013).
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Como afirmam Douglas e Isherwood (2013), “o
consumo é a própria arena em que a cultura é objeto de lutas
que lhe conferem forma” (p. 100-101). O consumo, enquanto
um processo social, é um dos diversos campos conflituosos
dentro da cultura. Por isso, McCracken (2003) aponta que a
cultura é o conjunto de “ideias e atividades através das quais
fabricamos e construímos nosso mundo” (p. 11). Nós também
construímos a cultura por meio da cultura material. Entre as
diversas formas pelas quais conseguimos nos organizar material
e simbolicamente, o consumo torna-se “um dos instrumentos
principais da sobrevivência [da sociedade materialista], um dos
modos através dos quais sua ordem é criada e mantida” (idem,
p. 12).
Portanto, o antropólogo do consumo compreende que “a
melhor maneira de entender, transmitir e apreciar nossa
humanidade é dar atenção à nossa materialidade fundamental”
(MILLER, 2013, p. 10). Aliás, nota-se que a obra de Daniel
Miller tem um caráter bastante didático e auxilia outros
pesquisadores no que diz respeito ao “pensar etnográfico”.
Assim como na etnografia tradicional, quando levamos
em consideração o consumo é importante observar como a
cultura material, apesar de tratada como comum e corriqueira,
pode revelar como as relações com tais objetos possuem
estruturas sociais cheias de significado.

Trecos têm uma capacidade notável de se desvanecer
diante dos nossos olhos, tornam-se naturalizados, aceitos
como pontos pacíficos, cenário ou moldura de nossos
comportamentos. Eles alcançam seu domínio sobre nós
porque deixamos de observar o que fazem. As coisas
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atuam muito mais comumente em analogia às molduras em
torno das pinturas do que como as pinturas elas mesmas.
Elas nos guiam até o modo apropriado de se comportar e
permanecer incontestes, pois não temos a menor ideia de
que somos conduzidos (MILLER, 2013, p. 228-229).

Logo, também é necessário entender que além de
comunicarem, os objetos são marcadores sociais.

É prática etnográfica padrão supor que todas as posses
materiais carreguem significação social e concentrar a
parte principal da análise cultural em seu uso como
comunicadores. (...) Mas, ao mesmo tempo, é evidente que
os bens têm outro uso importante: também estabelecem e
mantêm relações sociais (DOUGLAS; ISHERWOOD,
2013, p. 103).

Não vivemos em uma cultura do consumo, na qual
buscamos uma identidade entre diversas dentro do
“supermercado cultural”, em termos de Mathews ([2000],
2002). Concordo com o termo “sociedade de consumo”, apesar
do consumo ser, como aponta Barbosa (2004), “uma atividade
presente em toda e qualquer sociedade humana” (p. 7). Ao invés
de encarar as mercadorias como mera estetização e
comoditização da “realidade”, acredito que o consumidor é um
agente social, assim como aponta Barbosa (idem, p. 57).
Após dissertar sobre seu estudo sobre as relações sociais
estabelecidas em Trinidad e Tobago por meio da cultura
material e imaterial, Miller (2013) fala em sua conclusão que
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“como antropólogo, meu método poderia ser mais bem-descrito
como envolvimento etnográfico com intenção empática, o
desejo de ver coisas do ponto de vista de outras pessoas” (p.
229). Esse pressuposto assume que quem pesquisa e quem é
objeto mantém, de certa forma, uma relação na qual o
investigador pode depreender melhor as emoções dos seus
interlocutores.
Portanto, para auxiliar na interpretação dos dados
colhidos, pensou-se na utilização da Antropologia das Emoções
para embasar, inicialmente, a reflexão crítica dos dados
coletados. Segundo Rezende e Coelho (2010), a emoção, em
uma primeira acepção, “seria aquela que emana do íntimo de
cada um, tendo raízes nas histórias da vida particulares, no que
a sociedade e cultura não teriam qualquer participação” (p. 4344).
Por meio de estudos que compreenderam o indivíduo
como ser social, ou seja, a existência da ideia de indivíduo,
como nos trabalhos de Dumont (1992, 1993), no qual o autor
fala sobre as diferenças entre sociedades holistas – nas quais o
indivíduo é parte de um todo – e sociedades individualistas
modernas, e de Simmel (1998), por meio da compreensão do
individualismo quantitativo – aquele que aponta a igualdade
universal, baseada nos princípios iluministas – e do
individualismo qualitativo – baseado na singularidade e
diferenças sociais. Simmel ainda aponta que o Romantismo
(Século XIX) foi responsável por expandir essa noção de
individualidade:
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A alma romântica é perpassada por uma infinita cadeia de
oposições, a qual cada indivíduo percebe, no instante da
vivência, como alho absoluto, pronto e autossuficiente,
apenas para, no instante seguinte, deixá-lo para trás, e, na
distinção de um momento em relação ao outro, retirar a
satisfação da própria individualidade (idem, 1998).

Por esse motivo que Campbell (2001) ao falar sobre
consumidor moderno afirma que “O ideal romântico de caráter,
juntamente com sua associada teoria da renovação moral por
meio da arte, funcionou para estimular e legitimar essa forma
de hedonismo autônomo e auto-ilusivo subjacente ao
comportamento do consumidor moderno” (p. 281).
Rezende e Coelho (2010) apontam que no campo da
Antropologia das Emoções existem quatro correntes: 1) o
essencialismo; 2) o historicismo; 3) o relativismo; e 4) o
contextualismo, divisões sugeridas pelas pesquisadoras norteamericanas Catherine Lutz e Lila Abu-Lughod (1990 apud
REZENDE; COELHO, 2010).
Segundo as autoras, no essencialismo, as emoções são
tratadas como naturais, ou seja, elas preexistem às relações
sociais (idem, p. 76-77). As perspectivas historicista e
relativista, apesar de considerarem as emoções como
construídas culturalmente, certos trabalhos que levam em
consideração esses pontos de vista ainda possuem aspectos
essencialistas (idem, p. 77).
Enquanto isso, a visão do contextualismo:
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Baseia-se na concepção de discurso como uma fala que
mantém com a realidade uma relação não de referência,
mas sim de formação. Ou seja, nela o real não preexiste ao
que é dito sobre ele, mas, ao contrário, é formado por
aquilo que se diz sobre ele (idem, p. 78).

Ao levar em consideração as conjunturas que os
pesquisados estão inseridos, é papel do pesquisador não tratar
como naturais as emoções que podem demonstrar ao longo de
entrevistas ou observações. As interações e atitudes variam de
acordo com diversos fatores que devem fazer parte do quadro
analítico dos estudos.
Esse panorama é o perfil teórico-metodológico da minha
pesquisa, mencionada anteriormente. A realização desse resgate
auxilia o leitor a entender onde se encontra a investigação.
Trata-se do caráter macroscópico de um estudo, ou seja, a
grande área que é a Antropologia do Consumo e a Antropologia
das Emoções. Por meio de outros trabalhos, orienta-se a visão
para uma melhor compreensão de como são apuradas as
informações coletadas.

A interpretação das narrativas de consumo
Para interpretar dados coletados em campo por meio das
falas de entrevistados, busca-se uma forma de relacionar as
diversas práticas de consumo e as relações sociais estabelecidas
dentro da categoria “vida”. Para tanto, respaldado pela reflexão
de Enne (2004) e pela discussão aprofundada em Oliveira
(2015), é possível argumentar que as narrativas estabelecidas
tanto na observação, quanto nos relatos e nas entrevistas estão
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incorporadas dentro de uma perspectiva em que a formação
identitária passa através das memórias construídas ao longo do
que chamamos de vida.
Segundo Gilberto Velho (1994), a sociedade
contemporânea possui, entre outras características, uma
diversidade de diferentes visões de mundo e estilos de vida. A
partir dessa ideia, Velho aponta que a memória é unidade para
a noção de biografia, em seu sentido moderno, na qual o
percurso de cada um é elemento que constitui a sociedade. Ao
mesmo tempo que a memória remete ao passado e é uma
construção temporal, antecipa o futuro, o que o autor chama de
projeto: o conjunto de objetivos visados (idem, p. 101). Dessa
maneira, “o projeto e a memória associam-se e articulam-se ao
dar significado à vida e às ações dos indivíduos, em outros
termos, à própria identidade” (ibidem). Porém, as escolhas estão
restringidas por conta do “campo de possibilidades” (idem), ou
seja, ao panorama de possíveis escolhas que cada um de nós
pode fazer dentro das limitações dos contextos sociais.
Por meio do conceito de “ilusão biográfica” de Pierre
Bourdieu (1996), é possível compreender que ao realizarmos
ações de colocações e deslocamentos, conformamos
determinados acontecimentos dentro de uma linha sucessiva de
ocorrências. Portanto, a vida seria “um conjunto coerente e
orientado” (p. 184). Damos sentido a própria vida, que acaba
por se tornar uma narrativa. Dessa forma, estabelecemos uma
coerência em relação aos fatos que, na verdade, são aleatórios,
meros acasos.
Ao associar a discussão sobre as trajetórias de vida com
a tríplice mimese de Paul Ricouer (1994), é possível
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compreender como são construídas as narrativas de vida. O
teórico orientou-se a partir das ideias sobre o tempo das coisas,
de Santo Agostinho:

Uma coisa é agora clara e transparente: não existem coisas
futuras nem passadas; nemse pode dizer com propriedade:
há três tempos, o passado, o presente e o futuro; mas talvez
se pudesse dizer com propriedade: há três tempos, o
presente respeitante ao às coisas passadas, o presente
respeitante às coisas presentes, o presente respeitante às
coisas futuras. Existem na minha alma estas três espécies
de tempo e não as vejo em outro lugar: memória presente
respeitante às coisas passadas, visão presente respeitante
às coisas presentes, expectação presente respeitante às
coisas futuras (AGOSTINHO, 2008, p. 117).

Apoiado da Poética de Aristóteles, Ricouer aponta três
momentos da construção da memória, que se dá sempre no
presente: 1) a Mimese II, o momento presente no qual se cria o
texto; 2) a Mimese I, o passado e suas ligações que definem o
texto; e 3) a Mimese III, o projeto – em termos de Velho (1994)
–, ou seja, aquilo que se almeja no futuro.
Como afirma Enne (2004),

As memórias são narrativas sociais, práticas discursivas,
empreendidas na tríplice mimese proposta por Paul
Ricouer. São tecidas nas arenas de disputas por saber e
poder, são objeto de razão e paixão, são fronteiras móveis
que servem ao presente, quando reelaboram o passado,
mas também ao futuro, quando projetam o devir (p. 115).
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No trabalho desenvolvido por Oliveira (2015) sobre a
trajetória da apresentadora Regina Casé e seu programa
“Esquenta”, há a relação das ideias de Velho (1994) e Ricouer
(1994). Estabelece-se a seguinte associação, apresentada no
Quadro 1: “1) passado – memória – mimese I – prefiguração; 2)
presente – identidade – mimese II – configuração; e 3) futuro –
projeto – mimese III – refiguração” (p. 24).

Quadro 1 – Correlação estabelecida por Oliveira (2015)
Tempo da
Narrativa

Processo
Social

Momento

Construção

Passado

Memória

Mimese I

Prefiguração

Presente

Identidade

Mimese II

Configuração

Futuro

Projeto

Mimese III

Refiguração

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de Oliveira (2015).

O que a pesquisadora buscou foi compreender como o
discurso da Rede Globo sobre o popular fez com que Casé
tornasse peça fundamental da emissora para a construção de
uma imagem próxima da periferia.
Ao aproximar essa abordagem metodológica ao mundo
do consumo, torna-se viável a interpretação das narrativas de
consumo na vida dos interlocutores, depreendendo os processos
sociais os quais estão inseridos, bem como os seus contextos. O
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Quadro 2 ilustra como é possível pensar sobre os dados e
reações dos pesquisados:

Quadro 2 – Abordagem interpretativa das narrativas de
consumo
Tempo da
Narrativa

Emoções relativas ao
consumo

Processo Social

Passado

Nostalgia

Memória (Afetiva)

Presente

Realização/Frustração

Identidade

Futuro

Expectativa

Desejo/Devaneio

Fonte: Elaborado pelo autor

Assim, a intenção é interpretar as falas dos informantes
por meio das emoções relativas às práticas de consumo
expressas no momento da fala, a fim de apreciar criticamente as
informações coletadas, refletindo como se dão as relações
sociais dentro do objeto de pesquisa. Essa é uma possível forma
de pensar metodologicamente em pesquisas que abordam as
emoções dos consumidores e, dessa forma, entender suas
construções sociais naquele momento.
Como aponta Martino (2016), existem “alguns
elementos afetivos do ato narrativo que permitem sua
aproximação com a alteridade” (p. 42). O afeto permite a
criação de vínculos, que são essenciais nas investigações
etnográficas. Para além da observação e participação dentro de
um grupo, trata-se de um “envolvimento etnográfico com
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intenção empática, o desejo de ver coisas do ponto de vista de
outras pessoas” (MILLER, 2013, p. 229).
Ainda, leva-se em consideração que a memória é
construída pelos afetos. Ao longo das entrevistas, os fãs de
cultura pop japonesa que frequentam eventos recordavam
momentos especiais de suas vidas, tanto em eventos quanto
outros acontecimentos que relacionavam com o seu universo de
consumo. Uma das entrevistadas fez um relato sobre como as
animações japonesas ajudavam a distrair seu irmão das
discussões domésticas causadas pelo seu pai, um alcoólatra.
Dessa forma, é possível desenvolver discussões teóricas de
questões mais amplas a partir das narrativas coletadas em
depoimentos.

Considerações Finais
Quando Geertz (2008) afirmou que “se você quer
compreender o que é ciência, você deve olhar, em primeiro
lugar (...); você deve ver o que os praticantes da ciência fazem”,
sua colocação ainda é pertinente ao considerar como as ciências
da comunicação são praticadas hoje. A prática de apresentar de
forma reduzida e, certas vezes, pouco reflexiva sobre os
procedimentos metodológicos utilizados para as investigações
científicas motivou a confecção deste capítulo.
Para além de um manual de consulta, buscou-se refletir
criticamente acerca de como proceder em pesquisas sobre
narrativas de consumo. Por meio de um quadro sobre a
Antropologia do Consumo e Antropologia das Emoções,
observou-se as raízes para a apresentação de uma reflexão
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metodológica utilizada em minha pesquisa de mestrado. O
propósito dessa ferramenta é possibilitar a interpretação das
reações dos consumidores em relação aos contextos os quais
estão inseridos socialmente.
No caso, em relação à pesquisa que suscitou a discussão
do presente capítulo, a coleção de memórias afetivas recolhidas
nos depoimentos dos participantes de eventos de anime auxiliou
no desenvolvimento das observações do grupo investigado e
suas relações sociais que levantam questionamentos sobre
temas mais amplos, como as práticas de fãs dentro de eventos,
o colecionismo, entre outras. A realização dessa análise só foi
possível graças às narrativas construídas ao longo das
entrevistas que apresentam as memórias afetivas.
Ainda assim, este texto não encerra nenhuma discussão
sobre o vasto repertório sobre ferramentas científicas e vem
propor a ampliação dos debates. Quanto maior a clareza no que
se propõe a fazer, o pesquisador consegue obter resultados
esperados (ou não) e, dessa maneira, promove argumentações
mais profícuas sobre o tema abordado.
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O PATHOS COMO ESTRATÉGIA DE
DISCURSIVIZAÇÃO E NARRATIVIZAÇÃO DAS
AFETIVIDADES

Leonardo Mozdzenski
UFPE

Introdução
Na contemporaneidade é inegável o crescente interesse
pelo estudo do afeto entre professores e pesquisadores de
comunicação. Lançando múltiplos olhares sobre os mais
variados objetos e com distintos repertórios teóricometodológicos, especialistas da área vêm se empenhando para
compreender o papel das emoções nas mais diversas mídias,
domínios, suportes e veículos: escrita impressa (jornais,
revistas, livros, graphic novels, etc.), rádio, cinema, televisão,
publicidade, consumo, internet, games, redes sociais digitais,
ambientes de realidade aumentada (RA) e assim por diante.
É o caso – apenas para citar alguns exemplos
emblemáticos – do Afetos: Grupo de Pesquisa em
Comunicação, Acessibilidade e Vulnerabilidades, do
Departamento de Comunicação Social da UFMG, sob a
coordenação das Profas. Dras. Camila Mantovani e Sônia
Caldas Pessoa; do CEC: Grupo de Pesquisa Comunicação,
Emoção e Conflito, do PPGCOM-PUCRS, organizado pelo
Prof. Dr. Jacques Alkalai Wainberg; bem como do ReC: Grupo
de Pesquisa Retórica do Consumo – Afeto, Discurso e
118

Semiótica da Publicidade, do Departamento de Comunicação
Social da UFF, sob a liderança do Prof. Dr. Guilherme Nery
Atem.
Mas por que as pesquisas em comunicação vêm se
voltando cada vez mais para esse tema? Que novos interesses,
novos esclarecimentos e novas percepções à análise de um
assunto secular como as afetividades pode oferecer aos
estudiosos de comunicação nos dias de hoje? O linguista francês
Patrick Charaudeau (2010) nos fornece algumas pistas para
refletirmos a respeito dessas questões. De acordo com o autor,
para que nós, investigadores, possamos desvelar os efeitos de
sentido suscitados nas mídias, é crucial atentarmos para a
organização dos imaginários afetivos sociodiscursivos
construídos.
Charaudeau (2010, 2016) exemplifica: nas mídias de
informação, é comum evocar o universo afetivo da “desordem
social” e “reparação”. Já na publicidade, elegem-se a
“felicidade” e o “prazer” como imaginários idealizantes. E na
ficção romanesca, é muito frequente a abordagem emocional do
“destino humano” de um herói. O analista francês recorre então
à clássica noção retórica de pathos (sentimento, afeto, paixão,
em tradução livre) para melhor interpretar esse fenômeno, por
meio do que denomina efeito patêmico.
Dessa forma, defende Charaudeau (2010), dispositivos
da comunicação ficcional (romance, teatro, cinema, etc.), bem
como os da comunicação midiática (jornal, revistas, redes
sociais, etc.) tornam mais propícia a instauração desses efeitos
patêmicos. Já os dispositivos da comunicação científica e
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didático-pedagógica constituem campos menos prováveis –
mas não impossíveis – para a eclosão de afetividades.
Vistas essas considerações preliminares, proponho neste
trabalho investigar como a noção retórica de pathos contribui
para compreendermos o modo como os afetos são
discursivizados e narrativizados na mídia e nas trocas
comunicativas. O primeiro passo é examinar a evolução
histórica desse conceito e como ele foi tratado pelas principais
correntes do pensamento de cada época. A discussão abrange os
estudos retóricos, argumentativos, enunciativos e discursivos
que analisam a emergência das emoções na linguagem e de que
maneira isso é empregado para comover o público, angariando
a sua anuência. Por fim, destaco o componente social nos atos
comunicativos, desenvolvendo a ideia de “mundo patêmico”,
a partir de uma perspectiva sociocognitiva inédita sobre o
fenômeno e evidenciando como essa nova abordagem pode
cooperar para a reflexão teórica acerca dos efeitos afetivos
produzidos discursiva e narrativamente.

Um breve percurso histórico do estudo acerca do pathos
O interesse pelo estudo do pathos é um dos aspectos
mais relevantes no que diz respeito à abordagem retórica acerca
da linguagem – e também um dos que mais têm gerado
controvérsias. É o que revela o professor da Universidade da
Califórnia Thomas Sloane, em sua célebre Encyclopedia of
Rhetoric (2001). Segundo o pesquisador, o termo grego pathos
possui uma série de sentidos distintos. Na retórica grega, a
palavra se referia, de modo variado, ao estado ou condição da
alma humana, normalmente como resultado daquilo que ela
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havia experimentado – relacionando-se, por extensão, também
ao tipo de linguagem que poderia provocar tais estados.
Observa-se, atualmente, a prevalência do sentido
atribuído pela tradição aristotélica, isto é, pathos como uma das
provas da persuasão, ao lado do ethos e do logos. Como se sabe,
a conhecida trilogia aristotélica dos meios de prova (ou
“apelos”) é constituída pelos seguintes elementos: a) ethos, que
consiste em provocar uma boa impressão pelo modo como se
constrói o discurso, produzindo uma imagem de si capaz de
convencer o auditório e ganhar a sua adesão; b) pathos, que se
refere aos tipos de apelo sentimental e ao reconhecimento dado
ao auditório, considerando-se o modo como conquistar a adesão
alheia através da emoção; e c) logos, que diz respeito à
construção discursiva lógica do argumento puro, bem com aos
tipos de raciocínio empregados (LEACH, 2002).
Antes do Estagirita, no entanto, já se procurava
compreender o fenômeno, sob os mais diversos nomes: emoção,
paixão, sentimento, afeto, etc. Embora a retórica grega préaristotélica tivesse tentado explicar o pathos em termos teóricos,
Sloane (2001) assevera que as abordagens eram eminentemente
práticas. Consistiam basicamente em técnicas para despertar
emoções no júri: boa-vontade, piedade, amor, benevolência,
ódio, raiva, inveja.
Já Platão (428/27-348/47 a.C.), com a sua postura crítica
em relação à retórica, preferia focalizar a sua atenção em quem
efetivamente possuía autoridade moral e entendimento
filosófico para persuadir e mandar. Interessava-se em explorar
como é possível coordenar uma compreensão ética ativa com as
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respostas do auditório, e não forjar uma narrativa emotiva para
conquistar a adesão do ouvinte.
A contribuição de Aristóteles (384-322 a.C.) ao debate
foi essencial. Sloane (2001) defende que o Estagirita propõe a
mais completa análise do pathos no mundo grego, em obras
como De anima, Ética a Nicômano e, claro, na Retórica. Aqui
está sua clássica definição:

As Emoções são todos aqueles sentimentos que tanto
alteramos homens como afetam seus julgamentos, e que
são acompanhadas também pelo prazer e pela dor, tais
como a raiva, a compaixão, o medo e semelhantes, bem
como seus opostos (ARISTÓTELES, 2007, p. 82).

Na Retórica de Aristóteles (2007), o pathos é examinado
estritamente dentro dos domínios da argumentação pública e,
mais particularmente, nos três gêneros retóricos: o judiciário
(que acusa ou defende), o deliberativo (que procura persuadir
ou dissuadir) e o epidíctico (que elogia ou censura). Assim, o
orador não precisa compreender todas as emoções, apenas
aquelas que estão relacionadas à arena pública e à retórica
forense.
Já na tradição retórica latina, Cícero (106-43 a.C.), em
seu tratado De Oratore, entende o pathos como algo que
realmente acomete o auditório. O orador deve incialmente
decidir se sua causa merece um apelo patêmico, depois avaliar
a predisposição emocional do júri e, por fim, ou intensificar as
emoções já existentes entre os ouvintes ou então procurar
produzir novas emoções. De forma bem prática, Cícero sustenta
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que, para convencer, o orador deve primeiramente sentir a
emoção que ele quer que seu auditório sinta (SLOANE, 2001).
No período histórico que se seguiu à Antiguidade grecoromana, os tratados retóricos mais relevantes para a
compreensão do pathos foram perdidos. Assim, durante a maior
parte da Idade Média, os poucos textos restantes discutiam o
fenômeno no âmbito da oratória política e jurídica – algo
totalmente fora da realidade vivenciada nos tempos medievais.
Sloane (2001) salienta que os poucos pensadores dispostos a
refletir sobre o tema assumiam naturalmente um viés religioso
em seus escritos a respeito de paixão e amor, valores morais, fé
e espiritualidade.
A redescoberta dos textos clássicos no Renascimento
complicou ainda mais as tentativas de compreender o pathos na
retórica, seja devido a falhas nas traduções, seja no que tange à
ausência da adequada contextualização. Sloane (2001)
argumenta que os estudiosos renascentistas tiveram problemas
em distinguir apropriadamente como esse termo era concebido
nas diversas perspectivas da retórica greco-romana. E com a
publicação, em 1675, do livro De l’Art de Parler, do padre
francês Bernard Lamy, tem início o que Sloane (2001, p. 565)
denomina de “efetivo divórcio entre o argumento e o pathos,
seguindo [as ideias do filósofo francês René] Descartes”.
Divórcio este que se estenderá até o século 19, enquanto
prevalecer na filosofia o racionalismo cartesiano dos séculos 17
e 18.
A revalorização do papel do pathos só começa a ocorrer,
de fato, no início do século 20. Por um lado, surge uma nova
disciplina vinculada à então recém-criada linguística
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saussuriana: a estilística, definida como a ciência que estuda os
recursos afetivo-expressivos da língua. Por outro lado, após o
período das duas Grandes Guerras, pensadores de diversas áreas
começam a perceber que os argumentos formais cartesianos não
davam conta do complexo mundo informal das ações humanas
cotidianas. Constata-se que as multifárias atividades sociais,
culturais, intelectuais, etc. das pessoas não poderiam ser
reduzidas às restrições impostas pela lógica formal. Reintroduzse assim o valor da emoção nas narrativas e discursos, como
veremos a seguir.

Os precursores do estudo sobre o pathos na atualidade
Coube ao linguista suíço Charles Bally (1865-1947) o
papel de restituir a importância da análise da emoção no
discurso. Discípulo de Ferdinand de Saussure, Bally escreveu
no início do século passado obras que o levariam a ser
considerado o “pai da estilística”: Précis de stylistique française
e Traité de stylistique française (nos anos de 1905 e 1909,
respectivamente). Com o esgotamento dos modelos retóricos e
a emergência de novas ideias filosóficas, novas tendências
artísticas e novos gêneros literários que davam vazão à
subjetividade dos autores, abre-se espaço à reflexão sobre como
sentimentos e vivências são manifestados no texto (PERES,
2010).
A grande distinção entre a retórica clássica e a estilística
reside, na verdade, nos próprios objetivos de cada disciplina. A
retórica tradicional greco-romana possui um fim
eminentemente normativo-prescritivo: são regras a serem
apreendidas e aplicadas na arte do bem falar para persuadir os
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ouvintes. Já a estilística apresenta uma natureza mais descritivointerpretativa, analisando-se a capacidade de provocar
sugestões e emoções através de certas fórmulas linguísticonarrativas e efeitos de estilo. Sob o ponto de vista estilístico, a
linguagem afetiva é observada na sua “expressividade”, isto é,
em todo fato linguístico associado às afetividades ou à “sua
capacidade de emocionar e sugestionar”, conforme Mattoso
Câmara Jr. (1981 [1956], p. 110).
Opondo-se ao destaque dado à expressividade, Roland
Barthes (1971 [1953]) argui que isso não passa de mito ou
convenção. Em seu artigo L’ancienne rhétorique, Barthes
(1970) prefere se dedicar especificamente à compreensão da
noção retórica de pathos, ligando-o ao caminho do “fazercomover” persuasivo. O semiólogo francês retoma Aristóteles,
enfatizando a preocupação que o orador deve ter diante do
auditório. É fundamental na persuasão considerar as
disposições dos ouvintes, assim como suas crenças e valores
partilhados, com o fim de despertar-lhes a paixão.
De acordo com essa teoria, os afetos correspondem a um
conjunto de expressões ou formas lexicais ativadas pelo orador,
que podem produzir efeitos patêmicos no auditório. Para
Barthes (1970, p. 212), “as paixões são fragmentos préfabricados de linguagem que o orador simplesmente deve
conhecer bem”. Menezes (2007, p. 319), no entanto, critica a
proposição barthesiana, avaliando-a como “muito simplificada
para uma compreensão sobre as possibilidades das emoções no
discurso”.
Ressalva semelhante é recebida por Jakobson (1970
[1963]) e sua proposta de estabelecer seis funções da
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linguagem. Entre elas, encontra-se a “função emotiva ou
‘expressiva’, centrada no remetente, [a qual] visa a uma
expressão direta da atitude de quem fala em relação àquilo que
está falando” (JAKOBSON, 1970, p. 123-124). O linguista
russo sustenta ainda que a função emotiva é evidenciada pelas
interjeições. Mari e Mendes (2007), contudo, julgam
inadequada tal noção por se restringir a apontar unidades
lexicais singularizadas com essa função específica.
Dessa forma, fica claro que, apesar das iniciativas
pioneiras de Bally, Barthes e Jakobson, ainda não havia sido
sistematizada uma abordagem teórica de compreensão do
pathos. Essa também é uma lacuna percebida na teoria da
argumentação da chamada Nova Retórica (PERELMAN;
OLBRECHTS-TYTECA, 1996 [1958]). Apesar de recuperar o
interesse pelo estudo retórico em meados no século 20, a Nova
Retórica rejeitou a presença do elemento patêmico no
argumento, propondo uma “retórica sem emoções”, como
esclarece Plantin (2008, p. 122).
Nessa perspectiva, as emoções equiparam-se a vícios de
raciocínio manifestados no discurso. Correspondem a um
desvio da ordem natural do processo argumentativo por algum
orador que pretende convencer a todo custo, passando “a
incorporar o engodo e/ou aspectos irracionais” (MENEZES,
2007, p. 315). Embora haja diferentes posturas entre os autores
da Nova Retórica, nota-se que essas abordagens privilegiam o
logos e defendem uma “higienização afetiva” dos discursos,
como pondera Galinari (2007, p. 226).
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O pathos nos estudos contemporâneos
Em que se pese a significativa importância das
contribuições de Christian Plantin (2010) e Ruth Amossy
(2000) sobre o tema nos domínios argumentativo e enunciativo,
é no âmbito da Análise do Discurso de linha francesa (AD) que
se dá o mais relevante resgate do estudo do pathos na atualidade,
sobretudo a partir de Patrick Charaudeau. Ao longo de vários de
seus artigos (e.g., CHARAUDEAU, 2007, 2010), o linguista
francês propõe-se a discutir o fenômeno, apresentando um
complexo construto teórico-metodológico para compreensão do
pathos, a seguir apenas resumido.
Em A patemização na televisão como estratégia de
autenticidade, Charaudeau (2010) inicia sua discussão
delimitando especificamente o campo de estudo das emoções
no domínio da AD. Para o autor, é importante ressaltar que a
investigação discursiva das emoções não se confunde nem com
a abordagem psicológica nem com a abordagem sociológica do
fenômeno.
A análise psicológica das emoções está interessada em
examinar as reações sensoriais humanas (estresse, angústia,
medo, etc.) diante de um objeto exterior, bem como as
disposições de humor ou de caráter do indivíduo, isto é, seu
temperamento (colérico, afável, mal-humorado, etc.). Por sua
vez, a análise sociológica se detém sobre o caráter social das
emoções. Enquanto práticas regulamentadas por normas de
conduta, as emoções asseguram a coesão social, permitindo ao
sujeito o sentimento de pertencimento a um grupo.
Charaudeau (2010) afirma que, na esfera dos estudos
comunicacionais, a pesquisa sobre as emoções apropria-se de
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alguns dos preceitos dessas duas abordagens anteriores,
dialogando ainda com a filosofia. Entretanto, apesar de
reconhecer as especificidades terminológicas usadas em cada
uma dessas ciências, o estudioso opta por empregar
indiferentemente os termos pathos, emoção, sentimento, afeto,
paixão, etc., a fim de evitar dificuldades desnecessárias. Há,
contudo, preferência pelo uso de pathos, patêmico e
patemização, deixando clara a filiação retórica dessa proposta,
além de promover a dissociação entre a AD e as demais
concepções psicológicas, sociológicas e filosóficas a respeito
das afetividades.
Para a Análise do Discurso, não é possível explorar a
emoção como uma realidade manifesta, vivenciada
concretamente pelos sujeitos. A AD não possui os meios
metodológicos para essa empreitada. Em contrapartida, ela é
capaz de estudar o processo discursivo pelo qual a emoção pode
ser estabelecida nas trocas comunicativas. Ou seja, tratá-la
como um efeito visado (ou suposto), sem nunca ter a segurança
sobre o efeito produzido (CHARAUDEAU, 2010).
Assim, o pathos não implica a certeza ou a garantia de
provocar sentimentos, sensações, reações em nossos
interlocutores. Antes, consiste em uma tentativa, uma
expectativa ou uma possibilidade de fazer aflorar estados
emotivos em nossos ouvintes ou leitores (GALINARI, 2007). A
missão do analista é, portanto, investigar justamente as
prováveis dimensões patêmicas construídas na materialidade
linguístico-discursiva das mídias.
Nesse cenário, Charaudeau (2007, p. 242) evoca a noção
aristotélica da “retórica dos efeitos”, que já havia sido, aliás,
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retomada por Barthes (1970). Para persuadir um auditório, é
necessário produzir nele sentimentos que o predispõem a
partilhar o ponto de vista do orador. Esse sentimento deve ser
visto como um efeito possível e não deve ser confundido com a
expressão efetiva do sentimento pelos ouvintes. Afinal, “não há
relação de causa e efeito direta entre exprimir ou descrever uma
emoção e provocar um estado emocional no outro”
(CHARAUDEAU, 2010, p. 34).
Em todo caso, esclarece Charaudeau (2010), se nos
interessarmos em detectar um efeito patêmico, é necessário
compreender esse fenômeno levando-se em conta a seguinte
“trilogia”: situação de comunicação, universos de saber
partilhado e estratégia enunciativo-narrativa. Isso decorre do
fato de que a construção discursiva do sentido – como
operacionalização de efeitos patêmicos visados – depende das
inferências que os interlocutores produzem no ato
comunicativo. E essas estão ligadas, por sua vez, aos
conhecimentos compartilhados pelos participantes e à maneira
como eles interpretam o processo de narrativização e a situação
de enunciação.
O papel do analista deve ser, enfim, investigar como
esses efeitos patêmicos são discursivamente encenados nos atos
comunicativos. Deve lhe interessar desvelar a que estratégias
linguístico-narrativas recorre o sujeito falante ao tentar tocar a
emoção dos seus interlocutores, de modo a encantá-los e seduzilos ou, por outro lado, de forma a amedrontá-los com o
propósito, por exemplo, de deixá-los vulneráveis. “Trata-se de
um processo de dramatização que consiste em provocar a
adesão passional do outro atingindo suas pulsões emocionais”,
conclui Charaudeau (2007, p. 245).
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Visto, portanto, esse breve panorama teórico recobrindo
as principais ideias que discutem o pathos desde a retórica aos
estudos atuais, resta apresentar a seguir a minha visão sobre o
tema, ancorada numa abordagem sociocognitiva.

A construção sociocognitiva da noção de pathos
As modernas teorias acerca das emoções partem da
premissa de que, ao vivenciarmos qualquer experiência, nós nos
tornamos emocionalmente tocados em maior ou menor grau.
Isso é o que constatam Carofiglio e De Rosis (2005) em seu
interessante trabalho In favour of cognitive models of emotions.
Para as pesquisadoras italianas, as motivações emocionais estão
por trás – ou melhor, à frente – de uma série de atividades
intelectuais que realizamos em nosso dia a dia. Em outras
palavras, emoção e cognição são inseparáveis, argumentam as
autoras.
O reconhecimento da importância da cognição para o
entendimento das emoções é, no entanto, muito recente. E,
tradicionalmente, as propostas teóricas nesse campo tendem a
eliminar ou apartar o componente social da cognição,
associando as emoções sobretudo aos impulsos biofisiológicos,
considerando-as configurações padronizadas de reações
estabelecidas geneticamente. Até a bem pouco tempo, as teorias
cognitivistas clássicas se dedicavam a estudar a emoção como
um fenômeno específico, um episódio particular, sem levar em
conta efetivamente as situações comunicativas, os sujeitos, os
papéis sociais na interação (como as relações de poder entre os
interlocutores, por exemplo), etc. Quando muito, esses
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elementos eram citados como meramente circunstanciais nas
análises (LIMA, 2007).
Desse modo, para a minha contribuição nessa área,
proponho levarmos em conta o componente social dos atos
comunicativos a partir da noção de “mundo patêmico”. Embora
nenhum dos autores que se dedicam a estudar o pathos tenha
usado a expressão “mundo patêmico”, defendo que a ideia de
que um mundo construído a partir da discursivização das
emoções é perfeitamente compatível com os preceitos adotados
nos estudos discursivos – em analogia à ideia de mundo ético,
cunhada por Maingueneau (2008). Para o linguista francês, o
poder persuasivo das narrativas decorre do fato de que o
enunciador constrói, a partir da sua fala, uma autoimagem
denominada de ethos, criada com o propósito de gerar
credibilidade
perante
os
seus
interlocutores.
Concomitantemente, o enunciador também faz surgir um
mundo – o mundo ético – com o qual busca fazer com que sua
audiência se identifique.
Consoante Maingueneau (2008), esse mundo ético é
ativado discursivamente pela leitura/escuta e abarca uma série
de situações estereotípicas associadas a comportamentos. No
domínio publicitário, por exemplo, esse fenômeno é facilmente
observado, já que os anúncios se apoiam massivamente nesses
estereótipos: o mundo ético da família perfeita (em comerciais
de margarina), o mundo ético da vida saudável (em comerciais
de produtos light e diet), o mundo ético do glamour (em
comerciais de perfumes, sabonetes ou roupas, mostrando
celebridades em cenários luxuosos), etc.
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Vale salientar que, apesar da inexistência do termo
“mundo patêmico”, sua noção germinal já é antevista em vários
estudos. Em primeiro lugar, como vimos, Charaudeau (2010, p.
37) menciona que “a organização do universo patêmico
depende da situação social e sociocultural na qual se inscreve a
troca comunicativa”. Apesar de não definir exatamente o que
seria esse “universo patêmico”, o autor esclarece que, além dos
elementos linguísticos, muitos outros fatores contribuem para a
produção de um efeito patêmico no discurso: a situação, as
intenções e expectativas, os saberes de crença, o contrato
comunicativo e as inclinações afetivas do interlocutor.
Em outra passagem, Charaudeau (2007, p. 245) também
se refere a elementos que buscam “organizar a descrição do
mundo que propomos/ impomos ao outro”, suscitando-lhe a
emoção: figuras e imagens combinadas; comportamentos
baseados em estereótipos (as tipificações); e imaginários
sociodiscursivos (emoção evocada pelo mundo das crenças).
Esses imaginários dizem respeito às atividades de interpretação
da realidade pelos membros de uma coletividade e “resultam de
consensos de significação geradores dos valores, crenças e
ideais que estruturam a vida social e suas trocas simbólicas”
(LESSA, 2007, p. 93).
Para desenvolver uma conceituação mais precisa de
“mundo patêmico”, sustento-me nos estudos sociocognitivos e,
em particular, na noção de contexto. Dentro desse paradigma
sociocognitivista, a ideia de contexto é fundamental e vem
passando por uma radical revisão conceitual. Entender essa
nova perspectiva revela-se primordial à compreensão da
maneira como os participantes constroem emoções nas
situações comunicativas.
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Marcuschi (2007, p. 62) resume essa nova concepção de
contexto:

[...] concordo com Catherine Kerbrat-Orecchioni [...], para
quem o contexto deveria ser visto muito menos como um
entorno extralinguístico e muito mais como “conjunto de
representações que os interlocutores têm do contexto”, isto
é, o contexto seria muito mais uma noção cognitivamente
construída (uma espécie de modelo) do que algum tipo de
entorno físico, social ou cultural. Para a autora [...], o
contexto seria “um conjunto de dados de natureza não
objetiva, mas cognitiva”, que se achariam interiorizados
pelos interlocutores e mobilizáveis sempre que necessário
no ato de enunciação.

Esse é também o posicionamento adotado por Teun van
Dijk. Em vários de seus trabalhos, o autor assume esse olhar
sociocognitivo para analisar o contexto. A principal tese
defendida por Van Dijk (2008, p. x) é a seguinte: “não é a
situação social que influencia (ou é influenciada pelo) discurso,
mas sim a maneira como os participantes definem essa
situação”. Desse modo, os contextos não consistem em um tipo
de condição social objetiva ou causa externalista direta. Na
verdade, eles são modelos mentais ou construtos cognitivos
(inter)subjetivos, não só criados, mas também constantemente
atualizados na interação pelos participantes, enquanto membros
de grupos e comunidades.
Assim, para Van Dijk (2008), os contextos são
semelhantes a quaisquer outras experiências humanas: a cada
momento e em cada circunstância, essas experiências definem
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o modo como vemos a situação atual e como agimos nela. E,
entre essas experiências, encontram-se as emoções. Para a
sociocognição, portanto, a natureza pessoal e subjetiva dos
modelos mentais dá conta de explicar por que eles representam
não apenas os “fatos” do modo como cada participante os vê,
mas também opiniões e sentimentos.
Isso também esclarece por que algumas pessoas se
comovem diante de uma notícia jornalística trágica, enquanto
outros parecem indiferentes, por exemplo. Ou ainda por que
alguns riem diante de uma “pegadinha” televisiva, enquanto
outros se indignam. Todas essas reações afetivas estão
intrinsecamente relacionadas ao mundo patêmico construído
por cada um e em cada situação comunicativa. Esse mundo
patêmico é fundado, pois, em um modelo mental, formado com
base em fatores tanto individuais quanto sociais.
Assim, a partir desses pressupostos, é possível se chegar
ao seguinte processo de constituição dos mundos patêmicos:
1º) A cada novo ato discursivo, o orador mobiliza uma
série de representações afetivo-cognitivas com o propósito de
sensibilizar seu auditório, convencendo-o a aceitar as ideias
apresentadas. Dessa maneira, são construídos contextos, isto é,
construtos cognitivos dos participantes – são as suas definições
subjetivas das situações interacionais ou comunicativas.
Enquanto modelos mentais, os contextos consistem em
esquemas de categorias sociais e culturais partilhadas por uma
comunidade discursiva.
2º) Uma vez que os contextos são dinâmicos, o auditório
avalia tais ideias apresentadas pelo orador e decide se incorpora
aos seus modelos mentais preexistentes esse novo conjunto de
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esquemas. Nem sempre é possível exercer controle sobre essa
decisão, uma vez que o auditório pode estar sendo
deliberadamente manipulado para tornar-se empático/
sensibilizado/ vulnerável, etc. em favor de determinada causa,
em consonância com a noção de “manipulação discursiva”
(CHARAUDEAU, 2016)
3º) Ao suscitar esses contextos visando à produção
discursiva de efeitos patêmicos, o orador evoca um – ou mais
de um – estereótipo sociocultural, que subsume um certo
número de situações estereotípicas associadas a modos de
sentir. Esse estereótipo pode ser verbalmente expresso ou
implicitamente designado (por gestos, expressão facial, postura
corporal, tom de voz, uso de imagens e sons, etc.). Lysardo-Dias
(2010) chama a atenção para a “dimensão afetiva” dos
estereótipos, os quais cristalizam “formas de sentir”. Desse
modo, ações, comportamentos e sentimentos possuem uma
avaliação prévia, socioculturalmente sancionada, sendo
considerados desejáveis/ agradáveis/ positivos ou não.
Denomino esse(s) estereótipo(s) de mundo patêmico, por
analogia ao “mundo ético” de Maingueneau (2008).
Ora, se os estereótipos operam como uma espécie de
“prêt-à-porter afetivo”, é possível conceber a noção de um
pathos pré-discursivo ou prévio, à semelhança do ethos prédiscursivo ou prévio (MAINGUENEAU, 2008). Dessa
maneira, o orador, ao tomar a palavra e pronunciar seu discurso,
deve levar em consideração que emoções já fazem parte da
“bagagem patêmica” do auditório. Apesar da relevância desses
elementos na construção discursiva do pathos, poucos são os
estudos que se dedicam a pensar detidamente sobre o pathos
prévio.
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Da combinação dos elementos em jogo nesse quadro e
partindo dos modelos de análise do ethos de Maingueneau
(2008), proponho o seguinte esquema (Figura 1):

Figura 1 – Pathos visado

Fonte: O autor.

Dessa forma, ao lançarmos mão das noções de “pathos
prévio” e de estereótipo em sua dimensão afetiva, chegamos
enfim aos seguintes princípios para uma definição
sociocognitiva do pathos:
a)
A construção do efeito patêmico visado no
discurso passa necessariamente por um processo recíproco de
estereotipagem. A estereotipagem, nesse caso, é a operação
sociocognitiva que consiste em pensar as disposições
emocionais do respectivo interlocutor – seja orador, seja
auditório – por meio de uma representação sociocultural
preexistente, um esquema coletivo cristalizado.
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b)
Por um lado, o orador adapta os efeitos
patêmicos visados aos esquemas afetivos coletivos que ele crê
partilhados, interiorizados e valorizados por seu auditório. Em
outras palavras, o orador constrói discursivamente uma atitude
emocional com base nas representações sociais que julga
adequadas para despertar a sensibilidade do auditório,
conquistando-lhe a confiança e a adesão. Essa atitude
emocional construída pelo orador e voltada para o auditório é
chamada de pathos e, para a sua constituição, são orquestrados
tanto elementos verbais (orais ou escritos), quanto não verbais
(imagens, gestos, expressões faciais, tom de voz, movimento
corporal, vestuário, etc.).
c)
Por outro lado, o auditório percebe e avalia a
atitude emocional do orador segundo um modelo pré-construído
de categoria afetiva (os sentimentos ditos ou mostrados são
desejáveis/ agradáveis/ adequados/ positivos ou não, etc.),
produzida e difundida socialmente. No caso de certos eventos
ou gêneros sócio-historicamente estabilizados (e.g., missa,
funeral, piada, discurso eleitoral, etc.), tanto a postura
emocional do orador quanto as representações afetivocognitivas do auditório serão reciprocamente percebidas a partir
do habitus daquela comunidade (BOURDIEU, 2007).
d)
O conjunto formado pelos modelos mentais
afetivos preexistentes no auditório, associados à opinião que se
tem acerca da postura emocional típica do orador (i.e., se possui
tradicionalmente um temperamento irascível, brincalhão,
maternal, etc., caso ele seja uma personalidade já conhecida)
constitui o pathos prévio ou pré-discursivo. O pathos prévio faz
parte dos esquemas coletivos e das representações sociais dos
interlocutores e é necessariamente mobilizado na enunciação.
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Ademais, ele influencia significativamente a construção do
pathos discursivo, exigindo empenho do orador para conseguir
mudar os estereótipos desfavoráveis acaso existentes, que
podem minimizar o efeito patêmico visado.
e)
O “pathos visado” é construído a partir da
combinação entre os esquemas afetivo-cognitivos preexistentes
(pathos pré-discursivo) e a tentativa, expectativa ou
possibilidade de fazer aflorar discursivamente estados emotivos
no auditório através da encenação de uma atitude emocional
dita ou mostrada (pathos discursivo), levando-se em conta os
contextos ou os mundos patêmicos que são ativados em cada
situação.
Por fim, vale ressaltar que, quanto à participação de
todas as semioses na análise do pathos, Chabrol (2000) defende
a necessidade de uma abordagem cognitiva e afetiva sobre a
semiotização dos afetos em uma “comunicação total”:
linguística, vocal, gestual, mimética e postural, instituída em
uma dada situação. É justamente com base nessa perspectiva
holística, que propus construir, pois, o presente modelo de
análise do pathos visado.

Considerações finais
Ao longo deste trabalho, procurei desenvolver um
modelo teórico capaz de dar conta de examinar a construção
discursivo-narrativa das emoções nos nossos atos
comunicativos. Para tanto, parti inicialmente da reconstituição
do percurso histórico trilhado pela noção retórica de pathos –
um conceito ancestral, mas atualíssimo para investigarmos, por
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exemplo, as calorosas brigas e polêmicas que pululam nas redes
sociais digitais dos dias atuais.
Em seguida, minha proposta consistiu-se em lançar mão
dos estudos sociocognitivos para propor um esquema-resumo
do pathos visado, por meio do qual convido agora
pesquisadores, professores, estudantes e demais colegas
interessados a testarem e aplicarem em seus respectivos campos
de interesse, propondo eventuais melhorias e aperfeiçoamentos.
É só por meio desse contínuo, prolífero e – por que não?
– afetuoso diálogo acadêmico que acredito ser possível
produzirmos ciência.
Por fim, impossível encerrar essa discussão sem
transcrever a clássica passagem em que Bakhtin (2003[1979],
p. 292) trata poeticamente da emoção como algo vivo nas trocas
comunicativas e não como palavras inertes em um dicionário:

[...] a emoção, o juízo de valor, a expressão são estranhos
à palavra da língua e surgem unicamente no processo do
seu emprego vivo em um enunciado concreto. Em si
mesmo, o significado de uma palavra (sem referência à
realidade concreta) é extraemocional. Há palavras que
significam especialmente emoções, juízos de valor:
“alegria”, “sofrimento”, “belo”, “alegre”, “triste”, etc. Mas
também esses significados são igualmente neutros como
todos os demais. O colorido expressivo só se obtém no
enunciado, e esse colorido independe do significado de tais
palavras, isoladamente tomado de forma abstrata.
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O FIO DE NÊMESIS: A DOR COMO CONDUTORA DE
NARRATIVAS INENARRÁVEIS

Victor Lemes Cruzeiro
UnB

Nêmesis: a deusa da dor

O que move seu espírito contra mim, homem vil? Por que
ri dos infortúnios que pode também você sofrer? Minhas
dores não te remetem à clemência ou te leva àqueles que
estão prostrados – dores que poderiam trazer lágrimas aos
olhos das feras mais selvagens. Não teme você o poder da
Fortuna, impávida com seu timão do mundo, nem o poder
da deusa que abomina palavras arrogantes? A vingativa
Nêmesis aplica a pena àqueles que merecem (OVÍDIO,
Tristia, V, viii, 3-11).

A deusa Nêmesis é comumente associada à justiça
divina, à indignação – e punição – contra aqueles que praticam
um comportamento arrogante ou tolo perante os deuses, uma
atitude de desafio perante os desígnios divinos, ou uma
desmedida – concisamente traduzida pela palavra grega hubris,
parente distante do pecado cristão.
Frequentemente representada com asas e carregando
uma roda ou uma balança, Nêmesis executa os castigos
daqueles que vão contra o que foi pré-determinado, por soberba
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ou tolice, sendo assim relacionada a outras divindades
subterrâneas, como as Moiras, as fiandeiras do Destino.
Na tragédia grega, Nêmesis muitas vezes aparece como
uma vingadora atroz de uma série de comportamentos ou
hábitos ímprobos, como o descaso com os mortos (Electra, de
Sófocles, 792), a falta de compaixão para com os desvalidos
(Filoctetes, de Sófocles, 601-602), e mesmo palavras duras
contra os pais (Leis, de Platão, 717d2).
Percebe-se como a Nêmesis foi, com o tempo,
ampliando seu leque de atuação, atuando tanto ao lado das
decisões dos deuses quanto da moral, mantendo um status
subjacente, no qual o filólogo Jean Coman identifica “traços
menos racionais, e provavelmente mais antigos, de um conceito
de divindade e sua relação com o homem” (apud HORNUM,
1993, p. 9).
A deusa conserva, em si, um ethos não apenas vingativo,
mas também ressentido, similar nos dois âmbitos. Ao lado dos
deuses, invejosos dos sucessos individuais dos mortais,
Nêmesis atua como uma repressora daqueles que fogem dos
destinos determinados. Ao lado da moral – que é outra forma de
ver a atuação dos deuses – ela pune aqueles que desobedecem
ou ignoram as suas várias formas.
Mesmo com tamanho poder, a deusa mantém-se
subterrânea, mais próxima do Hades do que do Olimpo,
mesclando suas representações com a de outras divindades
femininas, como Artêmis, Cibele e mesmo Thêmis, que
futuramente ressurgiria na alegoria da Justiça (HORNUM,
1993, p. 7).
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Nêmesis é, portanto, uma divindade altamente poderosa,
mas, ao mesmo tempo, invisível. Ao contrário de grandes
deuses como Zeus e Posseidon, que são visíveis no brilho
grandioso do relâmpago ou na imensidão violenta das ondas no
oceano, Nêmesis se mantém escondida, à espreita de cada
mortal, prestes a trazer-lhe o infortúnio por uma ação (que ele
sequer teve a intenção!). Ela não é a deusa de um fenômeno ou
de um elemento da natureza, mas de uma inefável força que
reside dentro de cada um: a dor. Pois qualquer infortúnio – da
penúria à perda de um ente ou mesmo da própria vida – vem
acompanhado de grande dor, da mesma forma que o raio vem
acompanhado do trovão.
Frente à intangibilidade de um ser tão poderoso, cabe a
pergunta: como identificá-lo? Como representar a Nêmesis
como ela realmente é? Como se pode representar (e escrever)
sobre a dor, se ela não se manifesta de maneira alguma aos
nossos olhos?
Assim, este trabalho pretende apontar propostas
metodológicas para enfrentar a invisibilidade da dor, sua
inefabilidade, sua inconsistência – inimigos mortais de qualquer
pesquisa.
Partindo do diário de Frida Kahlo – umas das
personalidades mais marcantes do nosso tempo, por seu
convívio perene com a dor – o trabalho pretende mostrar como
a dor é indissociável da impossibilidade da sua expressão
completa e, ainda assim, está lá, pulsando em palavras e
símbolos. O diário é visto como um meio rico, de liberdade
estética para seu autor, permitindo que, nele, o leitor encontre
pedaços de um mapa de um labirinto de agonia (mas nunca o
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labirinto todo!). É por um desses caminhos que este trabalho
fará sua jornada em busca da dor que Frida sentia, ou ao menos
da Frida que sentia dor, tentando captar o mínimo desse
sofrimento que, ainda que fosse irrepetivelmente dela, faz parte
de todos nós.

Os labirintos da dor
Antes de iniciar qualquer jornada, é preciso saudar
aqueles que vieram antes, para lembrar seus esforços e
reconhecer suas pegadas. Começa-se com as três palavraschave que indicam o caminho dessa pesquisa. Uma passagem
rápida pela busca no banco de dados da Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) indica
que, só nos últimos 5 anos, foram submetidos 5498 trabalhos
contendo a palavra “Dor” (de um total de 12766 desde 1987),
6297 contendo “Diários” (de um total de 13755 desde 1996), e
37 sobre “Frida Kahlo” (de um total de 318 desde 1988).
Dentre os trabalhos publicados nos últimos 5 anos sobre
“Dor”, pouco mais de 18% – 1022 – são de áreas distintas das
ciências biológicas ou da saúde, tangenciando literatura,
psicologia e, também, comunicação (apenas 18). Nos “Diários”,
esse número vai para 3812 – totalizando 60% – com 127 da
comunicação. E, falando de Frida Kahlo, o número de pesquisas
em campos de humanidades e linguística é de 27 – mais de 70%
do total – sendo apenas dois oriundos da comunicação.
Dentre essa miríade de pesquisas, pode-se frisar
algumas intersecções interessantes de pesquisas com a dor com
a literatura e a história, analisando a dor presente em obras de
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personalidades como Marguerite Duras (1914-1996) ou
Dolores Duran (1930-1959), amparando-se consideravelmente
na teoria psicanalítica para compreender os lampejos de dor.
Na filosofia, a dor aparece como ponto focal na obra de
filósofos como Friedrich Nietzsche (1844-1900) e Arthur
Schopenhauer (1788-1860). Enquanto na teologia há uma
análise da dor do luto, a partir da fenomenologia, buscando uma
possibilidade na prática de atendimento àqueles que perderam
um ente querido.
Na psicologia a discussão se arvora para análises de
casos, como a dor na adolescência ou a dor crônica em
pacientes, buscando analisar as demandas terapêuticas e as
possibilidades de contribuição para o atendimento, como a
psicanálise, por exemplo.
No campo das artes, a dor é identificada em obras como
as fotografias da britânica Jo Spence (1934-1992) e da
estadunidense Hannah Wilker (1940-1993). Assim como na
comunicação, que se ampara no fotojornalismo para
compreender as representações midiáticas da dor. E, mais
ousadamente, há trabalhos que tangenciam o campo da saúde,
entrelaçado da dor crônica e da profissão de dança, realizando
inclusive um apanhado histórico dos estudos sobre a dor.
Há estudos na educação sobre os lugares de fazer
política e de resistência de doentes crônicos, como blogs, bem
como estudos interdisciplinares que examinam os sentidos e
significados nas vivências de doentes crônicos, além de tentar
compreender como se dá o manejo dessas dores.
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Na antropologia, encontra-se uma investigação da dor a
partir de discursos de homens e mulheres sobre amor, e outros
que partem das várias formas das narrativas ficcionais e orais
de sobreviventes da ditadura militar.
No que tange ao diário, a maioria dos estudos se arvora
dos estudos literários, voltando-se para o encontro do diário
com a escrita de autores como Cyro dos Anjos Lima Barreto
(1881-1992), Lúcio Cardoso (1912-1968) e Carolina de Jesus
(1914-1977).
Parte-se dos diários anônimos, na psicologia social, para
compreender o registro íntimo como uma rede de relações
singular, com diferentes temporalidades, relações e
pertencimentos. E na linguística, a discussão se inicia no
registro autobiográfico de duas mulheres anônimas para,
amparando-se nas teorias da autobiografia e da psicanálise,
conceituar o sujeito que escreve.
Especificamente sobre o diário de Frida Kalho, há uma
pesquisa que analisa demoradamente os registros da pintora,
buscando compreender o emaranhado da escrita de si, da mise
em abyme (termo tomado do poeta francês André Gide),
manifestação, performance etc., que permitem à autora “se
perenizar na memória” (DEL MAESTRO, 2014, p. 173). Ou
então, através da imersão em cinco autorretratos da pintora,
outro trabalho pretende analisá-los a partir dos trechos
autobiográficos deixados pela pintora, buscando seus ecos de
significação, amparando-se na Gestalt, que compreende o
indivíduo como um sistema aberto para o mundo e em constante
desenvolvimento.
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Dos trabalhos que tratam propriamente de Frida, há
análises profundas do seu diário e de suas cartas, identificando
as dores físicas e emocionais que aparecem “com lucidez”
naquelas páginas, concluindo que “embora tenha vivenciado a
dor, que presentificou-se na vida, toda a pintura e as palavras de
Frida atestam o desejo intenso de viver” (CARVALHO, 2014,
p. 115).
Há também um estudo do diário voltado para a
psicanálise – principalmente Freud e Jung – que se preocupa
muito mais em salvar o registro íntimo do confinamento do
gênero, do que analisar sua função na expressão da dor. Nele, a
dor é considerada um dos objetos que povoa as lacunas do meio
híbrido e descontínuo que é o diário.
Finalmente, há também investigações da participação da
dor na construção artística da pintora mexicana, associando o
sofrimento que permeou a vida da artista à sua produção
pictórica. Fazendo conexões com os eventos traumáticos da
vida da pintora – como o acidente de ônibus aos 18 anos – as
pesquisas buscam compreender a dor como um anteparo, ou
mesmo incentivo, para a arte de Frida.
Em comum, todos esses exemplos compartilham em si
uma grande vontade de abraçar a dor que permeia seus
exemplos, corpus e escolhas, compreendendo-os nas páginas e
imagens. Percebe-se, também, uma forte consciência da
impossibilidade de falar da dor por si só, evidenciada pela
presença de marcos teóricos como a psicanálise ou a semiótica.
Tais teorias são marcos no sentido de guias, como tochas
encontradas na parede de um corredor escuro que, na pouca luz
que emitem, indicam uma direção mais segura. Ao lidar com
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um objeto misterioso como a dor, no entanto, cuja expressão é
tão rasteira e fugaz que faltam palavras, não há tochas
suficientes para iluminar um caminho tão sombrio.
No entanto, essa empreitada não é – e não deve ser –
impossível. O pesquisador, de qualquer área, deve se manter
firme no caminho indeterminado, assim como o herói Teseu,
que conseguiu escapar do labirintos graças ao fio que a princesa
Ariadne forneceu para guiar-lhe. Qualquer um que se aventure
pelo labirinto epistemológico da dor, então, deve tentar
encontrar o fio que a deusa Nêmesis deixou no seu rastro,
indicando um caminho ali dentro.

A dor
Infelizmente, assim como Nêmesis, a dor é invisível.
Diluída em múltiplas formas e causas, vinda do corpo e da alma,
incompreensível na sua origem e de difícil demonstração, ela
nunca se revelou por completo. Da tragédia grega à medicina
moderna, não há ainda um referente comum para indicar o que
é isso que chamamos dor.
A pesquisadora estadunidense Elaine Scarry, no livro O
Corpo que Dói – A Criação e Destruição do Mundo, de 1987,
fala expressamente sobre essa incapacidade que se têm de falar
sobre a dor, tanto no plano linguístico quanto no estético.
Passando pelas tragédias gregas, pela Bíblia, pelas guerras
modernas e estabelecendo paralelos com o marxismo, o livro de
Scarry orbita em torno da “dificuldade de expressar a dor física”
e da “natureza da expressão verbal e material” (SCARRY,
1987, p. 3).
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Pelo alcance histórico das referências de Scarry,
percebe-se que não é novidade essa inefabilidade da dor. Desde
que há mortais, a dor esteve presente, e desde que há meios de
registro, houve alguém tentando documentá-la com precisão,
sem sucesso.
A Ilíada, poema épico de Homero, traz o marcante
episódio do general Agamenon que, atingido por uma lança no
braço, mas incapaz de deixar o comando de seu exército,
mantém-se heroicamente de pé, chegando até mesmo a se
vingar daquele que o atingiu. É só quando a ferida seca e o
sangue estanca, que Agamenon salta para um carro e ruma de
volta para o acampamento. Nesse momento, as dores estão tão
agudas que o general que há pouco exortava seus companheiros
de batalha não consegue fazer outra coisa senão lançar “um
grito penetrante” (XI, 275), que Homero prontamente equipara
– numas das únicas comparações do poema – às dores do parto:

Tal como o dardo afiado atinge a parturiente –
dardo penetrante enviado pelas Ilitias, deusas do parto,
filhas de Hera e senhoras das dores amargas –
assim agudas dores sobrevieram à Força do Atrida
(Ilíada, XI, 269-272)

Já a peça Filoctetes, de Sófocles, conta a história do
lendário arqueiro que, após ser picado por uma serpente nas
praias de Troia, sofre de tantas e intermináveis dores da ferida
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incurada e emite gritos tão lancinantes, que seus companheiros
o isolam em uma ilha próxima (SÓFOCLES, Filoctetes. 8-11).
A dor de Filoctetes é de tal forma assombrosa que o
personagem a personifica, como uma criatura que o persegue
pela floresta até alcançá-lo, tomando-o de tal forma que ele
desmaia (SÓFOCLES, Filoctetes, 758-759). E é tamanha sua
força, que ela chega a obliterar completamente o homem,
tornando-o um grito que ecoa pela ilha, tão assustador que
chega a alarmar o coro, na primeira cena em que a personagem
aparece:

Coro: Em silêncio, meu filho!
Neoptólemo: O que é isso?
Coro: Se ouve claramente um grito, do tipo que é habitual
em um homem que
sofre, em alguma parte, aqui ou ali. Também ouço,
também ouço com clareza
ruídos de quem se arrasta penosamente em seu caminhar,
e não me é indiferente a voz que angustiada e aflita ao
longe. São claros seus gritos.
(SÓFOCLES, Filoctetes, 200-208)

Com esse grito, Filoctetes prescinde de palavras para
introduzir-se. Sua ferida não curada é tamanha, sua dor é de tal
forma avassaladora, que ao senti-la, o velho perde a própria
capacidade de falar. Pois a dor tem essa capacidade de, na sua
presença, tornar ausente todo o resto. Presenciar o momento em
que alguém tem um osso quebrado ou perde alguém próximo, é
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presenciar não apenas a destruição da língua pelos gritos de dor,
mas “um retorno a um pré-idioma de clamores e urros”
(SCARRY, 1987, p. 6).
É também com um grito que se introduz aqui a pintora
mexicana Frida Kahlo, cujo diário é um dos mais autênticos
retratos de uma pessoa vivendo diligentemente ao lado de dores
do corpo e da alma. Conta a jornalista Adelina Zendejas Gómez
que, em uma visita à casa de Frida Kahlo, em Coyoacán, nos
arredores da cidade do México, em agosto de 1953, presenciou
o momento em que o médico da pintora disse, ao examinar sua
perna gangrenada: “Sabe, Frida, acho que é inútil cortar seu
dedo, por causa da gangrena. Acho que chegou o momento em
que o melhor a fazer é cortar a sua perna” (apud HERRERA,
2012, p. 299). Imediatamente, Frida deu um grito, um urro que
parecia “vindo das entranhas”. Se materializava, naquele grito,
a dor maior de saber que perderia um membro: um medo que
lhe acompanhou durante toda a vida.
É curioso perceber como, ao longo dos tempos, as dores
permaneceram impassivelmente inexprimíveis. Mesmo com
todo o avanço tecnológico, linguístico e epistemológico, nos
mais de dois mil anos que separam a ferida no pé de Filoctetes
das gangrenas no pé de Frida, nada mudou nos gritos
terrivelmente profundos dos dois. Tampouco se difere destes o
grito do general Agamemnon, ou do semi-deus Aquiles ao saber
da morte do seu amado Pátroclo (Ilíada, XVIII, 22-31). Ao que
parece, a dor permanece inalterada ao longo dos tempos.
Elaine Scarry diz que a dificuldade em botar a dor em
palavras vem da sua ausência de um referencial externo
(SCARRY, 1987, p. 327). Vinda de dentro do corpo, a dor não
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oferece objeto externo específico que a mente possa ligar à sua
ideia geral e abstrata, como acontece com um cão ou uma
cadeira. Mais ainda, ao contrário de outros sentimentos, a dor é
um sentimento por si só, e não por algo. Enquanto ama-se
alguém ou sente-se fome de algo, a dor simplesmente dói,
dizendo respeito ao corpo, e nada mais:

Se alguém percorresse todos os estados emocionais,
perceptivos e somáticos que envolvem um objeto – ódio
de algo, visão de algo, fome de algo – a lista se tornaria
muito longa e (...) seria em sua totalidade uma afirmação
consistente da capacidade humana de ir além dos limites
do seu próprio corpo até o mundo externo, compartilhável.
Essa lista, contudo (...) seria bruscamente interrompida
quando, ao mover-se dentro do corpo, finalmente fosse
alcançada a dor” (SCARRY, 1987, p. 5).

Assim, sem um referencial externo, a dor resiste à
objetificação da língua, e torna-se de difícil – ou quase
impossível – de ser definida pela mente e compartilhada em
palavras, pois o ato de falar nada mais é que “expressar o
universal” (KIERKEGAARD, 1983, p. 60).
No entanto, mesmo sendo tão traiçoeira não são poucas
as tentativas de explicá-la e dissecá-la. No Ocidente, mais
especificamente, é possível acompanhar o tortuoso, mas
notável, caminho dessas tentativas.
O médico romano Cláudio Galeno (129-217) teorizou,
ainda no século II d.C., a transmissão da dor, e estabeleceu uma
relação com alguma irritação nervosa. A partir de experimentos
154

com animais, Galeno demonstrou que uma secção na coluna
espinhal ocasionava falhas sensoriais acompanhadas de dor
(KHAN; KHAN; RAZA, 2015, p. 115).
Já no século XVII, o filósofo francês René Descartes
(1596-1650), seguindo seu pensamento sistemático,
compreendeu o mecanismo da dor como uma sensação
mecânica que percorria o corpo através de fibras específicas. No
livro Tratado do Homem (1633), o racionalista francês se refere
à dor como “partículas de fogo que se movem rápido” (apud
KHAN; KHAN; RAZA, 2015, p. 115).
No século XIX, o alemão Mortiz Schiff (1823-1896)
provou que os estímulos de dor e toque seguiam por caminhos
distintos na espinha dorsal, elaborando uma teoria da
especificidade desse tipo de estímulo. E, a partir desses
estímulos particulares, o britânico Charles Sherrington (18571952) cunhou, em 1906, o termo “nociceptivo”, para o campo
dos estudos sobre os órgãos sensoriais da dor (PERL, 2007, p.
72).
Curioso notar como todas essas tentativas de investigar
a dor conseguiram delinear seu trajeto, sem indicar um centro
de origem específico ou mesmo um traço físico da sua
existência. Dando à dor um campo de pesquisa específico sem
precisá-la, o cientista comporta-se como um ornitólogo que
exibe orgulhosamente os rastros de um pássaro que nunca
conseguiu observar ao vivo.
Indo além da sua origem biológica, e aprofundando-se
nas formas de expressão da dor, o campo de estudos depara-se
com as limitações ainda mais visíveis da não objetificação dessa
sensação.
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Em 1948, o médico húngaro Victor Cornelius Medvei,
no livro Os Efeitos Mentais e Físicos da Dor, atestou um
número limitado de adjetivos para se referir à dor, e identificou
uma estrutura recorrente de comparação em suas descrições:
metáforas de agência externa (“eu sinto como se um martelo
estivesse martelando a minha espinha”) e de agência interna
(“eu sinto como se meu braço estivesse quebrado e os pedaços
estivessem perfurando minha pele”) (SCARRY, 1987, p. 15).
Menos de vinte anos depois, em 1965, o psicólogo
canadense Ronald Melzack elaborou um questionáriodiagnóstico com palavras que iam além da descrição da
intensidade da dor (“forte”, “moderada”). A lista final do
questionário McGill, como ficou conhecido, traz 102 palavras,
divididas em três grandes categorias: percepção sensorial (ex:
local, pressão, temperatura), percepção afetiva (ex: tensão e
medo), e percepção cognitiva (ex: intensidade).
No entanto, ainda que ambiciosa, a empreitada de
Melzack se mostra limitada na sua própria aspiração à
universalidade. Ao buscar expressões na língua corrente, que se
apliquem a todos os pacientes – e que de fato funcionam
(SCARRY, 1987, p. 327, nota 5) – a tarefa de Melzack, Medvei
e todos os outros que pesquisam a expressão da dor, esbarra na
própria função destruidora dela. Afinal, toda descrição se dá por
meros adjetivos ou de um local onde ela age, jamais por uma
indicação do que ela é.
Parece impossível, portanto, oferecer um painel que
exponha a dor com clareza, apaziguando o ímpeto descritivo e
classificador da ciência. Esse desejo, que vaga da medicina à
linguística, resolve-se, num primeiro momento, na
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possibilidade de escrever, de si e para si, nas páginas do diário,
seguro e resguardado de qualquer necessidade de clareza.

O diário
Nas páginas de um diário, portanto, a dor pode oferecer
ao seu senciente lampejos da sua existência, enquanto
permanece segura nas sombras, de onde jamais saiu. Como será
visto, tal como o labirinto, o diário é um espaço com cantos e
corredores suficientes para que ela possa se manter escondida.
É preciso ter em mente que o diário é um meio não linear de
expressão, mas um espaço de reprodução de todo o emaranhado
de pensamentos e reflexões do eu. Assim, na infinitude de
possibilidades da escrita íntima, não há um caminho certo a ser
seguido (CRUZEIRO, 2017).
Deve-se compreender o diário como a união fortuita de
duas caraterísticas: a profundidade do eu (interno) e a passagem
do tempo (externo). Ele é essencialmente um campo de
representação no qual o autor pôde voltar-se para si próprio, e
não para uma audiência de leitores com expectativas e
idiossincrasias. Dentro de si, o diarista pode demorar-se e
decifrar-se com calma para, só então, vir à tona num processo
de autoconhecimento e tradução de si, que culmina no que a
pesquisadora argentina Paula Sibilia, chamou de personalidade
introdirigida (SIBILIA, 2016, p. 193). Tal personalidade vê o
indivíduo como uma criatura dotada de uma cortante
profundidade, cujos rincões mais distantes escondem
fragmentos de uma totalidade enigmática e rica, didaticamente
chamada de eu.
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A personalidade introdirigida pode vir à tona graças à
combinação de alguns elementos materiais externos, como os
relógios de parede (século XVI), os calendários (século XVII)
e os quarto individuais (século XVIII), que aos poucos
trouxeram uma mudança na forma de pensar e agir, no ethos
ocidental, internalizando um espírito contábil antes restrito às
transações comerciais.
Datam do século XVI os primeiros livros de
contabilidade (chamados de livres de raison), que tinham como
objetivo uma gestão dos negócios baseado no registros de dados
completos e precisos, bem como servir de averbação das
transações mercantes. Esse modus operandi de aferição precisa
começa a invadir as casas com o relógio e o calendário – que
marcam precisamente a passagem do tempo com uma ordem
crescente de números – dando origem a instituições como a
data.
O ato de datar um documento, cabal para a frequência e
a própria existência do diário, depõe a favor dessa ideia contábil
do tempo. No entanto, a data não apenas serve como aferição
do tempo que passou, mas gera um efeito de sinceridade
(LEJEUNE, 2009, p. 83), confirmando que a escrita realizou-se
naquele momento presente, e também abrindo o caminho para
uma personalização da escrita. O enunciador de uma carta
datada desprende-se da narrativa ao dizer “Eu estava bravo”,
oferecendo uma informação que ocorreu entre o passado e o
agora, e não simplesmente “Eu estou bravo”, uma declaração
genérica que indica o afeto da raiva suspenso no tempo.
De maneira similar, o mesmo acontece no diário. Entre
duas páginas datadas, o futuro torna-se passado, e estabelece-se
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a existência – e a distância – entre aquele que escreve e aquele
que lê (ainda que seja o mesmo indivíduo). Além disso, a data
estabelece no diário um ritmo, pois muito mais do que apenas
identificar e localizar as entradas, ela estabelece uma relação
com o discurso, com o momento da escrita, dando origem a um
espírito singular, que vai muito além do simples afã atuarial dos
livres de raison.
Em suma, no silêncio de seu quarto, cada indivíduo
poderia, longe dos olhos judiciosos dos demais, construir o
mapa de seu mundo interior, registrando as idas e vindas de suas
reflexões e questionamentos, indicando o caminho para
lembranças futuras, monumentalizando seus momentos
importantes, mantendo, assim, um controle seguro e preciso dos
momentos do caminho em que esteve em contato direto consigo
mesmo, com seus afetos, ou mesmo com sua dor.

A dor de Frida
Conhecendo melhor a estrutura interna e o ethos que
concebe o diário, passa-se a um breve panorama da vida, e das
dores, de Magdalena Carmen Frida Kahlo y Calderón.
Nascida em Coyoacán, nos arredores da Cidade do
México, em 1907, Frida foi a terceira filha de um fotógrafo
alemão e de uma filha de uma tradicional família mexicana. Aos
seis anos, contraiu poliomielite anterior aguda. Passa nove
meses de convalescência, enquanto sua perna direita se
enfraquecia e a musculatura se atrofiava. Aos dezoito, um
acidente envolvendo um bonde e um ônibus em que estava
causa graves fraturas na coluna e na pélvis. Sua coluna é partida
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em três lugares, uma perna é dilacerada, um pé esmagado e a
cintura pélvica perfurada por uma barra de ferro que atravessou
seu abdômen. Passa mais nove meses utilizando diversos
coletes ortopédicos de gesso, que a imobilizavam
completamente, para uma fratura na lombar, além de uma
infinidade de intervenções cirúrgicas altamente invasivas,
tratamentos, dores e complicações, que seguiram por toda a sua
vida.
Aos 22 casou-se com o escultor Diego Rivera, 21 anos
mais velho do que ela, com quem vive uma relação altamente
desgastante. Aos 23 anos, sofre seu primeiro aborto, em
decorrência das mutilações causadas pelo acidente de ônibus.
Aos 25 anos, sofre seu segundo aborto, permanecendo 13 dias
em um hospital em Detroit, nos Estados Unidos. Dois anos
depois, aos 27 anos, uma sucessão de uma apendicite, um
terceiro aborto e uma cirurgia no pé direito preenchem o ano da
pintora de quase convalescência completa e dores contínuas.
Aos 31 anos, é hospitalizada em decorrência de uma inflamação
renal, em Paris. No outono do mesmo ano, a pintora padeceu de
uma infecção nas mãos causada por fungos, além de uma série
de fortes dores na coluna, que a levam a um período confinada
em uma cadeira de rodas. Começa a beber como resposta ao
intenso desgaste físico e emocional.
Aos 33 anos, durante uma viagem aos Estados Unidos,
seu médico particular aponta uma grave infecção renal e sinais
de anemia. Poucos meses antes de completar 34 anos, Frida
Kahlo perde o pai, entrando em um longo período de depressão
que piora bastante seu estado físico. Aos 37 anos, a pintora já
se move com dificuldade, deixando de viajar e mesmo de sair
de casa. Nesse mesmo ano, sua condição se complica de tal
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maneira que ela necessita de ajuda para tomar banho, e volta a
usar coletes ortopédicos, agora de metal, e a submeter-se a
complicadas cirurgias na coluna. Nos Estados Unidos, submetese a uma dolorosa intervenção na qual uma placa metálica de
quinze centímetros é soldada a quatro vértebras lombares. No
ano em que completa 43 anos, Frida Kahlo submete-se a sete
operações na coluna, e sofre por uma grave infecção causada
por um dos enxertos ósseos. No ano seguinte, é confinada a uma
cadeira de rodas.
Dois anos depois, Frida tem sua perna direita amputada
até o joelho. Com a ajuda de uma prótese, ela pôde fazer
pequenas caminhadas, e este torna-se um ano com grandes
variações de humor. Torna-se tão debilitada que vai à abertura
de sua primeira exposição no México em sua própria cama,
transportada de ambulância até a galeria. Pouco mais de um ano
depois, aos 45 anos, Frida Kahlo morre, acredita-se que de
embolia pulmonar, em casa.
Durante os dez últimos anos de sua vida, Frida manteve
um diário, preenchido por escritos e desenhos que, sem dúvida,
foram catalizados por toda essa dor. Nas 171 páginas,
reproduzidas com fidelidade e em cores (KAHLO, 2014), é
possível encontrar uma intensa mescla de realidade e sonho que
esconde, atrás de cores variadas e caligrafias múltiplas, os
vários afetos gerados pelo impacto contínuo de tantas dores, e
vivenciados na solidão do íntimo, longe das expectativas e
julgamentos que rondavam sua figura pública.
Em vários momentos, é possível encontrar imagens do
corpo que se modificam ou ressignificam. Nervos e partes do
corpo aparecem destacadas do todo, transformando-se em
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paisagens e objetos inanimados (Figura 1). Há a presença
constante de ameaças externas e internas como flechas (Figura
2), chamas (Figura 3) e explosões (Figura 4). Há ainda a curiosa
escrita com cores, que Frida utiliza frequentemente atribuindo
cores específicas a sensações sentimentos (como a loucura e a
doença, por exemplo, que sempre aparecem em amarelo),
organizando uma espécie de sinfonia em que notas coloridas
trazem, no fundo, o eco dos primitivos sons da dor, passando
por cima e silenciando a língua comum (Figura 5).
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Figura 1 – Lâmina 54 do Diário de Frida

Fonte: Kahlo (2014, p. 84).
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Figura 2 – Lâmina 161 do Diário de Frida

Fonte: Kahlo (2014, p. 191).
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Figura 3 – Lâminas 81 e 101 do Diário de Frida

Fonte: Kahlo (2014, p. 111; 131).
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Figura 4 – Lâmina 44 do Diário de Frida

Fonte: Kahlo (2014, p. 45).
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Figura 5 – Lâmina 15 do Diário de Frida

Fonte: Kahlo (2014, p. 45).
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Assim, o diário de Frida pode ser percebido como uma
tentativa constante de, através da escrita, tornar presente,
externo e eterno, um sofrimento único, que só existiu em seu
estado interno, bruto e imediato. A dor, física e emocional,
atinge aquele que sofre como um raio, preenchendo-o com a
poderosa e totalizante sensação daquele momento, e deixando
de existir por completo tão logo atravessa sua vítima. Sua
presença torna-se automaticamente uma ausência, e vice-versa.
A questão da presença-ausência da dor é o conceito
central da sua compreensão como inapreensível. O
fenomenólogo francês Maurice Merleau-Ponty (1908-1961)
traduz muito bem essa dualidade na figura do membro
fantasma, a sensação presente (e dolorosa) de um membro
amputado. Segundo ele, o corpo conserva em si intenções
habituais do membro que estava lá há pouco, numa forma de
tentar manter a “normalidade” do engajamento entre o sujeito e
o mundo à sua volta:

O amputado sente sua perna, assim como posso sentir
vivamente a existência de um amigo que, todavia, não está
diante de mim; ele não a perdeu porque continua a contar
com ela, assim como Proust pode constatar a morte de sua
avó sem perdê-la ainda, já que ele a conserva no horizonte
da sua vida (MERLEAU-PONTY, 2014, p.121).

Construindo esse intrincado amálgama de presençaausência, fantasmas e partes do corpo, sombras e cores
aparecem aqui e ali nas páginas de Frida como indicações de
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um mapa de uma terra fantástica e longínqua. E, nesse jogo
entre o que está e o que não há, forma-se um meio termo, uma
terceira via entre as representações do corpo e suas
ressignificações, entre os sentimentos e suas traduções, pois
naquelas páginas não são nem um nem outro, mas um
movimento de algo que deveria estar lá, mas não está – um
membro fantasma, uma ausência violenta (Figura 6), ou uma
presença espectral (Figura 7).

Figura 6 – Lâmina 134 do Diário de Frida

Fonte: KAHLO (2014, p. 164)
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Figura 7 – Lâmina 141 do Diário de Frida

Fonte: KAHLO (2014, p. 171)

A análise do diário de Frida não é uma análise ampla,
mas uma que se fecha aqui e ali pela intensidade confusa e
limitada da dor que matiza suas páginas. A sua leitura é solitária
e dolorosa, não porque se sente o que Frida sentiu, mas
exatamente porque não se tem a menor ideia do que ela sentia.
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As páginas, com seus rascunhos, pesadelos e cartas, levam o
leitor em um passeio, a contragosto, por esse vazio inquietante
e opaco de lembranças e feridas que, curiosamente, também é
sublime e aterrador – uma espécie de beleza nunca antes vista,
e que nunca se repetirá. E desta viagem, com a clareza que só
quem sente a dor pode ter, resta o alerta de Frida: “Eu nunca
pintei meus sonhos. Eu só pintei minha própria realidade” (apud
KAHLO, 2014, p. 287).

Conclusão
Lidar com a dor não é tarefa fácil. Invisível e
incompartilhável, a dor se esconde atrás dos sons que saem de
uma boca ou das palavras que deixam uma caneta. A análise de
diários apresenta um campo livre para as expressões dessas
vivências que mesclam a presença da sensação e a ausência da
origem. E, ainda que seja um campo livre, por seu caráter íntimo
e de temporalidade dilatada, ele não é o suficiente.
No fundo, deve sempre restar a lembrança – certeira –
de que falar sobre a dor é insuficiente. Mesmo aquele que a
sente – como Frida Kahlo o fez por toda sua vida – esbarra nas
lacunas expressivas que a intensidade estética da dor causa. E
tal dificuldade torna-se ainda maior para aquele que pretende
falar sobre a dor do outro.
A dor não funciona, portanto, como um suporte teórico
para uma pesquisa, mas como um indicador e lembrete da
existência de uma terceira via, que já aparece em outros lados
como o Aberto – noção que Heidegger absorve de Rilke. Uma
via onde não está tudo revelado, como pretende a razão
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científica ocidental, mas um campo aberto onde tudo pode ser
revelado.
O diarista, ao falar sobre a dor, lembra a todos aqueles
que buscam pensar sobre ela, que não há um fim à vista. Assim
como a medicina nos lembra de que não há uma cura para a dor,
a leitura do diário de um dolente, como Frida, nos lembra que
não há uma totalidade ali, e que cada um tenta mitigar sua dor
como puder.
Por mais completo que seja um diário, e por mais
dedicado que seja o diarista à descrição de seu sofrimento, o
leitor pode apenas captar as vibrações daquele evento majestoso
que foi cada acesso de dor, e que teve a sombra imortalizada em
uma figura ou palavra. Seu leitor caminha no escuro, tateando
as paredes frias do labirinto, na esperança de ver, num lampejo
de um desenho ou uma palavra – que se aproximam mais de
velas votivas do que de tochas – o cintilar do fino fio de Nêmesis
para conduzi-lo para fora dali.
A leitura das palavras daquele que sofreu traz a estranha
sensação de que naqueles corredores não há um fio único, mas
vários, que vêm e voltam, se encontram e se partem, se
remendam em um nó, construindo não um caminho linear, mas
uma teia. O diário, mais do que um guia de viagem por dentro
do labirinto da dor, é uma planta baixa feita por aquele que
caminha dentro dele, na sua própria escuridão. Sem dominar as
palavras, sem o conforto do próprio corpo, sem mesmo a certeza
de quando irá acabar, cada diarista desenha seus passos
enquanto caminha, julgando estar sendo preciso quando, muitas
vezes tem as mãos trêmulas.
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No entanto, os diaristas e diaristas sobrevivem suas
dores, mesmo no escuro, mesmo na incerteza, mesmo somente
através de suas palavras, sendo importante louvá-las e recordálas, entendê-las e conservá-las, não apenas pelo bem da
pesquisa, mas pelo mesmo sentimento de empatia que convoca
Ovídio, pois a dor é o infortúnio que todos podemos, e em
algum momento vamos, sentir.
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“SER MULHER É SER MÃE”: REPRESENTAÇÕES
AFETIVAS SOBRE A MATERNIDADE A PARTIR DA
FOTOGRAFIA PARTICIPATIVA

Daniel Meirinho | Soraya Barreto Januário
UFRN | UFPE

Introdução
Era início de 2016 e em uma reunião do conselho gestor
do projeto Casa das Mães, na vila de Suzana, no noroeste da
Guiné-Bissau, um grupo de mulheres, mães e líderes
comunitárias manifestavam aos técnicos do projeto
“Anhacanau Adjanhau - A mulher líder na gestão comunitária
dos serviços de saúde materno-infantil”, promovido pela
Organização Não-Governamental da cooperação portuguesa
para o desenvolvimento VIDA – Voluntariado Internacional
para o Desenvolvimento Africano – que atua na Guiné-Bissau
desde 1995, o interesse em partilhar os ganhos,
desenvolvimentos, opiniões e visões em torno das mudanças
comunitárias e melhoras da saúde materno-infantil no território
da etnia Felupe. Dois meses depois, um grupo de pesquisadores
e educadores sociais formado por Daniel Meirinho e Elisabete
Monteiro formulou, junto à ONG, uma proposta na qual a
fotografia seria a ferramenta para que tais mulheres, mães,
envolvidas pudessem narrar em primeira pessoa suas estórias
por meio da visualidade, no qual foi concebido o projeto
Fotografar
é
dar
Vida,
disponível
em
https://fotografarvida.wordpress.com.
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Com vista a tornar possível a vontade deste grupo foi
desenvolvida uma campanha de recolha de câmeras
fotográficas, realizada em Portugal e no Brasil. O material
angariado permitiu a dinamização de um workshop de
fotografia participativa, realizado em junho de 2016, nas
tabancas (aldeia ou vilarejo em crioulo guineense) de Varela e
Suzana, tendo resultado numa exposição fotográfica itinerante.
O olhar íntimo e pessoal passaria a ser estimulado a
partir de um conjunto de oficinas de fotografia participativa na
busca de descortinar as representações no âmbito simbólico,
social e cultural da vida privada e afetiva em torno das imagens
e dos debates sobre o significado de ser mãe para este grupo de
mulheres felupes. Esta pesquisa permite vislumbrar a
possibilidade de novas abordagens metodológicas e
comunicativas dos participantes contarem suas próprias
histórias, a partir de uma linguagem visual. As representações
imagéticas propõem a utilização de metodologias participativas
visuais (BANKS, 2001; PRINS, 2010; SINGHAL et al, 2004)
em torno das subjetividades comunicativas sobre os afetos. O
projeto viabiliza utilizar a imagem fotográfica como uma
ferramenta de manifestação e literacia para que as mulheres,
mães, felupes, pudessem utilizar a fotografia como agente
catalisador de diálogos e reflexões em torno dos conceitos de
maternidade, em uma abordagem colaborativa.
A pesquisa-ação participativa visual possui o enfoque
metodológico Photovoice (WANG e BURRIS, 1997;
MEIRINHO, 2016), que fundamenta o processo de expressão e
reconhecimento do papel de mãe e do feminino, na
possibilidade de uma composição pessoal dos significados
visuais sobre a saúde reprodutiva materno infantil, baseado em
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uma compreensão participativa de agendas que influenciam a
promoção da ideia de maternidade (BADINTER, 1985; 2011;
BUTLER, 2008), afetos (VIGOTSKY, 1998, 2004; VISINTIN
e AIELLO-VAISBGERG, 2017), bem como o papel das
mulheres na sociedade Felupe. Durante treze encontros as 28
mulheres fotografaram o seu cotidiano, trabalhos diários, a
comunidade, as famílias, cerimônias tradicionais, bem como as
suas relações de maternidade. O intuito passa pela ampla
compreensão de suas perspetivas afetivas associada a palavra
“Aieu” (mãe). Ao longo do projeto, este grupo de mulheres
fotografou o seu quotidiano, os trabalhos diários, a tabanca, a
família, as amigas e algumas cerimônias tradicionais.
Estas imagens e diálogos que servem como base
analítica deste artigo, a partir de indicadores discursivos e de
análise visual resultantes de um conjunto de ferramentas de
composição analíticas dos conteúdos compostos por: relatos
orais; narrativas visuais, entrevistas com imagens e diários de
campo etnográficos.

O projeto Fotografar é dar Vida e a maternidade: cadernos
de campo
Diante da necessidade de expressar seus cotidianos e
práticas socioculturais, o projeto em fotografia participativa
(PALIBRODA et al., 2009) Fotografar é dar Vida apresentou às
mães felupes envolvidas a possibilidade de partilhar as suas
experiencias de maternidade, desenvolvimento e ganhos do
projeto Anhacanau Adjanhau, popularmente chamado de Casa
das Mães, e as relações de cuidados e afetos partilhados a partir
da linguagem visual. Cada uma seria convidada a fotografar os
177

seus cotidianos e a refletir acerca dos recursos comunitários
associados à saúde reprodutiva e materno-infantil, bem como às
questões da maternidade culturalmente interiorizadas na etnia
Felupe.
Poucas delas tinham fotografado, mas suas memórias
eram repletas de imagens e recordações visuais. A visualidade
para a etnia felupe estava na organização das casas, nas
coloridas roupas das mulheres, nos adereços e desenhados
cortes cabelos (CLEMENTE, 2010). A estética da feminilidade
indica o estado civil, a condição de maternidade, as tradições e
valores referentes a cultura Felupe.
Após a aprovação do grupo de mulheres da proposta do
projeto, o primeiro passo para execução passaria a ser uma
campanha colaborativa pelas redes sociais de recolha de
câmeras fotográficas, em Portugal e no Brasil. Com o tema
Manda a tua câmera viajar, foram angariadas quinze câmeras
fotográficas digitais, cartões de memória e baterias. Cada
doador receberia durante o projeto as fotografias feitas com as
suas câmeras doadas. O material angariado permitiu a
dinamização da oficina em fotografia participativa, em junho de
2016, nas tabancas de Varela e Suzana com base na
metodologia Photovoice (WANG e BURRIS, 1997), tendo
resultado em exposições fotográficas itinerantes. A proposta,
desde o inicio era a de instrumentalizar com o conhecimento
técnico em fotografia e representação visual um grupo de
mulheres no auxílio de um possível processo de
empoderamento como forma de diálogo e expressão de seus
interesses pessoais e coletivos (MEIRINHO, 2016).
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Durante cerca de um mês, o grupo de 28 mulheres
fotografou o seu cotidiano, os trabalhos diários, a tabanca, a
família, algumas cerimônias tradicionais e especialmente
questões associadas à maternidade. As mulheres eram todas
mães e com idades entre 25 e 59 anos. Como “guardiãs da
memória familiar” (LINS de BARROS, 1989) todas já tinham
em suas casas ao menos uma fotografia dos eventos e festas
comunitárias, que envolviam especialmente seus filhos. O papel
de importância da mulher, especialmente de mulher-mãe, como
cuidadora das lembranças familiares é preponderante na família
(LINS de BARROS, 1989). Nenhuma delas tinha fotografado
de fato antes, mas trinta minutos depois do arranque do primeiro
encontro todas já sabiam como faze-lo. Ligar, desligar,
enquadrar, fotografar, todas experimentariam narrar
visualmente suas escolhas temáticas a partir de um dispositivo
técnico. As câmeras eram compactas e doadas com baixa
resolução e tecnologicamente um pouco defasadas, mas a ideia
não passava pela aquisição de competências técnicas de uso dos
equipamentos, mas em olhar através deles.
No dia seguinte já havia sido acordado que os encontros
seriam diários e sempre ao final da tarde, após as mulheres
finalizarem suas jornadas de trabalho, em dias flexíveis
escolhidos por elas mediante a demanda de atividades da
semana. Os encontros foram realizados na sede da ONG VIDA,
em Suzana. Todo o processo, encontros, logística e estratégia
foi negociado com as participantes a partir de um método
dialógico, fundamentado nas experiências, interesses e
disponibilidades de cada mulher do grupo, que desempenharia
um papel-chave na reflexão sobre suas próprias práticas,
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clarificação, articulação dos descontentamentos e a elaboração
de soluções para uma ação social (SINGHAL et al, 2004).
Os Felupes ou Joola-ajamaat (BAYAN, 2015), ou ainda
Diolas (DAVIDSON, 2009) são um grupo étnico do leste da
África Ocidental que se assentou naquela região durante o
século XI e XII (ASANTE, 2008). Os primeiros contatos com
os navegadores e exploradores portugueses se dão na primeira
metade do século XV. “Um povo que passava grande parte do
tempo a pescar, cultivar, recolher vinho de palma e recusava
qualquer comércio com os portugueses” (LINARES, 1987:
116).
Os Felupe têm sido reconhecidos como uma sociedade
agrícola, especialmente por por sua capacidade de cultivar arroz
em áreas de manguezais e densas florestas de palmeiras. As
técnicas de cultivo de arroz nesta região são de, pelo menos, mil
anos (LINARES, 2002), apesar do cultivo do arroz por este
grupo étnico estar diretamente comprometido pelas mudanças
climáticas globais (DAVIDSON, 2009). Grande parte do
trabalho anual do sistema produtivo Felupe é assente em
pequenas unidades familiares que desenvolvem uma economia
de subsistência (BAYAN, 2015) na construção dos diques nas
bolanhas (terreno encharcado para o cultivo de arroz) e na
colheita do arroz. O trabalho do cultivo do arroz (Emanai) é
parte integralmente da personalidade, relações sociais,
obrigações culturais e ritualísticas das mulheres que fizeram
parte deste projeto. O trabalho (Ugorogal) coletivo e árduo é
uma tradição ancestral que faz parte da identidade cultural das
mulheres felupes, como uma característica cultural e ritualística
mimética, independente da produtividade (DAVIDSON, 2009).
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A organização social do trabalho está assente em idade
e gênero, com forte hierarquização social, marcada por estatutos
masculinos e femininos. Com efeito, é pertinente compreender
que os marcadores de gênero aqui descritos inicialmente se
baseiam na verdade numa separação demarcada pela biologia e
não pelo processo que entendemos ser mais assertivo do gênero
enquanto uma construção social (BEAUVOIR, 1980;
BUTLER, 2008). Aos homens estão atribuídas as funções do
cultivo do arroz, a construção dos diques nas bolanhas e do corte
dos cachos de palma (BAYAN, 2015). Trabalho associado à
força e à virilidade (CAZÉS, 1998; CONNELL, 2005). As
mulheres são as responsáveis pelas colheitas do arroz, do caju e
a produção de bens e comercialização de produtos nos mercados
comunitários para a obtenção dos rendimentos essenciais à
compra do arroz em falta, bem como o pagamento das
mutualidades de saúde, medicamentos, roupas e a educação. O
que evidencia por um lado o papel de cuidadora
(CHODOROW, 1990; BARRETO JANUÁRIO, 2016), mas
que subverte (NARVAZ e KOLLER, 2006) o que se
compreende como normativa social ao ser responsável pelo
sustento financeiro familiar e que impõe a mulher múltiplos
papéis.
Na Guiné-Bissau, as mutualidades comunitárias de
saúde servem à melhoria da saúde reprodutiva e materno
infantil da população que se encontra excluída dos sistemas de
saúde básica, provida pelo governo. As iniciativas, ações e
programas do âmbito do movimento mutualista incidem,
essencialmente, nas associações comunitárias femininas locais
que co-responsabilizam-se comunitariamente e autofinanciam o
atendimento à saúde, especialmente infantil, como instrumento
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alternativo. Com o apoio de ONGs que operam na região, são
feitas cotas dos seus associados em mutualidades que têm vindo
a construir centros de saúde primários (BAYAN, 2015). Junto
ao projeto Anhacanau Adjanhau foram construídas em Suzana
e Varela as Casas das Mães para uma melhor assistência às
mães, mas mantendo o costume das matronas.
Já no segundo dia da oficina do projeto Fotografar é dar
Vida a temática “mãe” passaria a ser compassada até as
exposições finais com enfoque aos cuidados maternos infantis.
O intuito foi o de compreender a perspectiva de cada mulher,
mãe, participante a associação da palavra “Aieu” (mãe em
dialeto Felupe) atrelada aos afetos (VISINTIN E AIELLOVAISBGERG (2017). Cada dupla dividiria a experiência de
compartilhar a câmera fotográfica e os olhares sobre os recursos
e problemáticas associados à maternidade. Contudo, a vivência
cotidiana da maternidade direcionava os olhares para a
dedicação e responsabilidade sobre o que significava ser mãe.
Após os registros e capturas fotográficas, era chegada a
hora de debater as escolhas fotográficas. A primeira definição
era que: “ser mulher é ser mãe”, repetiram muitas delas. Esta
afirmação gerou uma longa conversa que permitiu refletir e
desconstruir o conceito de maternidade, ficando clara a ideia de
cuidado (BADINTER, 2011; CHODOROW, 1990) por partes
das mulheres. Segundo Visintin e Aiel o-Vaisbgerg (2017) “há
indícios de que a maternidade se configure como sofrimento
social de modo diverso, na medida em que se expressa,
sobretudo, por meio de angústia e sentimentos de culpa” (2017,
p.99). A retratação da comida como afeto e ao mesmo tempo
culpa, no caso de falta, se reflete no discurso delas como papel
e dever da mãe.
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Nesse âmbito, a retratação do arroz, do caju e do leite
materno aparece como narrativa preponderante associada à
ideia de maternidade. Na teoria das emoções de Vygotski
(2004), os seres humanos precisam ser compreendidos no
âmbito das relações sociais, sendo assim, as emoções são
historicamente datadas e construídas. Compreendemos a
afetividade como o conhecimento construído e sedimentado por
meio da vivência, abarcado pela interação que se estabelece
entre os sujeitos e partes envolvidas. Com efeito, a afirmação
ser mãe é ser mulher, e o papel de cuidadora estabelecido pelas
mulheres se sedimenta nessa perspectiva sociocultural
construída e reiterada pela sociedade Felupe.
As oficinas seguiam ao longo dos dias das oficinas do
projeto com flexibilidade nas temáticas que o grupo de
mulheres estava disposto a abordar. Saídas fotográficas
aconteciam diariamente, bem como o retorno para o debate em
torno das imagens produzidas, tal como preconiza a
metodologia Photovoice (WANG, 2006). A fotografia se
fundamenta para o Fotografar é Dar Vida como uma ferramenta
para produção de narrativas imagéticas que conectam
experiências pessoais no qual as mulheres participantes
poderiam compor significados visuais a partir das suas
percepções de mundo, reflexão dos códigos culturais e
identitária, bem como um processo de alteridade de seus
contextos familiares.
A imagem fotográfica integra esta pesquisa a partir de
um processo de aprendizagem colaborativa, sedimentando a
possibilidade das mulheres felupes refletirem e avaliarem as
questões de impacto à saúde reprodutiva materno-infantil, bem
como a promoção da igualdade de gênero, e a maternidade na
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sociedade Felupe e guineense. A linguagem visual possibilitaria
um processo de ressignificação, a partir dos repertórios de cada
mulher, mãe, participante, da maternidade.
A fotografia na pesquisa participativa serviu como uma
alternativa ao registo escrito, o qual, por si só, promoveria a
inclusão das mulheres felupes participantes como informantes e
até mesmo como pesquisadoras válidas. A opção metodológica
que caracteriza este trabalho é fundamentada nos conceitos do
método Photovoice (WANG, 2006). Criado na década de 1990
pelas pesquisadoras Caroline Wang e Mary Ann Burris (WANG
e BURRIS, 1997), a metodologia se propõe a inserir no
processo investigativo atividades de base comunitária com a
finalidade de capacitar em conjunto de membros de grupos
sociais no intuito de “identificar, representar e reforçar os
recursos das suas comunidades através de técnicas e
representações fotográficas” (WANG e BURRIS, 1997, p. 369).
Este recurso foi usado durante as discussões orientadas para
estimular os participantes a “refletirem sobre suas próprias
condições de vida, mas também no sentido de partilhar as suas
experiências” (PALIBRODA et al., 2009, p.6).
Para Wang (1997), o Photovoice se diferencia de outras
formas de representação social visual porque a câmera está nas
mãos de membros da comunidade, em vez de na posse de um
sujeito externo à realidade local. A autora fundamenta a
metodologia em nove etapas de desenvolvimento que passam
por identificar as lideranças comunitárias e mobilizar os
participantes para os projetos photovoice, pela introdução e
decisão coletiva do desenvolvimento das oficinas, identificação
das temáticas a serem desenvolvidas fotograficamente e
distribuição das câmeras e produção das imagens (WANG,
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2006). As etapas finais se estruturam a partir da necessidade de
promoção de encontros para debater as escolhas fotográficas.
Como Gemma Penn (in BAUER e GASKELL, 2004)
compreende que a imagem é polissêmica, os debates com as
autoras das fotografias possibilitam minimizar a ambiguidade
de significados das imagens, ampliando a relação que Bathes
(1964) denomina de ancoragem. Mesmo que as fotografias
digerissem um significado ao observador o debate coletivo, não
sobre sua intencionalidade, mas em torno da sua mensagem
passam a configurar uma relação complementar em um nível
mais avançado. Assim, as narrativas orais, mesmo que
mediadas por um tradutor de felupe para português que
acompanhou todas as oficinas, apresenta uma relação
sintagmática com as imagens fotográficas que eram escolhidas
pelas participantes e debatidas.
Para finalizar a intervenção do projeto, iniciou-se junto
com o grupo de envolvidas o processo de organização da
exposição final das fotografias produzida pelas mulheres, mães,
participantes. Em dois encontros foi feita a discussão da
narrativa da exposição final, bem como a organização, seleção
das fotografias e definição das suas respectivas legendas. Foi
decidido que a exposição seria coletiva, não restringindo uma
definição autoral individual, representando o grupo. A
coletividade é uma característica da convivência e relação social
e está no centro das relações comunitárias entre as mulheres de
etnia. O grupo decidiu fazer duas exposições, sendo uma em
cada tabanca.
Foram captadas mais de 4.500 imagens, sendo realizada
uma pré-seleção respeitando a representatividade dos temas
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eleitos coletivamente pelas mulheres. Dessa forma, chegamos
a 26 imagens para compor a exposição fotográfica final. As
imagens eram representativas acerca das experiências e
vivências em comunidade, sobre suas próprias realidades.

A exposição fotográfica: mulher, afeto e maternidade
Na escolha das fotografias para a exposição e das
legendas pelas mulheres felupes, foi possível perceber algumas
temáticas a destacar, em detrimento de outros temas. Elencamos
para análise neste artigo a categoria mais proeminente no que
respeita o tema da maternidade e suas afetividades. As mulheres
quando falam e representam os afazeres no âmbito doméstico
(OKIN, 2008), referem-se ao trabalho na criação das crianças e
a alimentação das mesmas. Nas representações maternoinfantis foi possível perceber que essas retratações se dividem
entre a esfera do cuidado e do sagrado. Afinal para as mulheres
felupes “ser mãe é ser mulher”- fala que foi replicada pelas
mulheres fotógrafas quando o tema da maternidade surgiu. No
papel
de
cuidadora,
o
mito
da
maternidade
(BANDINTER,1985; 2011) é fortemente instituído na
comunidade Felupe. As mulheres sem filhos, “Canhelen”,
possuem uma hierarquia social diferenciada, representada na
narrativa e escolha das imagens. Na figura 1, é possível
vislumbrar “a mulher que procura filhos”, as contas e miçangas
são oferendas das promessas aos irãs (deuses felupes), para que
tenham filhos. Essa é uma forte representação na esfera do
sagrado. Com efeito, há uma intensa demarcação dos ditos
papéis sociais atrelados à ideia de masculinidades e
feminilidades (BARRETO JANUÁRIO, 2016), no qual os
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homens não surgem nas narrativas sobre paternidade ou
participação dos cuidados.

Figura 1 – Canhelen – Mulher que procura ter filhos

Na ordem dos afetos é perceptível notar um fator
preponderante no cuidado infantil, a alimentação. Uma
comunidade com recursos muito escassos, poder alimentar os
filhos é a maior forma de oferecer amor e cuidado. O arroz, o
caju e o peixe estão na centralidade de uma noção de capital
econômico e social (BOURDIEU, 2006) da comunidade. As
mulheres felupes partilham por meio de suas escolhas
fotográficas e narrativas a compreensão da ligação entre nível
socioeconômico e a relação de valor, cuidado e relações sociais.
187

As mulheres expressam a importância do arroz como a principal
riqueza em sua comunidade e que podem oferecer aos filhos, já
que elas que plantam e colhem. Além da amamentação (Figura
2), elas oferecem o “leite de arroz”. Um arroz com alto poder
nutritivo, cultivado nas bolanhas.

Figura 2 – Liti di mames i bon – Leite da mãe é bom

Ainda em torno da maternidade, foi possível perceber
que nas tabancas é comum encontrar casas especializadas para
o nascimento e a maternidade, as mulheres ficam isoladas dos
maridos durante o período neonatal, este período é o único em
que as mulheres não trabalham (BOLONHA, 2013). Para os
felupes, tanto homens como mulheres devem desconhecer as
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particularidades dos ritos de iniciação do sexo oposto. O
nascimento é algo que só deve ser compartilhado entre mulheres
que já são mães - em mais uma hierarquia social. O parto é
acompanhado pelas mulheres mais velhas. “Após o nascimento,
as mulheres não voltam logo para a casa do marido,
normalmente ficam em casa de uma mulher mais velha até que
o cordão umbilical caia” (BOLONHA, 2013, p.24). Na figura 3
e 4 é possível visualizar a “Casa das Mães” retratadas pelas
mulheres felupe. Na figura 3 a antiga casa tradicional, onde hoje
segue apenas como local sagrado. Na Figura 4, a imagem
representa a nova Casa das Mães. O projeto Anhacanau
Adjanhau vem desde 2013 construindo novas unidades de saúde
para a promoção da saúde materno infantil, com leitos,
materiais, medicamentos e o acesso aos serviços de saúde
materno-infantil, com o apoio dos conselhos gestores
compostos pelas mulheres, mães. Nestes espaços, as mulheres
dão à luz e residem até a queda do cordão umbilical do bebê,
numa casa de acesso proibido aos homens felupes, segundo as
tradições ancestrais. Todas as decisões e gestão são feitas pelo
conselho da Casa das Mães, formado por mulheres e parteiras
tradicionais. “Esta casa tem tudo o que é necessário: camas,
medicamentos, água e luz. Aqui nunca morreu uma mulher”,
informou a matrona Elisa Dejedjo.
Segundo dados do relatório Every Child Alive (2018),
publicado pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância
(UNICEF), a Guiné-Bissau é o sexto país com a maior taxa de
mortalidade infantil no mundo. Está também no grupo de países
onde morrem mais mães durante ou após o parto. Desde 2013 a
União Europeia financia 80% dos recursos do Programa
Integrado para a Redução da Mortalidade Materno-Infantil
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(PIMI) que prevê prestação de cuidados de saúde maternoinfantil, nomeadamente ao nível das infra-estruturas.

Figura 3 – Casa sagrado di mames – Casa sagrada das mães
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Figura 4 – Casa di vida - Casa de vida

Nas questões do afeto associadas à saúde maternoinfantil. Fotografias da ambulância quebrada, do posto de saúde
sem médicos e a dificuldade do transporte das pessoas enfermas
foram uma preocupação coletiva representada nas imagens
escolhidas. Dessa forma, é possível sugerir que a exposição
passou a ser um instrumento dialógico de denúncia, tendo o
potencial de refletir sobre os problemas vivenciados pelas mães
felupe como oportunidade de expor problemas e sensibilizar
sobre a vida na comunidade.
Os cuidados e demonstrações de afeto representados nas
falas e fotografias produzidas pelas mulheres felupes na
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perspectiva da maternidade dialogam com necessidades básicas
associadas especialmente à alimentação. As felupes expressam
a importância do arroz como a principal riqueza em sua
comunidade, seja numa esfera econômica, seja em um sentido
do cuidado maternal. Ao ampliarem a noção de trabalho para a
aquisição de rendimentos monetários que sustentam a
manutenção da educação e saúde dos filhos. É do dinheiro
proveniente da venda das castanhas do caju, do óleo de palma,
das rendas em tecido e do peixe que é suportada a aquisição de
medicamentos, transportes e materiais escolares para os seus
filhos. Estes recursos financeiros, em uma sociedade não
monetarizada, são os responsáveis para a aquisição de alimentos
quando a colheita do arroz é insuficiente para o sustento familiar
de todo o ano. As mulheres relatam que algumas felupes não
possuem leite ou são doentes e não podem amamentar, sendo
assim, o trabalho e venda de produtos extras ao arroz é que
garante a alimentação e desenvolvimento das crianças.
Sobre os cuidados dos filhos, todas as mulheres
mencionam a categoria de mãe para além da figura biológica
em uma noção de educação, afetos e responsabilidades
expandidos aos vínculos familiares e comunitários à parentes e
vizinhos, bem como às avós e mulheres mais velhas. O
exercício da maternidade não está restrito à figura da mãe
biológica, envolvendo outras mulheres no compartilhamento,
em especial às avós que assumem muitas vezes os cuidados dos
netos diante da necessidade das filhas estudarem ou
trabalharem, quebrando assim um ciclo geracional de valores
ancestrais de gênero entre os felupes, assentados na obrigação
do casamento. É com as avós que as jovens mães partilham o
valor dos cuidados e da maternidade, bem como para as avós, o
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neto é um bem que garante sua centralidade dentro da esfera
doméstica.
As felupes devem dividir seus filhos da mesma forma
como devem compartilhar alimentos, bens materiais, cuidados
e informações, num sistema de lealdade feminina, fonte segura
de conforto emocional e de transmissão de bens materiais e
valores (DE SOUZA LOBO, 2010). É possível perceber um
espaço de pertencimento a partir da maternidade, com
características de solidariedade em um espaço de construção de
relações comunitárias. Partilhar é uma categoria fundamental
para se entender as relações entre as mulheres felupes. A
percepção de práticas de partilha, ajuda mútua e solidariedade,
ampliam o entendimento associado aos afetos e realização da
maternidade e no conceito fundamental do “fazer família”,
associado ao fortalecimento dos laços entre as mulheres e
alicerçado nos cuidados dos filhos.

Notas conclusivas
O presente artigo parte de um recorte analítico sobre o
projeto de pesquisa que possui a intenção de investigação-ação
abarcado pela mobilização social visando o desenvolvimento
comunitário, com um recorte de gênero, aplicando os conceitos
e metodologias concebidos pelo método Photovoice (WANG e
BURRIS, 1997). A fotografia foi entendida como uma
ferramenta altamente flexível que nos possibilitou atravessar
barreiras culturais e linguísticas com estas mulheres, podendo
ser facilmente adaptada a outros diversos níveis e contextos.
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As dinâmicas internas da etnia Felupe, bem como das
sociedades rurais africanas, inserem-se num debate
contemporâneo sobre maternidade, ampliando as bases
biológicas e naturais do amor materno, reconfigurando o
sistema ocidental sobre os afetos a partir da sobrevivência, em
um sistema de cuidados coletivos em economias de subsistência
em que a mulher assume um papel central no contexto familiar
e comunitário.
As unidades domésticas são fortemente centradas na
figura da mulher, mãe, trabalhadora, que “apesar de operar um
ideal patriarcal, em que o homem exerce autoridade sobre o
destino dos filhos e sobre o percurso de vida da mulher” (DE
SOUZA LOBO, 2010, p. 121), os arranjos afetivos não se
fundamentam na presença ou ausência de amor materno pelo
qual mistificamos (BADINTER, 2011), bem como, não se
fundamenta na ordem do que ocidentalmente perpetuamos
como emoções e sentimentos (VIGOTSKY, 2004), mas do
importante papel das mulheres nas diferentes estratégias e
formas adaptadas às suas realidades na sociedade felupe.
A disseminação das imagens fotográficas por diversas
tabancas na Guiné-Bissau, bem como por diversas exposições
organizadas pela VIDA e pelos pesquisadores envolvidos que
estão a ser realizadas em galerias e espaços públicos nas cidades
de Lisboa, Porto, Rio de Janeiro e na capital Bissau,
potencializa a visibilidade destas fotografias e vozes deste
grupo de mulheres. Ações como a do projeto Fotografar é dar
Vida podem assumir um o papel de agente catalisador de
diálogos e reflexões em torno das preocupações deste grupo de
mulheres, auxiliando num processo de empoderamento coletivo
com enfoque na saúde reprodutiva materno-infantil e na
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perspectiva de gênero, bem como atesta um processo
participativo de pesquisa a partir de uma avaliação das
iniciativas dos programas alternativos que incidem,
essencialmente na co-responsabilização comunitária e no
acesso à saúde.
A questão que se deixa seria mais um exemplo de
diferentes formas, experiências, significados e negociações
presentes nas construções afetivas da maternidade,
ocidentalmente (re)conhecidas.
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IMPACTOS DAS PERCEPÇÕES SENSORIAIS E DAS
EMOÇÕES EM NARRATIVAS DE REALIDADE
VIRTUAL

Paula Regina Puhl | Andreia Denise Mallmann
Cristina Schroeder de Lima
Famecos (PUC-RS)

Introdução
Esse estudo partirá do termo realidade virtual (virtual
reality – VR) buscando compreender a interação do usuário,
seus graus de imersão com cada sistema e sua capacidade
cognitiva de interpretar e reter informações por meio das
sensações causadas por cada experiência narrativa.
O uso da realidade virtual na área da comunicação e das
artes não é algo novo. No entanto, nos últimos anos os
equipamentos de captação e as soluções de visualização dos
conteúdos têm se tornado mais acessíveis. No que tange à
circulação dos conteúdos, podemos citar o YouTube, que
lançou em 26 de janeiro de 2015 um canal voltado
especificamente para os conteúdos produzidos em 360º e 180º.
Na pesquisa divulgada pela Haptic.al em 2017 - site
especializado em notícias e informações sobre realidade virtual,
realidade aumentada e realidade mista -, o artigo de Deniz
Ergürel (2017) aponta que os produtos e conteúdos ligados à
realidade virtual terão um crescimento de 800% em nível
mundial, entre 2017 e 2021. Já o Ericsson Report, chamado The
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Future of Journalism in Network Society, de autoria de
Törnwall (2017), destacou que está previsto o investimento de
US$ 150 milhões para serem gastos com conteúdo para
realidade virtual até 2020. Além disso, a pesquisa também
sinalizou que o uso de VR para conteúdos informativos
potencializa mais aprofundamento às narrativas.
Assim, a proposta do artigo é compreender e analisar
como ocorre a percepção dos usuários em experiências com o
uso da realidade virtual e registrar o impacto que a interação
com o formato 360º provoca nos espectadores. A hipótese
preliminar que irá nortear o estudo está baseada na ideia de que
os formatos imersivos, utilizados em narrativas informativas,
podem vir a ser elementos importantes para chamar a atenção
dos espectadores. Acreditamos que os ambientes digitais
provocam sensações e emoções que colaboram para o
entendimento e envolvimento dos espectadores com a
informação recebida.
A fim de verificar e explorar essa hipótese, foi feita uma
sondagem para compreender as percepções de 20 participantes,
entre eles alunos e alunas de graduação e de pós-graduação da
Escola de Comunicação, Artes e Design (FAMECOS) da
Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul
(PUCRS). Os participantes assistiram um vídeo captado em
360º, chamado Walking New York, veiculado no canal do The
New York Times, no YouTube, em 2015. As experiências
ocorreram entre os dias 13 de junho e quatro de julho de 2017 e
os objetivos foram compreender os graus de imersão e
informação adquirida através da tela plana (TV), tela interativa
(celular), óculos VR com som ambiente e, por fim, óculos VR
com som integrado.
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Percepção e Emoção na sociedade contemporânea
Pensar o conceito de comunicação, na atualidade, é ter
em mente o processo social no qual sociedade e cultura se
encontram. Sousa (2004) acredita que a comunicação se
configura como uma relação social, em que os vínculos e os elos
são indispensáveis para a sobrevivência humana. É a partir do
ato de se comunicar que os sujeitos constroem as suas
identidades e reformulam os seus papéis sociais. São os fluxos
das mensagens, a linguagem utilizada e as formas de
compartilhamento que geram as interpretações.
Para ser efetiva, toda forma de comunicação necessita
de informação apresentada por intermédio de um suporte
comunicacional, afirma Sousa (2004). O ato comunicacional
precisa levar em o contexto do receptor, o código usado, a
informação utilizada e o canal ou meio onde ele ocorreu. A
recepção envolve a percepção, a interpretação e a significação
(SOUSA, 2004).
O fator da emoção, segundo Damásio (2012), também
deve ser considerado no processo de comunicação. Ele acredita
que a percepção, geralmente, está vinculada e é conduzida pela
emoção, mais do que pela razão, levando os sujeitos a decidir
quais mensagens serão compreendidas com mais eficiência em
detrimento de outras.
E é com base nesse contexto que a realidade virtual
encontra adesão, ou seja, pode vir a ser um dispositivo que
permite apresentar a informação de forma diferenciada, em
relação às narrativas apresentadas pelos demais meios de
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comunicação. Por essa razão é preciso considerar argumentos
relacionados às sensações, às percepções, às emoções por
intermédio da imersão, já que elas podem ser diferenciais
comunicativos importantes no que envolve os usuários dessa
tecnologia.
Seguindo o conceito “sociedade da sensação”, de acordo
com o filósofo alemão Christoph Türcke (2010), fazemos parte
de uma sociedade excitada em que os estímulos audiovisuais
são a medida da percepção e da ação. Esse entendimento é
visível na sociedade contemporânea. Para o autor “a sensação,
originalmente significou nada mais do que percepção”
(TÜRCKE, 2010, P. 9). No entanto, nos dias atuais, o
entendimento de sensação está relacionado com algo que atrai a
percepção, o espetacular e o chamativo. Türcke (2010) destaca
que o deslocamento da palavra “sensação” encontra abrigo nas
telas, no aparato visual; e segundo o autor são as responsáveis
por provocar uma percepção que permanece. Os argumentos de
Türcke (2010) estão ancorados nos meios de comunicação de
massa que, segundo ele, competem para fazer parte desse
“universo” de sensações.
Nessa “sociedade da sensação” outro conceito
importante é o de percepção. De acordo com Marilena Chauí
(2000) as sensações e percepções são as principais formas de
conhecimento ou experiência sensível. Segundo a autora, a
tradição filosófica até o século XX distinguia sensação de
percepção pelos seus graus de complexidade, sendo a sensação
aquilo que nos dá a qualidade dos objetos exteriores e os efeitos
internos que essas qualidades nos provocam. As percepções, por
sua vez, consistem na síntese dessas sensações, pois “sentimos
as qualidades como integrantes de seres mais amplos e
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complexos do que a sensação isolada de cada qualidade”
(CHAUÍ, 2000 p. 151).
Duas concepções distintas para sensação e percepção
podem ser identificadas na tradição filosófica: a empirista e a
idealista. Para os empiristas, coloca Chauí (2000), as sensações
e percepções dependem primordialmente dos estímulos
externos que agem sobre nossos sentidos e, consequentemente
sobre nosso sistema nervoso. O conhecimento sensível, de
acordo com essa concepção, seria fruto da coisa externa, e a
sensação e percepção “seriam efeitos passivos de uma atividade
dos corpos exteriores sobre o nosso corpo” (CHAUÍ, 2000, p.
152). Para o idealismo, no processo que envolve as sensações e
a percepção, o sujeito seria ativo e os estímulos passivos. Sentir
e perceber seriam, portanto, dependentes primeiramente da
capacidade interpretativa do sujeito, que decomporia o objeto
em suas qualidades simples (sensação) e o recomporia dandolhe uma organização e interpretação (percepção).
Apesar das diferenças apontadas nessas duas
concepções, ambas viam a sensação como uma relação de causa
e efeito entre as coisas e pontos do nosso corpo. De forma que
as coisas nos trariam estímulos pontuais, separados, mas
justapostos, que nosso aparelho sensorial, com seu mosaico de
receptores, também isolados e justapostos, somaria numa
síntese que seria o objeto percebido.
Chauí (2000) destaca que no século XX, a Filosofia
alterou e superou essas duas vertentes por meio da
fenomenologia de Husserl e da psicologia da forma, a Gestalt.
Terezinha da Nóbrega (2008) complementa que, enquanto a
ciência positivista considera sensação e percepção como
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fenômenos separados e distintos, na maneira de compreender a
percepção oferecida pela Gestalt ela é compreendida através da
“noção de campo, não existindo sensações elementares nem
objetos isolados”, não sendo, portanto, “um conhecimento
exaustivo e total do objeto, mas sim uma interpretação sempre
incompleta e provisória” (NÓBREGA, 2008, p. 142). Segundo
a autora a percepção está relacionada com uma atitude corpórea;
a apreensão dos sentidos se faz pelo corpo e envolve uma
atitude criadora. Essa perspectiva apoia-se, no movimento
como ponto fundamental, sendo a experiência perceptiva,
portanto, uma experiência corporal. O movimento e o sentir são
seus elementos chave.
Cabe ainda salientar que a percepção em Merleau-Ponty
(1945/1994) ganha contornos mais complexos, pois envolve o
campo da subjetividade e da historicidade: “sob o sujeito
encarnado, correlacionamos o corpo, o tempo, a afetividade o
mundo da cultura e as relações sociais" (NÓBREGA, 2008, p.,
142). Assim nota-se que a percepção está relacionada aos
conceitos de emoção e sentimento.
Podemos explorar a emoção tanto pelos estudos da
neurociência de Damásio (2012) quanto pelas relações culturais
apontadas por Rezende e Coelho (2010). Para Damásio (2012)
as emoções possuem uma função na comunicação entre o
sujeito e os outros, podendo inclusive influenciar na orientação
cognitiva. A emoção, segundo o autor, é desencadeada como
consequência de um processo mental de avaliação voluntário
que leva em conta tanto as experiências emocionais da infância
(primárias) como as adultas (secundárias).
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Nesse sentido, Damásio (2012) argumenta que, após o
indivíduo fazer uma formação mental de imagens, isso gera uma
mudança no estado do seu corpo, como a alteração de
batimentos cardíacos, mudança nas expressões faciais, tensão
muscular, entre outros. Essas alterações corporais são
perceptíveis aos observadores externos, entretanto Damásio
(2012) cita que a emoção faz parte de um processo avaliatório
mental, com respostas tanto sentidas no corpo como dirigidas
ao cérebro.
É importante destacar que o sentimento e a emoção não
são sinônimos. Damásio (2012) esclarece que nem todos os
sentimentos podem estar relacionados com a emoção, porém
uma emoção sempre gera um sentimento. Para o neurocientista
é preciso compreender a variedade de sentimentos. Quando os
sentimentos são baseados nas emoções mais universais como
felicidade, ódio, tristeza, medo, etc.., o corpo é o primeiro a nos
chamar a atenção (DAMÁSIO, 2012). Já algumas variações
dessas emoções universais como a euforia e êxtase (oriundas da
felicidade), melancolia e ansiedade (vindas da tristeza) e pânico
e timidez (relacionadas com o medo) ocorrem em gradações
mais sutis tanto no estado emocional do corpo quanto no estado
cognitivo.
Rezende e Coelho (2010) apresentam um estudo em que
revisitam o conceito de emoção como objeto das Ciências
Sociais. As autoras exploram a emoção como representações,
considerando tanto as dimensões da experiência humana
relacionadas ao senso comum, como a relação com a sociedade
e a cultura. No estudo, elas colocam que “as emoções, embora
situadas no corpo, têm com este uma relação que é permeada
sempre por significados culturalmente e historicamente
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construídos” (REZENDE; COELHO, 2010, p. 33). Mesmo
assim, as autoras retificam a ideia de que as emoções podem ser
universalmente compartilhadas, já que o sentimento está ligado
a uma reação de ordem natural ou mesmo biológica, podendo
ser distinguidas de normas sociais; mas ao mesmo tempo
emoção é “[...] um fenômeno individual, no sentido particular
de cada um, e comum a todos os seres humanos” (REZENDE;
COELHO, 2010, p. 99). Apoiado neste conceito, podemos
pensar nas narrativas imersivas como experiências que
potencializem tanto a percepção quanto a emoção por meio de
dispositivos tecnológicos de realidade virtual.
Mas é importante, antes de relacionar as tecnologias
com a emoção, compreender a imersão, outro elemento de
destaque nas narrativas em realidade virtual. Conforme Murray
(2003, p.102), “a experiência em ser transportado para um lugar
[...] simulado é prazerosa em si mesma, independente do
conteúdo da fantasia”, e segundo a autora quando essa ação
acontece, estamos diante de experiência como imersão. Murray
(2003), em seu livro sobre as possibilidades narrativas no
ciberespaço, trata imersão como um termo metafórico que vem
de uma experiência física, como estar submerso na água.
A autora acredita que, ao sair de um mundo familiar e
entrar em um ambiente novo, o sujeito experimenta formas de
se movimentar dentro dele, e assim a mente é inundada por
sensações e estímulos sensoriais. Entretanto, quando se está em
um meio participativo, consideramos aqui o ambiente criado
pela realidade virtual, Murray (2003, p.102) adverte que a
imersão implica “nadar, a fazer as coisas que o novo ambiente
torna possíveis”, possibilitando, assim, prazer a partir da
imersão como atividade participativa, onde os sentidos
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provocam emoções por intermédio do ambiente virtual
simulado.
Sherry Turkle, reconhecida pelo seu estudo sobre a
psicologia no ciberespaço desenvolvido nos anos 80, é citada
por Murray (2003), por afirmar que os computadores podem
proporcionar acesso irrestrito às emoções, o que muitas vezes é
vedado na vida real. Murray (2003) acredita que os
computadores, no entendimento da psicologia, são entendidos
como objetos liminares, ou seja, estão situados na fronteira
entre a realidade externa e nossas próprias mentes.
Seguindo nesse pensamento, a autora considera a
narrativa uma experiência liminar, mas no momento em que
leva em conta a participação, existe o risco de desequilíbrio,
quando é rompida a convenção teatral da “quarta parede” que
separa tradicionalmente o palco e a plateia.
Após apresentar uma breve reflexão sobre percepção,
emoção e imersão, a seguir exploraremos o conceito e
aplicações da realidade virtual.

Realidade virtual: compreensão e contexto
A realidade virtual, conhecida por VR (virtual reality),
é, por definição, uma tecnologia de interação profunda entre um
sistema e um usuário, através de uma interface computacional
que idealmente exploraria todos os sentidos do ser humano,
portanto, multissensorial. Sua performance ocorreu pela
primeira vez antes mesmo do surgimento da Internet, em 1963,
quando Ivan Sutherland criou uma aplicação nomeada
Sketchpad (SUTHERLAND, 1963). Esse aparato permitiu a
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manipulação de figuras tridimensionais em tempo real na tela
de um computador.
Esse foi considerado o primeiro experimento VR
justamente por utilizar “uma interface computacional avançada
que envolve simulação em tempo real e interações, através de
canais multissensoriais” (BURDEA; COIFFED, 1994). Esses
canais multissensoriais são denominados por Kirner (2011) de
dispositivos especiais, os quais ativam e se utilizam dos sentidos
e da sensibilidade humana.
Antes de seu surgimento, as interfaces digitais possuíam
caráter bidimensional em tela plana, disponibilizando
aplicações de performance multimídia (textos, imagens, sons,
vídeos e animações) apresentadas em uma interface (cujos
limites eram a própria dimensão da tela). Ao eleger o monitor
como principal instrumento de ação/interação, os computadores
pessoais valorizaram a visão como sentido máximo.
Nesse cenário tecnológico temos como comando dessas
telas bidimensionais as operações via teclado e/ou mouse.
Desde meados dos anos 2000, vimos surgir as primeiras
interações tangíveis, chamadas de touch screen (telas sensíveis
ao toque) e hoje, ainda em estágio primário, os comandos de
voz para telas 2D e 3D.
A tridimensionalidade da realidade virtual explora
especialmente os sentidos da visão e audição. A passagem de
um ponto de vista (enquadramento) para multipontos (360
graus) auxilia na percepção de ambiente real, amplificada pelo
comando do ponto de vista que o próprio usuário escolhe.
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Os sentidos e a sensibilidade do usuário são
fundamentais para a experiência de realidade virtual,
permitindo mensurar variados graus de “vivência” em um
simulacro específico. A sensação de pertencimento à realidade,
em um recorte particular, em seu tempo e seu espaço, garante o
sucesso ou o fracasso de uma narrativa em VR. A captação em
360 graus preenche o eixo rotatório do usuário, garantindo uma
experiência cujo espaço representa 100 por cento da cena real.
Domínguez-Martin (2015, p. 420) acredita que o
Jornalismo Imersivo através da VR é capaz de garantir maior
profundidade às narrativas. "Realidade virtual (RV) é uma
experiência imersiva que replica o ambiente real imaginado e
permite aos usuários interagir com este mundo de maneiras que
se sinta como se estivesse lá fisicamente”.
Conhecida como precursora da realidade virtual, Nonny
De La Peña foi a primeira jornalista a estudar e produzir
reportagens e storytelling em jornalismo imersivo, através da
realidade virtual em vídeo-animações em 360 graus. De La Peña
et al. (2010, p. 291) define o conceito de jornalismo imersivo
como uma “produção de notícias numa forma em que a pessoa
pode ter experiências em primeira pessoa de eventos ou
situações descritas em narrativas jornalísticas".
No Brasil, vivemos um crescimento no uso de
tecnologias 3D, de realidade virtual e vídeos em 360 graus. O
mercado brasileiro - TV Globo, G1, Folha de S.Paulo, VICE
Brasil entre outros - tem acompanhado as pioneiras empresas
mundiais - BBC, The Guardian, The New York Times , CNN e
El País - na arte de contar histórias utilizando a realidade virtual
em produções 360 graus.
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Vale ressaltar, aqui, as diferenças conceituais de
realidade virtual e realidade aumentada para evitar enganos. A
realidade virtual é uma técnica avançada de interface a qual
propicia imersão, navegação e interação em um ambiente
sintético, tridimensional, gerado por um sistema computacional
com implicação multissensorial, ou ainda, um cenário
capturado por câmeras grande-angulares que garantem um
ângulo de captura de 360º e possibilitam a interação ocular. Já
a realidade aumentada pretende unir os dois mundos: real e
virtual. Através de marcadores, a técnica conhecida por AR
(augmented reality), procura expandir o que naturalmente nossa
visão enxerga, criando virtualmente, através de aparatos
digitais, informações ampliadas, como geolocalização,
distância, tamanho, proporção, altura, largura, cor, etc., sem,
com isso, nos deslocar para outra dimensão de tempo-espaço. A
realidade aumentada combina recursos de multimídia e
realidade virtual, para apresentar elementos misturados e prover
interação em tempo real (KIRNER, 2011).
Há, ainda, uma categoria intermediária entre as duas
realidades, a chamada Virtualidade Aumentada (AV ou
augmented virtuality). Esse denota a captação de uma fração da
realidade e sua inserção, em tempo real, em um sistema ou
narrativa digital, ampliando a interação e a imersão no “mundo
virtual”. A virtualidade aumentada costuma operar com
avatares e teve bastante destaque no início dos anos 2000, com
a plataforma Second Life desenvolvida pela Linden Lab.
Este estudo se ampara no conceito de realidade virtual
com narrativa em vídeo 360º. Essa tecnologia é capaz de ceder
protagonismo e alto grau de imersão aos usuários, os quais
buscam os detalhes que apenas a emoção é capaz de atribuir à
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experiência. Sendo assim, temos um cenário em que a realidade
se mistura à imaginação, onde o fato se conecta à ficção, e onde
a razão e a emoção ganham a mesma força e o impacto em meio
a uma narrativa mediada por tecnologia VR.
De acordo com Costa (2017, p.24), “é a partir da
narratividade que o homem coloca em perspectiva lógica e
cronológica seu conhecimento e natureza física, produzindo
significações, e dando sentido às coisas e atos humanos”. Ao
utilizar uma interface de realidade virtual, equilíbrio, ponto de
vista, audição e demais sentidos se alteram na experiência
imersiva. Alguns perdem o eixo do corpo; outros, a noção de
tempo-espaço. Cada usuário leva consigo seu repertório pessoal
para extrair suas próprias sensações, percepções e emoções em
meio à narrativa.

Procedimentos metodológicos: descrição e aplicação da
sondagem
Para a aplicação da sondagem foi escolhido o vídeo
Walking New York produzido pela New York Times Magazine
em colaboração com o estúdio Vrse e disponível no canal do
veículo no Youtube ou no aplicativo gratuito NYT VR.
O vídeo é um documentário de aproximadamente seis
minutos de duração em que o artista francês JR mostra o
processo de realização da capa da edição de 26 de abril de 2015
da revista. Para o projeto, JR selecionou alguns imigrantes
recentes, que haviam chegado na cidade de Nova York há
menos de um ano, e os fotografou caminhando nas ruas. Dentre
eles, foi Elmar Alyiev, um garçom de 20 anos vindo do
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Azerbaijão, o escolhido para figurar na imagem estampada na
capa da revista. A imagem foi colocada no chão da Flatiron
Plaza, diante de um dos edifícios mais icônicos da cidade de
Nova York, e ocupa praticamente toda a sua área triangular.
Mais tarde, em um helicóptero, JR fotografa a imagem de cima.
O vídeo termina com a capa da revista finalizada, mostrando
essa imagem feita por JR a partir do helicóptero onde se vê a
enorme imagem de Elmar no meio da cidade, pontilhada de
pequenas e múltiplas sombras dos passantes que cruzavam
sobre ele. A produção da capa desdobrou-se em uma série de
outras ações e conteúdos, conforme figuras um e dois.
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Figura 1 – Magazine – Capa da revista The New York Times

Fonte: New York Times, 2015.
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Figura 2 – Reprodução de duas cenas do vıd́ eo no youtube
acessada pelo computador e pelo celular em modo VR

Fonte: Vídeo Walking New York, 2015.

Optamos por utilizar Walking New York para essa
pesquisa principalmente pela preocupação de que o vídeo
apresentasse uma narrativa completa, porém não muito
complexa, a ponto de não ser minimamente entendida por quem
não tivesse domínio do idioma falado. Outra questão foi a
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necessidade de o vídeo possuir uma narrativa inteligível
também em uma tela sem interação. Além disso, foi importante
o fato de se tratar de um vídeo produzido por uma empresa
jornalística com credibilidade e tradição e que tem continuado
a investir e experimentar com o formato.
A coleta dos dados para a discussão sobre a percepção
dos sentidos dos participantes ocorreu entre os dias 13 de junho
e 11 de julho de 2018, em uma sala de aula localizada no prédio
7, na Faculdade de Comunicação, Artes e Design/PUCRS, em
Porto Alegre. Participaram da pesquisa 20 estudantes, sendo 16
de graduação (entre 2º e 6º semestre) e quatro de pós-graduação.
As etapas foram as seguintes: primeiramente o vídeo era
apresentado por completo para dois participantes
conjuntamente em uma TV Samsung (modelo 6500) de tela
plana de 60". Logo em seguida eles eram levados para partes
afastadas da sala para que assistissem individualmente na tela
interativa, em telefones celulares. A partir desse momento era
importante que os participantes ficassem relativamente
separados para que o som dos dispositivos de cada um não
interferisse na experiência do outro. Nos dois casos o vídeo era
assistido por completo. Logo em seguida, o vídeo era
reapresentado nos óculos VR. Foram utilizados quatro óculos,
dois da marca BoboVRZ4, com som integrado, dois VR Box
sem som integrado. Inicialmente o vídeo foi visualizado com o
som ambiente, ou seja, o telefone móvel era encaixado nos
óculos sem uma conexão de áudio. O som, portanto, vinha
direto do alto-falante do telefone. Nesses casos os participantes
assistiram aos primeiros minutos do vídeo. Por último, para
assistir o restante, o telefone móvel era conectado aos
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dispositivos com o som integrado, completando assim a
experiência de realidade virtual.
Logo após, os participantes eram convidados a
responder a um questionário que lhes era enviado por e-mail. O
questionário era composto por sete perguntas, divididas em seis
perguntas fechadas e uma aberta. O questionário foi criado no
Google Forms. A técnica escolhida para a coleta dos dados
serviu para obter informações sobre sentimentos, interesses e
comportamento dos sujeitos (GIL, 2008).
As quatro primeiras perguntas referiam-se ao nível de
conexão experimentado em cada uma das experiências: 1) tela
plana - TV; 2) tela de celular; 3) tela VR com som ambiente; 4)
tela VR com som integrado. Em cada uma das perguntas o
participante deveria escolher em uma escala de zero a 10 o seu
grau de conexão.
Na pergunta um, sobre a experiência em tela plana/TV,
45% dos respondentes apontaram um nível de conexão menor
que cinco. Já na tela do celular, a segunda pergunta, o nível de
conexão foi 100% maior que três e 70% entre seis e oito. Na
tela VR, com som ambiente, 95% marcou o grau de conexão
maior que sete, porém nenhum dos participantes apontou o nível
10. Na tela VR com som integrado, 95% marcou o nível de
conexão maior que oito, sendo que 65% marcou o índice mais
alto.
As respostas para essas quatro primeiras perguntas do
questionário demonstraram que nenhum respondente atribuiu o
grau 10 de conexão com tela plana, enquanto que sobre as outras
três plataformas nenhum respondente atribuiu um grau menor
do que três de conexão. Dos 20 respondentes apenas cinco não
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marcaram uma escala regular crescente de nível de conexão em
cada uma das plataformas, essa observação foi feita
considerando cada uma das respostas separadamente. Um dado
interessante foi que apenas uma respondente atribuiu um grau
de conexão menor que oito na experiência com a tela VR/som
integrado.
Na pergunta cinco, sobre o nível de informação através
da mediação dos dispositivos já citados, a tela VR com som
integrado foi marcado como a plataforma mais informativa por
55% dos participantes; A tela plana 20%, o celular 20% e a tela
com som ambiente 5%. Na pergunta seis, sobre o grau de
imersão percebido, 95% atribuiu ao óculos VR com som
integrado.
Na pergunta sete, foi solicitado para os participantes
fazer uma breve descrição de suas percepções com relação às
imagens, sons e sobre sensações percebidas durante a
experiência. Para facilitar a apresentação das respostas,
dividimos em duas categorias algumas sínteses e comentários
que se sobressaíram a partir das falas dos respondentes, no
quadro 1, a seguir:
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Quadro 1 - Sıń tese dos comentários
Som e Imagem
O áudio é um fator chave
para a imersão.
A imagem não estava tão
definida e conexa.
O conteúdo na TV não faz
muita diferença.
O som ambiente não
colabora com a
imersão.
Com uso do óculos VR com
som a imersão
dificultou a atenção ao
conteúdo, devido a
dispersão pela vontade de
explorar os
detalhes das cenas.

Sensibilidade Receptiva
Percepção do corpo e a
dificuldade de
movimentação no espaço.
O uso do óculos VR com
som integrado
causou desequilíbrio, dor de
cabeça, tontura
e enjoo. Provocou medo de
altura.
Emoção e adrenalina ao usar
o óculos VR
com som integrado.
O óculos com fone me deu
menos tontura e
maior sensação de realidade.
Necessidade de tocar nos
objetos físicos
para não perder a realidade
do espaço.
Com o uso do celular, a
mobilidade e liberdade
de interação foi maior.

Fonte: Autoras (2017)

Além das respostas descritas acima, também foram
manifestadas algumas insatisfações e interferências decorrentes
da dificuldade de uso dos aparatos, como: baixa velocidade e/ou
oscilação da conexão da Internet; em relação a adaptação facial
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aos óculos, foram abordados o ajuste da dioptria, distância
interocular, ou seja, o ajuste da distância entre os olhos.

Conclusões: a narrativa como vínculo entre sujeito e
dispositivos
Esse estudo preliminar apontou percepções variadas
com relação aos sentidos quando provocados pelas diferentes
experiências por meio das telas no consumo do conteúdo
audiovisual. Sobre o grau de imersão, 95% das respostas
mostram que os óculos VR com som integrado proporcionaram
mais imersão.
Foram observados durante a aplicação da experiência,
de forma empírica e ilustrativa, o comportamento dos
participantes ao assistir o vídeo. Diante do aparelho de TV,
todos permaneciam sentados e atentos, quase sem
movimentação corporal, ou seja, não ficou evidente se a
narrativa emocionou os participantes. No uso do celular
somente um participante utilizou a opção touch screeen para
explorar o vídeo 360º, os demais o fizeram movimento do corpo
junto com o dispositivo.
Essa atitude evidencia a presença do corpo como
participante da experiência perceptiva, ou seja, foi notada a
intenção do grupo em explorar os diferentes pontos de vista
propostos pela narrativa. Como a aplicação da experiência era
feita em duplas, também foi verificada a interação entre os
participantes, como falas e comentários sobre o vídeo. O mesmo
ocorreu na etapa do VR com som ambiente.
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Na etapa de observação do uso dos óculos VR com som
integrado presenciamos alguns casos de sobressaltos e perda de
equilíbrio dos estudantes, que tentavam buscar apoio nos
móveis e paredes da sala de aula. Nesse momento, mais uma
vez, a presença corporal foi fator importante para a percepção,
mas em alguns casos com viés negativo, pois interferia na
percepção do próprio corpo dos sujeitos, tendo implicações na
compreensão da narrativa.
Ao responder o questionamento sobre o grau de
informação compreendida, notamos que 55% dos respondentes
escolheram os óculos VR com som integrado, destacando essa
plataforma como a experiência mais informativa. Em segundo
lugar, 40% se sentiram mais informados por tela plana/celular.
Essa constatação indica que ruídos/interferências no uso podem
comprometer a atenção e, portanto, o nível de absorção de
informação. É importante destacar que o público participante
dessa atividade tinha entre 18 e 35 anos e, portanto, e em sua
maioria já possuem familiaridade com tecnologias em seu
cotidiano.
Além da relação entre os sujeitos que participaram da
experiência com diferentes dispositivos tecnológicos, a
pesquisa também destacou o papel da narrativa. As
possibilidades oferecidas pelos formatos imersivos, como a
realidade virtual, podem potencializar ou atrapalhar a
percepção. Nesse sentido, entendemos a importância de pensar
narrativas que consigam mediar as possibilidades tecnológicas
de captação de imagem, som, e disponibilização em novos
dispositivos, com histórias bem contadas com intuito de atingir
a percepção dos usuários podendo gerar emoção, e
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consequentemente melhorar a apreensão e a construção do
conteúdo.
Uma vez que o vídeo em 360 graus assistido em um
óculo VR já promova um grau de imersão mais envolvente que
uma tela de televisão, o estudo sugere que a narrativa é o fio
condutor desta experiência, em que o espectador encontra-se
imerso e/ou circundado pelas cenas, que excluem a ideia da
“quarta parede”. É ela que irá possibilitar o agenciamento das
sensações, percepções e emoções junto ao sujeito, a fim de lhe
trazer mais informação. Na figura três é apresentado uma
imagem que tenta sintetizar a relação entre os elementos
abordados no estudo.

Figura 3 – Componentes da experiência VR

Fonte: Autoras (2018)

A narrativa é, portanto, um elemento fundamental que
poderá conduzir e/ou mediar a atenção do espectador e
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promover a exploração da riqueza de informação possibilitada
pelos ambientes digitais, como os produzidos pela realidade
virtual.
Com base na sondagem realizada entendemos que os
resultados foram ao encontro da hipótese preliminar, mostrando
que os formatos imersivos, principalmente o formato 360º
apresentado na narrativa escolhida, trouxe ao espectador mais
proximidade e detalhamento sobre o projeto do artista JR. Essa
sensação de "inclusão" na cena narrativa se dá por intermédio
do ambiente imersivo digital, o qual propicia a sensação de
domínio de cena.
Cabe salientar que, embora sendo um estudo preliminar,
destacamos a importância da produção de conteúdos que levem
em conta a sensibilidade receptiva e não somente o
aproveitamento de avanços tecnológicos disponíveis em cada
época. Além disso, a inserção de elementos imersivos em
narrativas informativas pode gerar sensações que, dependendo
do envolvimento dos espectadores, se convertam em emoções.
E nesse contexto, o afeto gerado pelo envolvimento emocional
entre conteúdo e público pode ser uma nova aposta para a
geração de engajamento e produção de conteúdos mais
complexos e aprofundados.
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O IMAGINÁRIO AFETUAL E O TRIBALISMO PÓSMODERNO: REFLEXÕES TEÓRICAS SOBRE AS
TELAS CONTEMPORÂNEAS

Larissa Azubel
PUC-RS

Introdução: o imaginário afetual na ambiência pósmoderna
Considerando a retroalimentação recursiva entre real e
imaginário como a fórmula inexata da socialidade
contemporânea, seguimos a linha argumentativa de Silva (2012;
2017), para quem não se acredita no imaginário, vive-se nele.
Assim, não se pode estudar a comunicação social sem levar em
conta a sua realidade, a realidade do imaginário, a materialidade
do midiático, do espetáculo ou da fantástica transcendental ou
das ficções no quotidiano. É (im)preciso pensar a dialógica
intrínseca a termos que por muito tempo estiveram separados.
Para isso, optamos por dialogar principalmente com
pensadores da chamada Escola de Grenoble e, partimos das
contribuições fundamentais de Gilbert Durand, sobre a temática
do imaginário. Logo, vamos delineando os possíveis sentidos
dessa noção no campo contemporâneo da comunicação,
inspirados pelas leituras de seu discípulo Michel Maffesoli, que
constitui nossa base teórica sobre as temáticas do imaginário e
do tribalismo, no contexto da pós-modernidade, e também sobre
a metodologia utilizada para pensá-las, a sociologia
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compreensiva. Maffesoli é mestre de nosso mestre Juremir
Machado da Silva, o qual traz a noção-chave de tecnologias do
imaginário. Complementarmente, Jean-François Lyotard faz
parte de nossa base teórica sobre a pós-modernidade. A seguir
trabalharemos as noções aqui apresentadas.
Para Gilbert Durand (1988; 1998; 2002) o imaginário é
uma espécie de conector obrigatório por meio do qual são
constituídas todas as representações e, portanto, todas as
relações humanas. O imaginário teria, logo, um caráter coletivo,
sendo formado por articulações simbólicas partilhadas. Em
consonância com o autor, compreendemos o imaginário como
"uma re-presentação incontornável, a faculdade da
simbolização de onde todos os medos, todas as esperanças e
seus frutos culturais jorram continuamente" (DURAND, 1998,
p. 117). O imaginário poderia ser compreendido, neste prisma,
como uma aura afetual: contém e promove esquemas afetivos
de pensamento, sentimento e ação.
Assim, ele é formado por um componente racional ou
razoável, mas, ao mesmo tempo, abarca a ductilidade do lúdico,
do onírico, do fantástico, do imaginativo, do afetivo, do
irracional, do não-racional, dos sonhos (SILVA, 2017). Em
suma, das construções mentais que potencializam as práticas;
pois, “de algum modo o homem age porque sonha agir”
(MAFFESOLI, 2001, p. 76).
Partilhamos, portanto, da compreensão de Maffesoli
(2012, p. 39), para quem a primeira lição dada pela ambiência
ou clima é a de que “estamos presos, em um bloco único, em
uma constelação ambiental, que faz de cada um o que ele é, e
da qual é muito difícil se desvencilhar”. O autor pensa o
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imaginário como uma espécie de “céu das ideias”, que age de
maneira um tanto misteriosa, garantindo a coesão do conjunto
social.
Na maior parte do tempo, o imaginário dito individual
reflete, no plano sexual, musical, artístico, esportivo, o
imaginário de um grupo. O imaginário é determinado pela ideia
de fazer parte de algo. Partilha-se uma filosofia de vida, uma
linguagem, uma atmosfera, uma ideia de mundo, uma visão das
coisas, na encruzilhada do racional e do não-racional
(MAFFESOLI, 2001, p. 80).
Nesse sentido, a comunicação é aspecto essencial da
leitura maffesoliniana de imaginário. O autor (2001, p. 77)
entende que os processos interacionais criam aura, sendo os
momentos de vibrar em comum e de partilhar sensações
constituintes imaginário. Daí vem sua concepção de imaginário
como cimento social, elemento que liga, que une numa mesma
ambiência; que promove uma espécie de transe, favorecendo a
explosão de si mesmo e a participação nesse pequeno outro, que
pode ser “um objeto, um guru, uma estrela, uma pintura, uma
música, um ambiente, etc., e por isso mesmo cria-se esse Outro,
que é a sociedade” (1995, p. 112).
Ora, parece-nos que os sites de redes sociais e outras
plataformas de compartilhamento e consumo de conteúdo
(afetivo) materializam essa dimensão de participação, de fazer
parte, de fazer sentido, de sentir o outro, de ser um com ele. Por
meio dessas formas que expressam narrativas de imaginários
vibramos em comum, nos conhecemos e reconhecemos,
alimentamos nossas identidades, nossos autoconceitos; nos
ligamos a esses outros que contribuem para a cristalização e
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publicização desse eu que só existe se for visto, se for curtido,
se for compreendido. As pequenas ou grandes histórias que
compartilhamos com o outro, que consumimos do outro,
constituem, então, o cimento social, são base de uma
socialidade empática em florescimento.
Assim, o imaginário é vivido – e existimos na realidade
imaginal. Compreendido a partir da interação, é também
pensado pelo viés da técnica, pela qual o estar-junto acontece.
É (im)preciso encontrar as formas de sua materialidade e essa é
a nosso ver a principal contribuição da noção de tecnologias de
imaginário, que cristaliza objetos passíveis de pesquisa como
importantes fontes de informação sociológica na perspectiva
compreensiva.
Perspectiva essa que embasa nosso trajeto
metodológico, com os seguintes pressupostos: 1) a crítica ao
dualismo esquemático: que se opõe à paranoia positivista do
corte entre razão e imaginação, sujeito e objeto, paixão e
ciência; 2) a forma, que busca construir um enquadramento
aberto, identificando os caracteres essenciais do objeto
(metáforas obsessivas); 3) a sensibilidade relativista, que
preconiza não existir uma realidade única, mas diversas formas
de percebê-la e prefere a metáfora, a caricatura, a analogia e as
aproximações, ao “terrorismo da coerência”, construindo um
conhecimento ciente de suas possibilidades e limites; 4) a
pesquisa estilística, que procura compreender o estilo do
quotidiano, feito de gestos, palavras, teatralidade, obras – em
caracteres minúsculos e maiúsculos; e, 5) o pensamento
libertário, que traz um modo de olhar aberto ao politeísmo
epistemológico.
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Voltemos, logo, ao imaginário (vivo, vívido, vivido) e
suas tecnologias materiais, um tanto redutoras e
dessacralizadoras, mas capazes de torná-lo, de certa forma,
“visível”. Todo imaginário é rede e “toda tecnologia é um ponto
da rede, um terminal de entrada no sistema, um nó de conexão”
que funciona por input/output permanentes (SILVA, 2012, p.
97). Silva descreve as tecnologias do imaginário como
“dispositivos (elementos de interferência na consciência e nos
territórios afetivos além e aquém dela) de produção de mitos, de
visões de mundo e de estilos de vida” (2012, p. 22).
Elas se manifestam de diferentes formas: “ora se
apresentam como meios (rádio, televisão), ora como
procedimentos, técnicas ou disciplinas (publicidade) ou,
finalmente, como formas de expressão (literatura)” (SILVA,
2012, p. 69). Não funcionam por meio da imposição, uma vez
que não se configuram sob os signos do poder e do controle.
Operam, no entanto, por meio da adesão, do consentimento,
comportando um interlocutor (ator/objeto) capaz de recusar-se
ao jogo.
São capazes de desviar ou assumir o controle,
inscrevendo-se no território anárquico da potência. São formas
de materializar o etéreo e transformar a atmosfera de uma época
em corrente de um tempo: operam cristalizando o patrimônio
afetivo, imagético, simbólico. “São magmas estimuladores das
ações e produtores de sentido. Dão significado e impulso, a
partir do não racional, a práticas que se apresentam também
racionalmente” (SILVA, 2012, p. 47).
Em um exercício de relativização do papel da técnica na
comunicação hodierna, e no horizonte da explosão das
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chamadas novas tecnologias da comunicação, Silva (2012) abre
espaço para a noção de tecnologias do imaginário – que servem
tanto à razão (intelecto, inteligência), como ao sensível (lúdico,
afetivo, onírico).
Através de tweets, posts, notícias, produções
audiovisuais nas mais diversas plataformas – e a lista não finda
–, podemos “visualizar a cristalização desse imaginário
contemporâneo, que é patrimônio social, reservatório e motor
da socialidade hodierna. Essas formas (materiais) do imaginário
(imaterial) expressam o ar do tempo, o que experimentamos
coletivamente e que constitui e é constituído pela cultura. Nossa
vida simbólica acontece no imaginário.
Se um imaginário é a aura incorpórea do corpo de um
tempo, é uma atmosfera que pode ser compreendida ao
estudarmos o clima social. O caráter difuso de um imaginário
faz dele uma espécie de Zietgeist ou, espírito do tempo. E um
espírito, um estilo do tempo tem seus caracteres essenciais:

O estilo é o caráter essencial de um sentimento coletivo.
Ele é a sua marca específica. No sentido estrito do termo,
torna-se uma forma englobante, uma “forma formante”,
que dá origem a todas as maneiras de ser, costumes,
representações, modas diversas pelas quais se exprime a
vida em sociedade (MAFFESOLI, 1995, p. 26).

Essa vida social que se exprime, que escreve e
circunscreve uma época, é formada por inúmeras “pequenas
coisas” (MAFFESOLI, 2005, p. 106) ao lado das estruturas
macroscópicas, de modo que a retroalimentação entre elas, via
229

imaginário, é o que determina a forma de viver individual, ao
mesmo tempo em que cadencia a respiração social. Na pósmodernidade, o um só é em relação ao outro. Fica evidenciado,
assim, o caráter afetual do imaginário pós-moderno.
Os esquadrinhamentos dos observadores, comentadores
e pensadores sociais, em especial, aqueles que conseguem
mensurar dados, como ocorre nas análises de redes, estão aí para
mostrar a quem quiser ver os temas que mobilizam as tribos. As
pequenas coisas, os “infelizes comentários”, os depoimentos
“ordinários”, as mais e menos despretensiosas avaliações e
interpretações se espalham, tomam o coletivo e transcendem a
internet. Passam a cadenciar o ritmo social. Criam auras das
quais, mesmo que se queira ignorar, não se pode escapar. São
ar, atmosfera – que respiramos; em que vivemos.
Essas pequenas narrativas que tomam grandes
dimensões estão consonantes com a eflorescência da pósmodernidade, termo que designa o “estado da cultura após as
transformações que afetaram as regras dos jogos da ciência, da
literatura e das artes, a partir do final do século XIX”
(LYOTARD, 2011, p. 15). Segundo o autor (1993; 2011), os
caracteres
fundamentais
e
desencadeadores
dessas
metamorfoses são a crise da verdade e a decadência das grandes
narrativas (científicas, históricas, etc.). E as chamadas “novas
mídias” destacam essa perspectiva, se pensarmos, por exemplo,
na emergência (e muitas vezes adoção) das fake news. Para que
algo se torne uma verdade, muitas vezes, não é preciso mais do
que pessoas dispostas a acreditar.
Na modernidade, os saberes, sentires, fazeres e viveres
estiveram especialmente atrelados às ideias de sentido, verdade,
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desenvolvimento, legitimidade, prescrição e consenso, entre
outras nesses moldes. A pós-modernidade, por sua vez, diz
respeito ao descrédito desses conceitos caros ao homem
moderno, designando uma relativização das premissas que
permitiam dominar o mundo.
O pós-moderno desloca a ênfase para a heterogeneidade
dos elementos, a incredulidade, a ambiguidade, as pragmáticas
particulares e a dissolução dos laços tradicionais (LYOTARD,
2011). E se o social atrelado ao racional e ao mecânico não está
mais na ordem do dia: “A razão instrumental, a onipotência da
técnica e o ‘todo econômico’ [...] não funcionam mais como
mitos fundadores ou como metas a serem atingidas”
(MAFFESOLI, 1995, p. 23).
Para Maffesoli (2005, p. 115), “a transfiguração do
político completa-se quando a ambiência emocional toma o
lugar da argumentação ou quando o sentimento substitui a
convicção”. Não obstante, os valores modernos são
remanescentes – segundo a astrofísica, podemos ver por muito
tempo a luz de uma estrela que morreu –, mas perderam sua
dimensão atrativa.

O imaginário pós-moderno e o fenômeno das tribos afetuais
Podemos compreender a metamorfose do social, que
viemos abordando, em termos de vínculo. E, para isso,
evocamos a metáfora maffesoliniana de tribo – forma de
participação pré-moderna que retorna na pós-modernidade. O
tribalismo, segundo o autor, é uma reação social ao
individualismo racionalista moderno, que teria levado a uma
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“anemia existencial”. Para Maffesoli (2006, p. 31), a tensão
fundadora que caracteriza a socialidade contemporânea está
ligada a uma retroalimentação entre a massificação crescente e
o desenvolvimento de microgrupos ou tribos.
O autor propõe três grandes características para o
fenômeno tribal: “supremacia sobre o território onde se situa,
compartilhamento de um gosto, volta da figura da criança
eterna. Tudo o que parece paradigmático do sentimento de
pertencimento que é sua causa e efeito” (2012, p. 48). Com essa
noção, Maffesoli evidencia (2006, p. 11) o florescimento de
uma socialidade empática, fundamentada na partilha dos afetos,
na busca do qualitativo, no enlace dos que vivem uma vida sem
qualidade (ordinária, comum), a qual não tem um sentido a
priori, mas é plena em si, na intensidade dos instantes eternos
que fundamentam o estar-junto.
A expressividade das neotribos é notável se pensarmos
em sua capacidade de agendar a grande mídia, em assuntos em
que, muitas vezes, as grandes corporações prefeririam não
tocar. Se o poder não emana verdadeiramente do povo, a
potência sim. O sentido a posteriori emana das tribos na web.
Sentimentos comuns de desesperança, tornam-se “cola trágica”
para aqueles que pertencem, que compartilham, que
experimentam – e ironizam e gritam e dão sentido e gozam –
juntos. A vida acontece a partir desse imaginário fundado na
partilha dos afetos.
Colocamo-nos, logo, diante da problemática que
envolve a mudança do social em direção à socialidade. Para
visualizarmos melhor a transmutação paradigmática que é
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característica da passagem do moderno ao pós-moderno,
amparamo-nos no quadro a seguir:

Quadro 1 – Esquema de representação da tensão entre o social
e a socialidade

Fonte: Maffesoli (2006, p. 31).

Nessa representação gráfica, Maffesoli coloca que, “em
resumo, e dando a esses termos sua acepção mais restrita, podese dizer que assistimos tendencialmente a substituição de um
social racionalizado por uma socialidade com dominante
empática” (2006, p. 39). Na perspectiva pós-moderna, o
fundamento essencial da vida é o afetual, na forma de um
sentimento de pertencimento, seja a um grupo, a um imaginário,
a um lugar.
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Silva (2017), olhando para o imaginário como um
excedente de significação, uma dimensão que dá vida ao real,
vai trazer também a compreensão de que o imaginário é
comunicação, é relação. E, se o imaginário moderno foi
amparado pela ideia de relações mecânicas, funcionais e
contratuais, o pós-moderno se ancora nas dimensões afetuais,
comungais e orgânicas do estar-junto.
A faceta da socialidade recai sobre uma pessoa
(persona), que representa papéis nas diversas tribos das quais
participa (trabalho, família, hobby). “Mudando seu figurino, ela
vai, de acordo com seus gostos (sexuais, culturais, religiosos,
amicais), assumir o seu lugar, a cada dia, nas diversas peças do
theatrum mundi” (2006, p. 133).
Constituem-se, assim, comunidades emocionais. Tribos,
cujas grandes características são a composição flutuante, o
aspecto efêmero, a estrutura quotidiana, o registro local e a
ausência de uma organização (ou no menos de uma estrutura
rígida). “Pouco lhes importa o objetivo a ser atingido, o projeto
econômico, político, social a ser realizado” (2006, p. 07). Essas
aglomerações têm uma pulsão nômade, em contraponto à
identidade (individual e fixa) da vida moderna.
Hashtags e trending topics vão mudando conforme as
tribos vão os tomando para si (ou sendo tomadas por eles),
experimentando, vivendo os temas contemporâneos. As
neotribos vão se formando – transformando, reformando,
deformando, diluindo –, conforme os temas mobilizadores
sociais vão sucedendo. E a membro da tribo feminista pode ser
também da geek, da vegana – e, novamente, a lista não finda.
Essa persona, como a tribo, vive (n)o imaginário de seu tempo
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(intenso, afetivo, disperso, plural e acelerado). Mais ou menos
conscientemente.
O nomadismo arcaico é, dessa maneira, uma forte
expressão do que o autor chama de enraizamento dinâmico ou
de sinceridades/identificações sucessivas pós-modernas. O
pensador argumenta que, “com a ajuda do desenvolvimento
(por exemplo, a navegação pela internet), esse arcaísmo, quer
dizer, esse arquétipo, é um elemento cada vez mais importante
na vida social” (2012, p. 77). Parece relevante retomarmos a
acepção do termo arcaico, que, ao contrário do uso habitual,
remete ao que “é antigo, primeiro, fundamental. Não pereceu de
forma alguma, mas está lá no fundamento do viver junto” (2012,
p. 84).
É importante ressaltar que a aura estética/tribal está aí
“para o melhor e para o pior”, uma vez que se expressa com
intensidade: “se a tribo é o pendor da solidariedade, é também
a possibilidade de controle, e ela pode ser, também, a fonte do
racismo e do ostracismo aldeão” (2006, p. 166). O adulto
moderno (uno), indivíduo heroico, senhor de si e da natureza,
dá lugar a persona pós-moderna (plural), participante inativa,
um pouco anômica e voltada ao lúdico (criança eterna/puer
aeternus). Aliás, o lúdico parece ser uma senha (inexata) sem a
qual não se pode compreender a dimensão afetual da tribo pósmoderna.
Maffesoli argumenta que a socialidade dá importância
ao frívolo ao anedótico, ao supérfluo, ao detalhe e, a partir deles,
cimenta as relações. Exemplificando no âmbito deste texto, por
meio das mídias, das séries de televisão, dos grupos de
Facebook que permanecem gerando identificação e vínculo,
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acontece o que o autor chama de “eucaristia metafórica”, ou
seja, a integração de cada um num corpo místico geral. A
irmanação (MAFFESOLI, 2012) é causa e efeito do que
Maffesoli (2006) chama de “erótica social”, da (des)ordem da
“proxemia”.
Retomemos a questão do retorno à infância. Ela remete
a outro tipo de relação com a alteridade, um pouco amoral, às
vezes imoral, baseada mais na ética da situação, da experiência,
o que o autor chama de imoralismo ético ou ética da estética:
“A uma moral, imposta e abstrata, pretendo opor uma ética que
se origina num grupo determinado, que é, fundamentalmente,
empática” (2006, p. 44). Ainda assim, existe a lei do meio,
quando “a sensibilidade coletiva originária da forma estética
acaba por constituir uma relação ética” (2006, p. 50).
O “em comum” merece acentuação. Não basta viver,
ser, pensar, sentir... É preciso compartilhar. Se não foi
publicado, não é; não aconteceu. E a solidariedade fraterna nos
fala também desses mecanismos de “curtir” o outro, de validar,
de respaldar sua experiência. E de um desejo de ter também a
sua experiência respaldada. A vida acontece na realidade e no
imaginário, como um excedente de significação do real
(SILVA, 2017). Só assim ela adquire sentido em plenitude. O
eu só é em relação; por meio do outro, com quem comunga
mesmo aquilo que escapa ao correto e ao belo. Não faltam
exemplos de transgressões que alcançam popularidade (e
mesmo aceitação) na web. Se há uma tribo que me endossa,
então, posso ser integralmente, ao menos no interior da tribo,
segundo suas próprias regras.
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Em outro prisma, pensando nos mais diversos produtos
midiáticos, como séries, filmes, telejornais, canais no YouTube,
etc., a identificação e a paixão não são suscitadas apenas por
figuras angelicais e imaculadas. O complexo e o obscuro
atraem, porque “a oscilação entre o bem e o mal, o escuro e o
claro, o céu e a terra, acentua, em sua dinâmica própria, aquilo
que caracteriza o que é vivo” (MAFFESOLI, 2004, p. 120); o
que nos faz sentir vivos; o que é verossímil; aquilo em que nos
reconhecemos e com o que vibramos em comum.
A pós-modernidade do ideal comunitário é também a do
arcaísmo juvenil e da pulsão gregária, das múltiplas histerias
coletivas (políticas, religiosas, consumistas, musicais,
esportivas, etc.). Dessa forma, as redes de solidariedade,
camaradagem e influência vão se constituir em torno dos gostos,
das opções sexuais, das filosofias de vida, das preferências
estéticas, das relações de amizade, das escolhas profissionais,
entre outros.
Sobre a pujança da paixão comunitária, Maffesoli (2006,
p. 15) argumenta: “Podemos nos defender dela, ofender-nos
com ela, negá-la, proteger-nos dela, pouco importa, a tendência
que nos empurra em direção ao outro, que nos incita a imitá-lo,
está presente”. O autor sustenta que nessa ambiência estética
“somente importa a dimensão transindividual” (2006, p. 153).
Da mesma forma, não se trata de crer no imaginário, vive-se
nele (SILVA, 2012).
A ambiência de que falávamos privilegia o aspecto
sagrado das relações sociais, considerando como uma expressão
do divino social todo o conjunto, desde o microgrupo até a
estruturação estatal. Maffesoli (2006) acredita que eles possuem
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uma transcendência específica, ainda que essa seja imanente.
Nesse sentido, os costumes operam – numa religião civil (à
maneira dos rituais na esfera religiosa) –, como formas de
cativar o sagrado; pois o mistério é assustador e inquietante, e
precisamos negociar com ele. Assim, quando nos identificamos
a um grupo compartilhamos (vivemos) a trama de seu
imaginário, no que ele tem eufemizante e de angustiante. Em
todo o caso, o grupo, a tribo, está junto, ri junto, suporta junto e
torna-se o espaço de uma relativa estabilidade que permite lidar
com o caos.
Há uma sacralização das relações (sejam elas diretas ou
mediadas pela tecnologia), que pode ser percebida em aspectos
como a inscrição local, a sensibilidade comum, a reunião em
torno de ídolos ou totens e o papel central da imagem. “Se as
trocas são ‘reais’ ou são trocas simbólicas isso tem pouca
importância; na verdade, a comunicação, no seu sentido mais
amplo, utiliza os caminhos mais diversos” (2006, p. 56). O
retorno da imagem e do sensível remete a uma ânsia de tocar.
A imagem e a tela, assim, parecem ser o primeiro estágio
de um contato que se dá por meio delas. Os assuntos que nos
permitem estar-juntos, vibrar-juntos e lamentar-juntos não nos
chegam pelas telas e imagens? É claro que seria otimismo ébrio
não pensar nos efeitos perversos disso, mas acreditamos que
antes de qualquer julgamento é preciso levantar possibilidades.
A tecnologia está aí – para o melhor e para o pior.
Nós nos religamos (religião), nos ligamos e nos
desligamos às tribos por meio da técnica, que favorece essa
sensibilidade em comum, que é continente e propagadora de
imaginários, que é cola social. Pensando na religião (re-ligare)
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civil pós-moderna, cabe explicitarmos que o Deus uno
moderno, absoluto e transcendente, “criador do mundo, que
serve de referência ao homem dominador da natureza, dá lugar
a um politeísmo multiforme. E mesmo a um ‘henoteísmo’, tudo
são deuses, os deuses estão em toda parte e se relativizam entre
eles” (2004, p. 53). Podemos adorar qualquer um, qualquer
coisa: uma série de TV, uma diva do cinema, uma banda dos
anos 1950, carros antigos, a mãe natureza. Enfim, o sagrado
deixa de ser distante e universal, para (re)tornar-se difuso e
tribal.
Salientamos que, para Maffesoli, o encadeamento
proxêmico não tem uma intenção pré-definida, acontece por si,
pelo prazer da relação, o que não quer dizer que as redes de
relacionamentos não tenham efeitos secundários, como o da
ajuda mútua, resultado de uma sabedoria incorporada, que
chega, novamente, a ideia de sacralidade das relações sociais:

Basta lembrar que o costume, como expressão da
sensibilidade coletiva, permite strictu sensu, um ex-tase,
no quotidiano. Beber junto, jogar conversa fora, falar dos
assuntos banais que pontuam a vida de todo o dia,
provocam o “sair de si”, e, por intermédio disso, criama
aura específica que serve de cimento para o tribalismo.
Como se vê, não é necessário reduzir o êxtase a algumas
situações extremas particularmente tipificadas. O
dionisíaco remete, seguramente, à promiscuidade sexual e
a outras efervescências afetuais ou festivas, mas também
permite compreender a elaboração das opiniões comuns,
das crenças coletivas ou da doxa comum (2006, p. 61).
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Vive-se (em) um imaginário de comunicação. E
comunicação em seu sentido mais forte, o erótico, no sentido
daquilo que encarna, que estrutura a realidade social. O estilo
do tempo é comunicacional/fusional. O conteúdo em si, ainda
conforme o autor, é, efetivamente, importante para poucos. Para
a maioria, sua relevância é a de confirmar o sentimento de
pertença ao grupo, possibilitar a saída de si.
Trata-se daquilo que “permite a expressão de uma
emoção comum, daquilo que faz com que nos reconheçamos em
comunhão com os outros” (2006, p. 63). Permite-nos vibrar
junto, num jogo de futebol ou sofrer junto com a escalada da
violência, possibilita existir junto na relação com o outro, em
toda a gama de sentimentos que o homem pode expressar. “O
fenômeno de fãs [...] não é mais do que forma paroxística dessas
múltiplas adesões vividas sem sequer prestar atenção. Assim é
como participamos magicamente [...]. Participação que gera
uma comunhão quase mística” (2003, p. 33).
A lógica parece ser essa: se eu sou fã, sinto-me impelido
a expressar isso para além de minhas redes de relações off-line.
Curto no Facebook, defendo no Twitter, exponho no Instagram.
Se não comunicar, se não compartilhar é como se não fosse. Só
se vive de verdade se se vive também na rede. Claro, estamos
sendo irônicos, mas é comum ouvirmos que sem o compartilhar
é como se faltasse uma dimensão da experiência. O imaginário
vivido materializa-se nas tecnologias.
A retórica das mídias também se adaptou ao estilo do
tempo, utilizando-se do afetual e do banal para cativar. “A
aglutinação diante da ‘tevê’ deve ser analisada em termos de
participação mágica [...]. À maneira do ‘mana’ para as tribos
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primitivas, emana do objeto televisão uma força imaterial”
(1995, p. 83). Os ritos televisuais centrados no insignificante,
do ponto de vista político, no entanto, são vetores de uma
eucaristia concreta: “O fait divers é a nova mística! Nada há
nisso de frívolo. Mas a tradução da força viva do sentimento. A
glutinum mundi [...]” (2005, p. 122). Assim, para o autor, é que
acontece um reencantamento do mundo (que sucede o
desencantamento evidenciado por Max Weber), cujo cimento é
a emoção ou a sensibilidade vivida em comum.
Experimentamos as penas e os prazeres em comum,
comungamos em torno do que há de luminoso e de obscuro
(MAFFESOLI, 1995). Identificamo-nos com lugares, totens,
pedras, personagens etc., porque eles nos integram, segundo o
autor, na linhagem de nossos antepassados, e isso induz a uma
fusão (simbólica e afetiva). Vivemos neles, com eles, por meio
deles. Vivemos (n)o imaginário que engendram. Na sociedade
da consumação, cada tribo possui e é possuída por seu totem. O
ordinário torna-se objeto de veneração: “O santo patrono
venerado e celebrado será substituído pelo guru, pela
celebridade local, pela equipe de futebol ou pela seita de
modestas dimensões” (2006, p. 85).
Essa participação mágica, podemos pensá-la em termos
de mídias sociais, de comunidades de fãs, de publicidade, de
seriefilia, do fenômeno gamer, enfim, de todas as formas
hodiernas de uma tribo possuir e ser possuída por seu totem
profano – viver um imaginário. Há uma promessa de
encantamento presente, uma potência de estar-junto entre-telas,
mesmo levando em conta os limites dessas experiências.
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Se somos incompletos, permeados pela falta, vamos
buscar continuamente na alteridade aquilo que não possuímos.
Isso ajuda a compreender os diversos fenômenos que
materializam a viscosidade social, nossa necessidade de “grudar
no outro”, de procurá-lo e imitá-lo; de nos perdermos no outro
para nos enriquecermos numa dimensão supraindividual
(imaginário), que contém o êxtase potencial.
Vivência, que também está no ordinário, no dia-a-dia. O
objeto torna-se um totem, em torno do qual as tribos comungam,
participando de um reencantamento, de uma mística, que
mesmo não sendo reconhecida como tal, está disseminada no
quotidiano. Vida e tela se relacionam com alguma
reciprocidade: “o sucesso de determinado filme ou campanha
publicitária se deve, exatamente, ao que expressam o eventual e
o adventual da vida sem qualidades” (2003, p. 60). Há uma
retroalimentação recursiva entre imagem e imaginário.

Considerações finais
Falávamos de remagicização. Reencantamento do
mundo? De certa forma. Se pensarmos no pathos onipresente,
que leva à empatia social, aos tribalismos diversos. Aliás, a
essas paixões compartilhadas socialmente, Maffesoli (2003)
denomina “orgia”. E argumenta que para entendermos o espírito
do tempo presente é necessário que façamos uma sociologia da
orgia, ou seja, que pensemos de forma compreensiva o que é da
ordem da fusão, da confusão, do paroxismo, da heteronomia; o
que agrupa ao redor dos totens; o que possuímos e nos possui;
o que leva ao “mais-ser” e gera a comunhão (seja um site de
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rede social, um ídolo pagão ou religioso; uma banda de rock ou
uma série de televisão).
Foi um ensaio dessa compreensão o que buscamos
realizar neste artigo, procurando atentar para as formas
materializadoras de um ‘mana do quotidiano’, expressão
evidente de uma mitologia pós-moderna potencializada pelas
tecnologias. Assim, pensamos o imaginário para além e aquém
da noção de fazer parte de algo, de compartilhar – pela
compreensão e mostração de que vive-se (n)ele, através dele,
por meio dele (reservatório e motor).
Refletimos sobre as formas contemporâneas de um
imaginário afetual através das noções de tribalismo e pósmodernidade. Percebemos o imaginário afetual como noçãochave para a compreensão dos fenômenos neotribais – por meio
de termos como socialidade empática, ambiência emocional,
enlace trágico, sentimento de pertencimento, religião civil,
pulsão gregária, nomadismo e comunhão –, que se manifestam
na vida de todos os dias e nas telas contemporâneas, na condição
de tecnologias do imaginário.
Buscamos, além disso, encontrar e pensar as formas
materiais da manifestação desse imaginário afetual. Vimos a
cristalização de importantes fontes de informação sociológica
contemporânea nas produções audiovisuais, tweets, posts,
hashtags, trending topics, imagens, notícias, jogos, entre tantos
outros.
Evidenciamos a retroalimentação recursiva entre real e
imaginário, se é que podemos fazer a distinção entre os termos.
Como lembra Silva (2012, p. 07), “todo imaginário é real. Todo
real é imaginário. O homem só existe na realidade imaginal.
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Não há vida simbólica fora do imaginário”. O imaginário é a
camada de sentido do real e o real, a cristalização do imaginário.
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PRÁTICAS COLETIVAS DE CULTURA:
NARRATIVAS AFETIVAS SOBRE A CIDADE

Flávia Magalhães Barroso | Cíntia Sanmartin Fernandes
UERJ

Introdução
A produção estética dos coletivos culturais vem sendo
acompanhada por pesquisadores de diferentes áreas como
sociologia,
psicologia,
arquitetura
e
comunicação
(HERSCHMANN, FERNANDES, 2014), em função das
possibilidades de abordagem da relação entre a atividade
artística independente e o posicionamento politicamente
engajado. Imbuídos do espírito inovador dessas práticas e do
amplo espectro de análise, acompanhamos desde 2016 a
atuação de coletivos de cultura no Rio de Janeiro.
Na realização das entrevistas e observação dos eventos
e reuniões notamos algo peculiar e recorrente no que concerne
à preocupação em relação ao modo de expressar esteticamente
os posicionamentos do grupo em relação à cidade. No
acompanhamento das produções dos eventos culturais revelouse o cuidado com a narrativa de si enquanto grupo e a narrativa
vinculada ao espaço da cidade. Este cuidado se refere a
integração entre as diversas expressões estéticas que, por sua
vez, devem compartilhar a natureza e as condições de existência
do grupo. A narrativa, enquanto discurso contextualizado por
onde organizamos nossas memórias, estórias de vida, anseios e
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idealizações do self (BRUNER, 1991), é o modo com que os
coletivos sinalizam, a partir de expressões plurais, a razão de
existir daquele grupo, suas pautas e desafios.
A inquietação que nos mobilizou foi notar que diferentes
grupos culturais como coletivos de skatistas, grupos de blocos
de carnaval de rua ou produtores de música independente
apresentam narrativas (estéticas, textuais e orais) similares
sobre a cidade no que tange ao ponto de vista, aos modos de
organização e a relação com o espaço. Percebemos que mesmo
que o conteúdo da expressão estética se apresente dentro de
diferentes gêneros musicais, teatrais e de arte, a narrativa sobre
a cidade segue pontos de correspondência. Nos eventos de
coletivos carnavalescos, por exemplo, não há separação de
músicos e foliões e da mesma maneira, em rodas culturais de
rap não há divisão entre os rappers e público. Esse formato é
fruto de reflexões dos grupos em relação ao posicionamento
sobre experiência cultural na cidade - mais inclusiva, menos
excludente. Outras questões como as formas de financiamento
colaborativo, o tipo de intervenção interacional e dialógica nos
espaços, a ressignificação do teor funcional dos lugares e a
abertura do diálogo e debate com o público são exemplos
correspondentes nos mais variados coletivos.
O modo com que se expõe esteticamente também
produz sentido, ou seja, também é narrativa. A forma é
formante, conforme diz Maffesolli (1989), pois compõe junto
ao discurso uma expressão de si e dessa maneira, comunica. A
performance e a experiência são lentes metodológicas de
investigação (TAYLOR, 2013) por onde podemos analisar as
territorializações das narrativas dos coletivos de cultura,
momentos em que o discurso toma corpo no espaço a partir das
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expressões estéticas. Nos interessa, nesse sentido, trabalhar a
narrativa territorializada, encenada, teatralizada, expressada
esteticamente nos espaços culturais e festivos como modo
específico de enunciar a cidade.
A narrativa é parâmetro fundamental da língua, da
cultura, da estética e da filosofia nos processos de produção de
sentido sobre nossa existência (BRUNER, 1991; SCHAFER,
1989). É por meio das narrativas da música, da dança e da arte
que as perspectivas dos grupos de cultura em relação a cidade
são postas no espaço público. O que sugerimos, nesse caso, é
que não apenas a expressão estética em si, mas a
contextualização, os modos de experimentação e performance
dessas narrativas produzem sentido. Uma peça de teatro, um
filme ou uma música são narrativas, formas de dar sentido a
experiência. Ao propor experienciá-las coletivamente no espaço
público de modo independente, os grupos produzem narrativas
sobre aquele espaço de experimentação – a cidade. Frente a um
contexto de intensa produção de discursos de ódio e violência
que preconizam o esvaziamento dos espaços gregários e
públicos, investigamos as ocupações culturais que exaltam o
direito à cidade e enaltecem o poder do encontro e das
socialidades diversas, a partir de suas narrativas estéticas.
Diante do quadro acima, nos questionamos sobre quais
seriam as condições particulares para o funcionamento dessa
dinâmica dos coletivos culturais. Ou seja, como se dá o
enredamento dos ativismos políticos e as expressões estéticas
nas práticas dos coletivos de cultura? É nesse momento que a
questão do afeto entra em campo como uma perspectiva
necessária no estudo dos coletivos culturais por ser, ao nosso
ver,
o
enredamento
fundamental
nos
processos
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comunicacionais do grupo e do grupo com a cidade.
Percebemos que o afeto é registro-chave por ser, diferente de
outros tipos de organização, o elã vital da sociabilidade do
grupo (HERSCHMANN, FERNANDES, 2014). A centralidade
dos vínculos interpessoais e as relações afetivas dos atores com
certos locais da cidade promove posicionamentos mais
horizontalizados e colaborativos, forjando narrativas estéticas
altamente contaminadas por este posicionamento.
Refletiremos ao longo do trabalho sobre as práticas
coletivas de cultura na cidade, os modos de organização e suas
as particularidades no que tange a criatividade e ao caráter
dissensual das narrativas destes grupos. Apresentaremos o caso
do Coletivo XV, coletivo de skatistas que por meio de ações
político-culturais expressam posicionamentos de reivindicação
ao espaço púbico. Optamos por métodos cartográficos que
incentivem o acompanhamento do cotidiano do grupo e suas
formulações afetivas (BARBERO, 2002; ROLNIK, 2006).
Entrecruzaremos perspectivas teóricas sobre criação cultural,
afeto, micropolítica, coletivos culturais e o campo realizado no
acompanhamento de atividades do grupo skatista.

O desejo de criação e a experiência coletiva
O indivíduo da sociedade urbana é aquele que, como diz
Lefebvre, “é obra e não produto”. A investigação da experiência
cultural do indivíduo na cidade deve considerar as necessidades
sociais vinculadas a vontade de criação. O desejo de criação na
cidade (HARVEY, 2014; LEFEBVRE, 2001) é um fundamento
antropológico que amplia o espectro das mediações
comunicacionais urbanas por compreender que a produção de
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narrativas sobre a cidade e sobre o Outro pode conter
componentes de criação, invenção e subversão, sobretudo em
interações mais cotidianas e localizadas (CERTEAU, 1994). As
ações de criação na cidade – abordaremos aqui especificamente
a criação cultural coletiva – vinculam-se ao campo da
comunicação de modo particular por tornar esteticamente
visível e experimentável certos quereres, expectativas e anseios
sobre o urbano. Os fazeres culturais são formas de enunciar
esteticamente a cidade, fazem parte da fruição e produção de
sentido do urbano.
Dentro do campo de criação narrativa sobre a cidade, os
agrupamentos culturais independentes vêm se apresentando
com um potente lugar de investigação. Os coletivos de cultura
são espaços de produção estética particular, em geral, pela: 1)
organização coletiva, independente, horizontal e com ampla
abertura ao debate; 2) articulação da atividade artística e
cultural vinculada às questões do espaço na cidade; 3)
mobilização de críticas em relação ao urbano.
A reflexão sobre a sociabilidade que media as relações
dos atores e dos atores com a cidade se faz necessária na medida
em que os coletivos de cultura se organizam e se expressam de
modo particular. Barbalho (2013) analisa a dinâmica desses
grupos em agenciamentos “para dentro” e “para fora”. Os
grupos culturais desenvolvem localmente modos de proteção
internos, a partir da organização comunitário e colaborativa,
funcionando como espaço de pertencimento e constituindo
lugares de convívio seguro. Nos agenciamentos “para fora” os
coletivos culturais, em sua maioria, articulam produções
estéticas variadas para expor desafios frente à dada questão
cotidiana, apresentando níveis de reflexão crítica relacionados,
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sobretudo, aos espaços em que os participantes mantêm uma
relação de intimidade e cuidado.
O tipo de sociabilidade identificada nesses grupos
vincula-se a uma questão específica no que se refere aos
enredamentos do afeto, tendo em vista sua centralidade para a
sustentação tanto nos agenciamentos “para dentro” quanto no
“para fora”. A perspectiva do afeto que seguimos, nesse sentido,
está vinculada aos “estados de congregação” (DURKEIM,
1996) ou “estados de efervescência” (MAFFESOLI, 2000) das
práticas de prazer na cidade, por onde os sujeitos

reforçam o elo social por meio da expressão pública de
choros coletivos. Choros de alegria ou de tristeza. Basta
observar que os humores, isto é, as secreções do corpo
social, para perceber que não podem mais ser
negligenciados por participarem justamente de um
necessário caos que, regularmente, renova o estar-junto
(MAFFESOLI, 2000, p. 219).

Maffesoli (2000) analisa que a prática de “congregar”
pode ser analisada também como um “estado de efervescência”
por onde são elaboradas forças emocionais que orientam o
desejo do estar-junto. Localizamos então o lúdico e o prazer
festivo “não como capricho acessório, mas sim como peça
mestre da arquitetônica social.” (MAFFESOLI, 2000, p. 209).
O autor investiga a noção de “proxemia” como uma tendência
contemporânea, onde o individualismo viria a perder força
diante do desejo do sentido comunitário. A proxemia se refere
a valorização da história cotidiana frente a macro-história, onde
as ligações da vida diária e o senso de comunidade conferem
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sentido aos espaços e a experiência na cidade. Essa perspectiva
nos parece adequada para investigação dos coletivos culturais,
visto que estes grupos elaboram seus ativismos por meio do
compartilhamento da experiência do estar-junto localmente,
onde o afeto é elã vital.

O que eu interpretaria, por minha vez, como sendo lugares
que, rompendo com a quietude das certezas estabelecidas
e um pouco murmurantes, lembram a necessidade de
destruir a fim de favorecer a (re)novação cultural. A festa,
podendo ser esse espaço mágico dos excessos em que,
justamente, se enraíza um viver-junto que sempre e de
novo se realimenta nessa sede do infinito, vindo do fundo
das idades, que lembra que a ‘lei’ é apenas o eco de
múltiplas e antigas experiências, as das gerações passadas
de que a memória coletiva e a garantia mais segura
(MAFFESOLI, 2000, p. 204).

O quadro das satisfações do dia a dia, caracterizado
pelas festas populares, pela cultura de rua, pelos espaços de
sociabilidade e música são capazes de revelar saberes, afetos e
dramas da vida social urbana. Ou seja, o que confere prazer na
cidade mobiliza narrativas sobre a mesma e sobre o Outro. O
campo cultural e artístico independente por onde são forjados
os coletivos, reflete sobre a vida social da cidade e coloca essa
reflexão à mostra nas mais variadas formas (dança, pintura,
circo, música, teatro), realizando um registro narrativo afetual
nos corpos dos sujeitos e no corpo da cidade.
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Engajamento, dissenso e afeto
Partimos da aceitação de que as relações de poder são
relações sociais de dominação que impõe limites, ajustam
possibilidades na cidade, produzindo saberes e narrativas
dominantes (FOUCAULT, 1979). No entanto, percebemos, a
partir da investigação cartográfica, que as práticas culturais
cotidianas, sobretudo aquelas enredadas pelo afeto e pelas
políticas de colaboração, podem impor sua inventividade
(CERTEAU, 1994). As vivências culturais são momentos do
sentir-comum e quando estabelecem narrativas que se diferem
do que está posto nas partilhas “hegemônicas” (RANCIÉRE,
2009) do que é comum, estabelecem ali comunhões emocionais
que expõe desejos, pulsões, saberes invisibilizados na
construção da cidade. As práticas que compartilham desse tipo
de perfil dissensual demandam enlaces afetivos perenes dos
participantes entre si para acontecer. Ao elaborar ações culturais
em espaços públicos da cidade, os coletivos por vezes burlam
certas normas e leis para fazerem suas narrativas presentes. A
condição de desviante potencializa a convocação de alteridade
e do vínculo afetivo por depender essencialmente dele para se
tornar viável e seguro. O contexto de precariedade estrutural em
que se encontram os coletivos implica na formulação de
políticas do afeto como elemento fundante destes grupos. Os
processos de alteridade caracterizados pelas intensas relações
de intimidade e debate, na organização horizontal e na rede
colaborativa de produção cultural demonstram que é sob o
terreno fértil do afeto que estes grupos desenvolvem ações
engajadas que discutem os desafios enfrentados no cotidiano da
cidade (BARBALHO, 2013).
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Assim como confidenciar um sonho, contar uma
história, falar sobre uma preocupação ou relatar um
acontecimento nos fazem articular narrativas, as expressões
estéticas como um show, um desfile de carnaval ou um
espetáculo de dança também o fazem. O que é interessante
notarmos é a quais padrões narrativos essas expressões
correspondem. As correspondências que encontramos entre as
manifestações artísticas dos coletivos é justamente a presença
do afeto, como manifestação do desejo de estar-junto, e das
narrativas do dissenso, como manifestação do caráter
reivindicatório do espaço ou de alguma pauta em particular.
As formas de expressar as narrativas sobre o grupo e
sobre a cidade se relacionam com a noção de reiterabilidade não
redundante da performance articulado por Zumthor (2017). As
expressões artísticas e os modos de performar atendem à certa
história, tradição ou padrão associativo e narrativo, ou seja,
correspondem a certos signos como colaboração, afeto, respeito
à diferença, inclusão, de modo a reiterar uma perspectiva sobre
as políticas de cultura, sobre a cidade. Diferentes coletivos de
cultura relacionados aos direitos LGBT, descriminalização das
drogas, feminismo, ocupação dos espaços, descriminalização
do funk ou consumo sustentável seguem certo padrão na forma
com que apresentam suas narrativas, reiterando um modo de
comunicação e de experiência cultural próprio da organização
coletiva independente. No entanto, não são redundantes, pois
articulam atividades criativas e imprevisíveis no espaço. Ou
seja, ao mesmo tempo em que reiteram um posicionamento
correspondente em relação a experiência cultural na cidade,
também adicionam significados outros, novas narrativas. A
reiterabilidade nesse sentido, não anula o caráter criativo e
254

flexível da vivência desses grupos, mas estabelece um modo de
narrar a cidade altamente vinculado aos afetos e a invenção.

O skatista na praça: Coletivo XV e as narrativas do afeto
Conforme analisamos anteriormente, encaramos os
eventos de cultura e as manifestações de arte no espaço público
como registros sensíveis de percepções da vida urbana que,
dessa maneira, elaboram narrativas sobre a cidade. A
experimentação coletiva de expressões estéticas assinala formas
de narrar a cidade a partir de vínculos de sociabilidade e prazer.
Na contramão de processos de monetização da cultura, de
privatização dos lugares gregários e do esvaziamento do espaço
público, essas práticas sobrevivem, sobretudo, através dos
vínculos afetivos elaborados no interior do grupo e nas relações
de cuidado e valorização de determinados espaços da cidade. A
seguir analisaremos a atuação e formação do Coletivo XV,
coletivo de skatistas que atuam em uma das principais praças do
Rio de Janeiro, a praça XV.
A praça XV é historicamente um espaço de luta do
movimento skatista, em função da prática do skate ter sido
proibida durante onze anos na região (de 1999 a 2011). A rede
de solidariedade articulada para o aproveitamento dos
momentos de “brecha” do controle institucional da praça
possibilitou que fossem forjados naquele espaço laços afetivos
que, posteriormente, tomaram forma no coletivo cultural que
promove até hoje ações afirmativas pela descriminalização do
skate.
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A restrição do espaço teve início em 1996 quando a
prefeitura realizou obras de modernização com o objetivo de
aprimorar a circulação das pessoas. Na reforma, substituíram a
superfície de pedra portuguesa para uma superfície lisa e
construíram estruturas de acessibilidade como escadas,
corrimões e bancos. A nova arquitetura plana e lisa, a
iluminação e os mobiliários de acessibilidade tornaram o espaço
ideal para a prática do skate de rua. De forma espontânea, a
praça XV passou a reunir skatistas de toda a cidade,
consolidando-se como principal ponto de encontro da cena. A
presença do skate na praça XV renovou as funções
tradicionalmente atribuídas ao espaço em questão, visto que a
área possui fluxo intenso de pessoas durante o dia por ser polo
empresarial da cidade. A área da praça que era
institucionalmente concebida e planejada enquanto lugar de
“passagem” inserida na lógica rotineira de idas e vindas ao
trabalho, passou a ser espaço da prática do skate de rua, de modo
que uma série de outras experiências aglutinadas a estética
skatista como a música, o grafite e a dança de rua passam a ser
também vivenciadas no espaço.
Três anos após a obra, em 1999, a prefeitura proibiu o
skate na praça através do decreto nº17746/99, restringindo a
prática do esporte a espaços tradicionalmente construídos para
este fim como rampas. A guarda municipal foi o órgão
responsável para garantir que o skate não fosse praticado com a
justificativa de dano ao patrimônio público e risco aos
transeuntes. A Guarda Municipal reprimia os praticantes
através da apreensão do skate e encaminhamento para as
delegacias próximas. A repressão a este movimento, no entanto,
não afastou os skatistas do espaço, de modo que uma série de
256

táticas (CERTEAU, 1994) eram acionadas pelos mesmos como
a frequentação do espaço na madrugada ou em horários sem
fiscalização.
As táticas, segundo Certeau, são ações promovidas por
praticantes ordinários, indivíduos anômicos que investem nos
desvios cotidianos e nas experiências subterrâneas como modo
de vida. Certeau (1994) caracteriza os praticantes ordinários
como “tecedores de lugares”, pois articulam o sentido da cidade
a partir de seus próprios passos, podendo inventar
possibilidades de uso e desestabilizações da ordem espacial
dominante. Os skatistas de rua seriam assim “tecedores de
lugares” por tomar conhecimento dos espaços a partir de seus
próprios termos e assim atualizam os projetos urbanísticos pelo
modo em que o corpo skatista performa no espaço. Ou seja,
inventam outras narrativas para o espaço territorializadas nos
modos de experimentar e performar na praça.
O sentido atribuído a composição arquitetônica da
cidade é orientado pelo grupo, de modo que os bancos, os
corrimões, os desníveis das ruas são significados a partir da
lógica particular do skate de rua. Cruz (2000) entende que a
significação orientada por dada coletividade resulta em uma
“comunidade de sentido”. A partir de códigos compartilhados,
o grupo passa a dar sentido ao mundo à sua maneira, podendo
tornar visível percepções e pontos de vistas marginalizados ou
excluídos da “comunidade de sentido” dominante.
Certeau (1994) compara o praticante ordinário a Charles
Chaplin que “multiplica as possibilidades de sua brincadeira:
faz outras coisas com a mesma coisa e ultrapassa os limites que
as determinações do objeto fixavam para seu uso (p. 59)”. Ao
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ressignificar as estruturas da praça, o corpo skatista negocia
com o corpo da cidade vinculado ao mundo trabalho, de modo
que corporifica, num processo de não-dissociação entre corpo e
espírito (SENNETT, 1991), o desejo de subverter o
planejamento de cidade instituído para propor novas formas de
vivenciá-la, ou seja a partir de seu próprio “jogo de passos”.
A presença do skate de rua na praça passa então a
compor um tipo de “atmosfera” skatista, de modo a orientar um
ritmo urbano, este não ligado ao aspecto funcional do território
e sim das formas possíveis de habitá-lo. A praça passa a reunir
ações subjacentes à estética skatista como videomakers que
realizam filmagens de manobras, por praticantes do grafite,
produtores culturais, rappers, MC’s e dançarinos de rua que vão
realizar manifestações artísticas sobre a experiência skatista na
praça. O skate de rua na praça XV não só atualizou o espaço
urbano como também mobilizou narrativas estéticas para dar
sentido a uma experiência de cidade particular.
Neste processo, está inscrita a subversão criativa do
planejamento urbanístico voltado para o mundo do trabalho
para a criação de espaços de sociabilidade e diversão, onde os
indivíduos encontram zonas de pertencimento e convívio
seguro. A prática skatista e cultural na praça XV demonstra que
a experiência desviante criadora orienta-se, sobretudo, para a
invenção de espaços coletivos e afetuosos. A vontade de “tecer
lugares” do praticante ordinário (CERTEAU, 1994), a vontade
de criação (LEFEBVRE, 2001) é guiada pelo desejo de criação
de momentos possíveis de estar-junto (MAFFESOLI, 1989). As
narrativas estéticas são, nesse sentido, fundamentais para dar
sentido ao grupo e sua experiência na cidade. As expressões
artísticas produzidas na praça contam uma estória dissensual
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sobre o lugar e sobre grupo ao revelar novas possibilidades de
experiência, escapando da funcionalidade planejada pelo
projeto institucional. Tendo em vista a pouca visibilidade do
grupo e sua posição dissensual, as narrativas desenvolvidas na
produção de músicas, filmes e artes plásticas são decisivas no
processo da constituição do grupo, pois é registro da relação de
afeto do grupo com o espaço.

Criação e Coletividade: o protagonismo do afeto nas
práticas político-culturais
Como vimos anteriormente, na medida em que o grupo
de skatistas elaboravam dribles do controle do espaço,
organizavam-se, em paralelo, formas de identificação, laços
afetivos e códigos de formação de grupo. Nesse processo são
produzidas letras de MC’s sobre a vida do skatista de rua,
videomakers documentam histórias do grupo e realizam
exibições na praça, muros e postes da praça são pintados por
grafiteiros com mensagens afirmativas em relação ao uso do
espaço. Foram criadas narrativas estéticas. Modos de registrar a
experiência dissensual na cidade.
A construção do coletivo skatista passou a tomar forma,
a partir dos encontros para prática do esporte, mas sobretudo, a
partir dos encontros festivos mediados por narrativas estéticas
que facilitam o reconhecimento do sentimento de pertença.
Maffesoli (1989) analisará a noção do estar-junto como uma
vontade de proximidade que possibilita a formação de
comunhões emocionais, grupos apoiados no compartilhamento
de experiências coletivas de música, teatro, esporte. O prazer de
estar-junto valoriza o tempo das banalidades, o tempo livre,
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onde o prazer, segundo o autor, torna-se cultura. O festivo, as
atividades coletivas e as ações lúdicas do tempo livre são, nessa
perspectiva, constituidoras da realidade por abrirem espaço para
a formulação de grupos, uma demanda do desejo de estar-junto.
A reinvindicação do uso da praça e a criação de táticas
para utilizar a cidade converteu-se na elaboração de afetos
coletivos que alteraram não só as relações interpessoais, mas
constituíram novas narrativas que garantissem a perenidade
desse vínculo, a construção de um coletivo cultural. O processo
de inventar cidades tal qual nós ansiamos, converte-se num
processo de invenção de nós mesmos (HARVEY, 2014). O
Coletivo XV tem origem na reinvindicação do território, mas se
sustenta, sobretudo, a partir das identificações afetivas entre os
participantes. Sob a forma coletiva, o grupo passou a explorar
as possibilidades de atuação no espaço, extrapolando a
reinvindicação territorial e se estabelecendo enquanto grupo
fortemente norteado por aspectos estéticos e éticos
(MAFFESOLI, 1989). As formas de sensibilização da
experiência coletiva carregam consigo dada ética ao

experimentar junto emoções, participar do mesmo
ambiente, comungar dos mesmos valores, perder-se, numa
teatralidade geral, permitindo, assim, a todos esses
elementos que fazem a superfície das coisas e das pessoas
fazer sentido (idem, p.163).

Políticas de amizade e as narrativas do afeto
Na organização do Coletivo XV, bem como em outros
coletivos culturais, cada participante contribui, cada um em sua
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área de atuação, para organização e ampliação das atividades do
grupo. Os saberes dos indivíduos, por diversas vezes
descredibilizados no ambiente de trabalho formal, passam a ter
lugar de atuação na formulação do senso de coletividade. Nas
reuniões do grupo acompanhadas pela pesquisa, os
participantes relatam atividades realizadas para o coletivo
como: produções audiovisuais que exploram as manobras
executadas na praça, trabalhos de artes plásticas como painéis
de grafite, músicas ou beats que tematizam a prática skatista,
fotografias relacionadas ao skate de rua e trabalhos manuais
como confecção de camisetas e bonés.
Em seus últimos trabalhos, Foucault (1994) aponta que
as interações sociais e as políticas de amizade são alternativas
às ações de poder subjetivantes. O autor indica que novas
interações com o Outro podem constituir posições éticas, de
modo que a experimentação da amizade se torna uma abertura
para formas inovadoras de existência.

Na relação com os indivíduos livres, através da ação e do
discurso, é possível para o sujeito se diferenciar, mostrar
seu valor e poder reconhecer-se na alteridade (...) práticas
da liberdade são práticas de liberdade positiva, pública,
isto é, liberdade para constituir a própria existência
segundo critérios estéticos: a ética do cuidado de si como
prática de liberdade, ou seja, liberdade ontológica da ética
e a ética como forma refletida que adota liberdade
(FOUCAULT, 1994, p. 172).

O cuidado de si que Foucault analisa teria como uma de
suas fontes o Outro, de modo que as relações interpessoais
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seriam um caminho possível para elaborarmos formas mais
“livres” de constituirmos nossa própria existência. Ao
construirmos alteridade, no reconhecimento e valorização da
diferença, seria possível a elaboração de planos éticos que por
serem construídas na relação com o Outro refletem certo nível
de liberdade na constituição de si. Práticas de amizade podem
romper as barreiras do privado, onde estão alocados a família,
o matrimônio e a profissão, de modo que uma “doce amizade”
poderia inaugurar um convívio ético e político entre os sujeitos.
A rede de amizade construída pelo Coletivo XV é
decisiva para que possamos entender a extensão e riqueza das
mobilizações coletivas e suas narrativas, entendendo que o
potencial dessas ações não reside apenas no fato de elaborarem
formas independentes de reivindicação de suas questões
políticas. Entendemos que as práticas do coletivo estudado
alongam as formas possíveis de lidar com desafios da vida
diária ao apoiar-se no afeto e na alteridade para fazê-lo. Este
aspecto torna possível que os recursos de reinvindicação
política sejam também reelaborados em benefício de modos
mais proxêmicos de atuação. As narrativas estéticas da música,
do teatro e da dança articulam esse efeito proxêmico ao fazer
ligar o campo político ao estético.
As coletividades juvenis são formadas na tentativa de
responder e enfrentar desafios da vida cotidiana e de certa
forma, o momento ritual de experiência de uma festividade
aponta posições, atitudes, ações, intenções ou seja, apresenta na
prática o resultado de um modo de vida, das maneiras de ver e
sentir o mundo – sendo esta a definição mais ampla de
narrativas (BRUNER, 1991). Cruz (2000) analisa que as
culturas coletivas se amparam no “estilo espetacular” para se
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fazerem presentes no espaço público, rompendo a ordem de
invisibilidade. A “dramatização da identidade”, analisa a autora,
localiza o espaço público enquanto palco dessa encenação,
possibilitando fluxos de identificação tanto política quanto
afetiva.

Conclusão
As ações político-culturais dos coletivos urbanos
demandam reflexões não só em torno do seu posicionamento
politicamente engajado, mas também das questões do afeto e do
prazer que enredam a constituição do grupo e suas práticas. Na
contramão de organizações políticas tradicionais, os coletivos
se expressam através de narrativas estéticas e afetuosas que
demandam um olhar atencioso do campo da comunicação em
relação aos processos comunicacionais constituídos na
experiência do estar-junto desta coletividade. As ações dos
coletivos culturais constroem territorialidades afetivas de
proteção por onde se torna possível forjar narrativas de
engajamento. A proteção e o desenvolvimento pessoal
promovido nas políticas internas dos coletivos confere às suas
ações engajadas uma contaminação do afeto que se estende às
conexões experienciais dos sujeitos com a cidade.
O modo de existência do Coletivo XV e também de
outros grupos que acompanhamos durante a pesquisa demanda
a investigação de componentes emocionais, pois é através deles
que os vínculos são formados e os engajamentos políticos
expressados. A forma com que os coletivos apresentam suas
pautas elabora narrativas particulares, altamente afetivas,
lúdicas e prazerosas para o grupo. A noção de heterotopia
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(FOUCAULT, 1994) nos parece, nesse sentido, um dos pontos
de chegada. Em sua investigação sobre as heterotopias,
Foucault assinala que em certos lugares residiria uma potência
de neutralização momentânea da ordem oficial pela diversidade
de atores e significados que promovem sobreposições de
práticas no espaço. As diversas formas de experiência de um
“mundo ideal”, podem ser articuladas na coletividade. O
conceito de Foucault destaca que múltiplas espacialidades e
práticas podem ser encontradas num mesmo recorte territorial e
deste modo, o autor assinala a importância de encararmos os
espaços na heterogeneidade das vivências. Nesse sentido, a
tribo skatista mobiliza “narrativas heterotópicas”, modos
possíveis de registrar sua experiência na cidade –
narrativamente múltipla e utópica.
Outro ponto de chegada importante é a sobrevivência
dessas “narrativas heterotópicas” na cidade. Afinal, como o
registro temporário dessas narrativas engajadas sobrevive ou
permanece? Nesse caminho, Temel (2006) destaca que o
principal “legado” das ações coletivas temporárias se refere ao
campo de possiblidades aberto, onde mesmo após a experiência,
o espaço é investido de possibilidade. Ou seja, a ação coletiva
independente inaugura espaços por onde novas narrativas
possam ser projetadas. Como uma tela em branco, argumenta o
autor, o espaço passa a ser percebido como lugar onde novas
projeções e performances podem ser forjadas, ou seja, outras
narrativas de cidade podem ser mobilizadas. Assim sendo, as
narrativas promovidas pelos coletivos culturais, por meio da
música, dança e artes plásticas estão vinculadas não só ao
próprio grupo e suas pautas específicas, mas também a
viabilidade das narrativas múltiplas. As narrativas dos coletivos
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de cultura permanecem, pois inauguram espaços de criação,
momentos de “reinvestimento subjetivo” (GUATTARI, 1992).
A reflexão que realizamos sobre as narrativas dos
coletivos de cultura apresenta desafios para o campo da
comunicação no que tange aos métodos e abordagens de estudos
que privilegiam os processos comunicacionais na cidade sob a
perspectiva do cotidiano e da ação territorializada na prática. O
estudo das narrativas afetivas pode ser realizado a partir de
suportes diversos e destacamos aqui que a experiência na cidade
é um desses caminhos. A experiência das práticas do dissenso,
quando territorializada, elabora narrativas decisivas para o
cotidiano desses grupos, pois desenvolve um modo
particularmente afetuoso e sensível de dar sentido à cidade. As
sensibilidades que envolvem os processos de significação da
cidade, dessa maneira, são formas de reflexão fundamentais,
pois investem no que acreditamos ser o sentido primeiro dos
processos de comunicação: a capacidade de afetarmos e sermos
afetados.
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A HISTÓRIA DE AMOR ENTRE A MÍDIA E O
JORNALISTA: INVENTÁRIO DE OBJETOS,
MEMÓRIA E AFETOS

Marcio da Silva Granez
UFSM

Introdução
As relações laborais se caracterizam pelo modo peculiar
como o trabalhador se relaciona com seus instrumentos de
trabalho. Em certas profissões, tal proximidade leva ao
tratamento metonímico do trabalhador: o estetoscópio do
médico, a calculadora do contador, a graxa nas mãos do
mecânico passam a ser índices da atividade profissional. São
signos da relação intensa que se desenvolve entre trabalhador e
trabalho. Não é diferente com o profissional da comunicação e
do jornalismo: máquinas de escrever, computadores, câmeras
fotográficas, bloco de notas e caneta figuram entre os objetos
com os quais se ampliam e confundem os sentidos do
profissional que os manuseia. Ecléa Bosi demonstrou, em
Memória e sociedade: lembrança de velhos (1994), que o afeto
permeia as relações de trabalho de maneira indelével, deixando
suas marcas na memória de gerações de trabalhadores. Flora
Süssekind, em Cinematógrafo de Letras: literatura, técnica e
modernização no Brasil (1987), mostrou-nos como a mudança
tecnológica afetou a relação dos trabalhadores da mídia na
virada do século XIX para o XX no Brasil. Bolter e Grusin, em
Remidiation: understanding new media, desenvolveram a noção
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de remidiação como chave para se entender as transformações
dos meios de comunicação ao longo do tempo. Com base nesses
autores é que buscamos estabelecer os vínculos com a noção de
afeto nas relações de trabalho dos profissionais da comunicação
e da imprensa, na expressão contemporânea da pesquisa sobre
os afetos aplicados à comunicação e ao jornalismo (MEDINA,
2008; 2006; 2003; 2016; MARTINEZ; PESSONI; SILVA;
RIBEIRO, 2017; BENETT; FREITAS, 2017).
A noção que nos ampara, portanto, é a de afeto,
entendido como paradigma possível para a abordagem do
processo de comunicação e das atividades a ele relacionadas.
Conjugamos aos afetos a noção de remidiação, tomada como
chave para a compreensão das adaptações e mudanças que se
verificam ao longo da história da imprensa. Ao analisarmos a
obra História da Imprensa no Brasil, de Nelson Werneck Sodré
(1999), buscamos lançar esse viés interpretativo, calcado no
afeto e na remidiação, sobre a relação que historicamente se
estabeleceu entre o jornalista e a mídia no Brasil.
De cunho teórico, a presente investigação consiste na
revisão bibliográfica dos conceitos-chaves que a embasam e na
aplicação desses conceitos ao campo da comunicação,
especificamente o campo das relações de trabalho
historicamente constituídas no jornalismo. Adota-se uma
abordagem interdisciplinar e de caráter epistemológico,
interrogando-se a herança histórica do jornalismo a partir da
perspectiva dos afetos. Dada a amplitude da temática, optou-se
pelo tom ensaístico, pelo qual se avançam as proposições
resultantes da investigação.
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Assim, neste trabalho faremos um esboço da relação
afetiva que se estabelece entre os profissionais da imprensa –
tomada aqui em sentido amplo, abrangendo a mídia em geral –
e seus instrumentos de trabalho. Trata-se de um esforço no
sentido de ampliar o entendimento da profissão dos que se
dedicam à comunicação e ao jornalismo, num momento de
extrema volatilidade do mercado de trabalho e de grande
incerteza quanto ao futuro da profissão.

Afeto, trabalho, história
Nossa percepção acerca das relações de trabalho se
apoia na investigação de cunho sociológico, realizada por Ecléa
Bosi, que resultou no livro Memória e sociedade: lembranças
de velhos (1994). Nessa obra, a autora nos conduz pelo universo
das recordações sobre a vida e o trabalho de um grupo de velhos
da cidade de São Paulo, em depoimentos tomados na década de
1970. Por meio dos depoimentos colhidos na pesquisa de
campo, ela nos mostra o quanto de afetividade se mescla às
recordações dos entrevistados ao relembrarem a vida e a labuta
diária.
Trata-se, em sua maior parte, de trabalhadores que se
dedicaram a diversos ofícios, como os manuais – costureira,
empregada doméstica, gráfico, vendedor, garçom, ascensorista,
aprendiz de ourives, ator, florista –, mas também os intelectuais
– professora, funcionário público, burocrata. Profissões em que
o cansaço físico se mescla ao intelectual. Em cada uma delas,
somos apresentados em retrospecto a uma relação visceral entre
a memória e o trabalho: pelo tempo dedicado ao ofício, o
trabalhador acaba por se identificar de forma quase absoluta
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com seu trabalho e os instrumentos que o cercam, como lemos
na parte final do depoimento do Sr. Amadeu: “Sonho, às vezes,
que estou trabalhando na oficina porque fiquei 44 anos nessa
oficina, sempre, desde menino, na infância, na mocidade e
numa parte da velhice. Essa oficina não me sai do pensamento”
(BOSI, 1994, p. 153).
Com isso, vem para o primeiro plano o afeto que subjaz
ao cotidiano de labor: as dificuldades sentidas há décadas e que
se fazem presentes nas recordações, os prazeres de ver o
trabalho finalizado, as pequenas grandezas e misérias do
trabalho, que assomam tanto mais fortemente quanto mais
ligadas aos instrumentos de realização: tesoura, pincel, máquina
de escrever. O olhar sociológico que Ecléa Bosi deitou sobre
esse corpus marcou diversas linhas de investigação e de
possibilidades de abordagem. Eis por que partimos dessa obra e
dos insights nela contidos para abordar, aqui, o trabalho do
jornalista.
Percebemos na relação que historicamente se
estabeleceu entre o profissional da imprensa e os instrumentos
de seu trabalho o mesmo ingrediente de afeto, agora voltado
para os instrumentos da mídia: o jornal e seu maquinário nos
primórdios – prensas, rotativas, impressoras, máquinas de
escrever, câmeras fotográficas, microfones, gravadores, blocos
de nota. Tal relação ainda pede para ser estudada, pois as
pesquisas sobre a prática profissional da imprensa costumam se
deter em aspectos como a produção da notícia ou o impacto da
cultura profissional sobre a produção, pelo viés do newsmaking
e dos trabalhos de campo de cunho sociológico (LOPES;
RUTILLI, 2014; VICENTE; SANTOS, 2016; VIÉGAS;
MENDES, 2017). Raramente a preocupação com o tema do
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afeto está em primeiro plano, talvez pelo foco excessivo nas
questões ideológicas que permeiam o jornalismo.
Ao deitarmos nosso olhar sobre a relação afetiva que se
instaura entre os jornalistas e seus instrumentos de trabalho,
buscamos trazer para o primeiro plano a cultura material da
profissão, a influência recíproca entre técnica e cultura
profissional, as memórias e os afetos que permeiam essas
relações, na esteira da abordagem proposta por Cremilda
Medina (2003; 2006; 2016).
Outras investigações recentes têm ampliado a
perspectiva do afeto na abordagem da comunicação e do
jornalismo (MARTINEZ; PESSONI; SILVA; RIBEIRO, 2017;
REIS, 2017). Na esteira de uma visão mais voltada aos aspectos
da subjetividade, essas investigações demonstram que o
jornalismo apresenta mais chances de ser plural e humanizado
quando permite uma abordagem para além das tradicionais
fórmulas da objetividade. Tanto o método jornalístico como o
científico, aliás, compartilham da perspectiva de tratamento
objetivo da realidade: apagamento do enunciador; verificação
empírica; linguagem asséptica, o que historicamente dificultou
o surgimento de perspectivas que levem em conta o afeto.
As abordagens que interrogam a subjetividade e a
afetividade do polo emissor buscam de alguma forma lançar luz
sobre a relação que se estabelece entre dois “eus” que
compartilham vivências, muito mais do que entre o “eu” que
interroga e o “tu” que responde (BENETT; FREITAS, 2017). A
palavra, entendida como expressão narrativa dessas
subjetividades em relação afetiva, é o ponto de contato essencial
a ser investigado. É a partir de tal perspectiva que Martinez et
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al. (2017, p. 2019) concluem sobre o trabalho do assessor de
imprensa e do jornalista como criadores de personagens:

Um personagem, como resultado subjetivo de um encontro
dialógico, jamais dará conta da complexidade que
representa uma vida. Mais do que inserir adjetivos,
descrever suas ações e características, caberá ao
profissional auscultar com cuidado traços distintivos e
contraditórios que compõem o humano.

Ecléa Bosi nos oferece um caminho possível para
realizar essa empreitada: a conversa com os profissionais do
jornalismo, tomada como ponto de contato e de diálogo possível
entre subjetividades. O amor pelo microfone ou pela mesa de
som do rádio, pelas páginas impressas do jornal sujo de tinta,
pelas câmeras de tevê e máquinas fotográficas vez por outra se
mostra nas biografias e memórias desses profissionais que
fizeram história. Em geral, é aí que se podem entrever os signos
da relação afetiva.
Em outra obra, temos pistas que apontam para a mesma
direção: Cinematógrafo de Letras, de Flora Süssekind, narra a
mudança técnica que sacudiu a relação entre os instrumentos da
mídia e os profissionais dedicados ao ofício da escrita e
congêneres no início do século XX no Brasil. Não foram poucas
as dificuldades dos escritores que, acostumados ao ofício da
pena, se viram subitamente em frente às primeiras máquinas de
escrever que começaram a chegar ao país na segunda década do
século XX. Alguns de fato nunca se sentiram confortáveis com
a novidade tecnológica, a ponto de não terem feito a transição
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da escrita à mão para a escrita à máquina. Outros o fizeram com
o nervosismo típico das descobertas importantes. Eis por
exemplo a avaliação que a autora faz sobre o trecho em que
Mário de Andrade relata a Manuel Bandeira como está sua
relação com “Manuela”, a máquina de escrever assim alcunhada
em homenagem ao amigo:

De mecanismo “nauseante” e atemorizador a objeto de
valor afetivo, não muda apenas o modo de se encarar a
máquina de escrever. Muda também a forma de olhar para
uma paisagem de aparelhos, para um mundo-imagem.
Além da própria técnica literária, que se permite agora
explicitar seus inevitáveis enlaces e confrontos com eles
(SÜSSEKIND, 1987, p. 14).

Se Ecléa Bosi enfoca a memória afetiva do trabalho, o
que destacamos da obra de Süssekind é justamente a
necessidade de estender o olhar para o aspecto da técnica que
envolve a profissão ligada à comunicação e ao jornalismo, na
relação sutil e por vezes insidiosa que enlaça o profissional e a
técnica. Os instrumentos de que os trabalhadores dessa área se
servem mostram-se também aqui potencialmente transitórios,
conforme avança a tecnologia, conforme mudam os tempos.
Mas a memória afetiva, entendida aqui como a lembrança que
se liga ao trabalho na história pessoal de cada um, se mantém, a
ponto de dificultar ou eventualmente impedir a mudança: em
Quase memória, por exemplo, Carlos Heitor Cony (1995)
atribui à mudança tecnológica o fim de muitas carreiras
jornalísticas, como a de seu pai. A transformação dos
instrumentos de trabalho pode de fato representar o fim de
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várias profissões, como historicamente se tem registrado. De
tempos em tempos, o espírito “ludista” parece despertar,
levando a reações contra a tecnologia que vão da destruição de
fábricas a boicotes contra o domínio da inteligência artificial e
das máquinas. A tudo isso, nosso olhar é de quem busca
compreender, pelo viés do afeto, tanto a reação como a eventual
adaptação aos novos formatos e instrumentos.
Ao mudar o cenário tecnológico, mudam também os
atores. O advento da comunicação online, das mídias sociais
digitais, da sociedade em rede, trouxe para a paisagem laboral
do
jornalismo
novos
elementos
e
personagens
(CANAVILHAS, 2017; RIBEIRO; BERTOL, 2017), e com
eles começam a surgir os sinais de uma cultura profissional em
transição: designers, programadores, especialistas em dados se
fazem presentes em aspectos importantes da cultura profissional
do jornalismo. Com eles, chegam também os signos de uma
cultura própria, em games, softwares, apps: o próprio idioma se
ressente da mudança, mas ela de fato não é nova. Basta
lembrarmos o mesmo movimento ocorrido na virada do século
XIX para o XX, como vimos na obra de Süssekind. Essas
mudanças, que resultam da incorporação de novos segmentos
profissionais ao jornalismo, interessam-nos na mesma medida
em que interessam ao pesquisador dos primórdios da imprensa
no Brasil as relações entre os “homens de letras”, os “juristas”
e os jornalistas. Os embates e as afinidades construídos ao longo
da história da imprensa pelos profissionais que transitavam
entre a literatura, o direito, a política e o jornalismo certamente
contribuíram para moldar a intteligentsia nacional num período
de formação da identidade brasileira. Nos primórdios, o
inventário dos afetos que estamos delineando aqui vai
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necessariamente encontrar a relação do jornalista com seu
público nas páginas dos jornais, mas também na tribuna, nas
páginas do romance, nos cafés das cidades.
No período atual, talvez seja necessário buscar também
no universo simbólico de programadores e designers os traços
afetivos que marcam as relações laborais dos jornalistas. Aqui,
estamos falando dos códigos de programação e da cultura nerd,
do universo das séries e dos games, das habilidades ligadas à
quantificação e segurança das informações – todas associadas
às profissões dedicadas à programação. Mas também estamos
falando dos softwares gráficos, dos estudos das cores e da
tipografia, das habilidades ligadas à organização espacial das
informações visuais e verbais – todas elas ligadas às habilidades
que costumam ser associadas ao designer. Se a técnica ligada a
essas profissões sempre esteve na vizinhança da atividade
jornalística – lembremos, nesse sentido, as histórias passadas
nas gráficas dos grandes jornais, a convivência de
diagramadores com repórteres, o olhar estético dos fotógrafos
sobre a página impressa –, a atual “ecologia midiática”
potencializou a convergência, a ponto de tornar indispensável o
que antes era marginal.
A todos esses elementos, vamos somar ainda, para
adentrarmos nosso inventário de afetos, o viés trazido pelo
conceito de remidiação, com o intuito de entender as
transformações a que se submetem os objetos midiáticos, e com
elas a transformação da relação afetiva que o profissional
jornalista investe sobre esses mesmos objetos.
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Remidiação e as metamorfoses dos afetos
O conceito de remidiação, trazido por Bolter e Grusin
em Remidiation: understanding new media (1999), pode ser
entendido como a transformação de uma mídia em outra,
mediante a absorção da primeira pela segunda. Esta passa a
exibir o conteúdo daquela: tevê usando o rádio como conteúdo,
jornal usando o livro como base, website usando o conteúdo do
jornal impresso. Nas palavras dos autores, “we call the
representation of one medium in another remediation, and we
will argue that remediation is a defining characteristic of the
new digital media” (1999, p. 45) [“chamamos a representação
de um meio em outro de “remidiação”, e defenderemos que a
remidiação é uma característica distintiva da nova mídia
digital”, tradução do autor].
Mas a remidiação não se resume às mídias digitais nem
às de massa. Trata-se de fenômeno ligado à percepção e
reprodução simbólica: onde quer que haja adaptação de um
meio de comunicação a outro, lá existirá remidiação, a começar
pelo olho e voz humanas, pela materialidade do corpo mesmo.
A história da pintura dá-nos diversos exemplos dessa
capacidade de tornar a realidade sensível objeto de
contemplação, em um crescendo de complexidade entre as
escolas de pintura que acaba por desaguar na fotografia e desta
no cinema. Ao fim e ao cabo, a realidade “inventada” pelo
artista com finalidade inicialmente instrumental de domínio
sobre a natureza se torna ela mesma o conteúdo das tecnologias
que lhe sucedem, e que deságuam em simulações de realidade
virtual nos dias que correm. Olho, pedra, tecido, tela, câmera,
monitor de vídeo, de tablet, de celular, chip de realidade virtual
implantado no cérebro: de um a outro meio de comunicação, a
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representação da realidade se transmuta, ligando-os contudo
numa lógica de filiação temporal. Tudo para permitir ao mesmo
olho a contemplação plena da realidade e o domínio sobre ela.
Os momentos de ruptura se instauram a partir da
mudança tecnológica, que acabam por reordenar o sistema
antigo em nova configuração: remidiar implica usar a antiga
tecnologia como conteúdo da nova, agora num contexto que
destaca outro dos órgãos dos sentidos humanos. Quando a
sonoridade perdeu lugar para a visão, surgiu o registro escrito;
quando a sonoridade voltou a ganhar destaque a partir das ondas
do rádio, houve a adaptação dos conteúdos da imprensa para as
ondas sonoras; quando a televisão novamente destacou o
sentido da visão, os conteúdos do rádio foram adaptados para o
monitor de tevê. Mas não sem as dificuldades ligadas ao hábito,
à memória e à capacidade técnica dos profissionais que atuam
em cada um desses meios de comunicação, como visto,
relativamente à adaptação da escrita à mão para a escrita à
máquina, na análise de Süssekind. O tempo passado no
manuseio dos instrumentos de trabalho cria uma espécie de
simbiose entre eles e os profissionais, e esse tempo cobra seu
preço na trajetória de cada um, que vai definir sua capacidade
de adaptação a novos aprendizados (SENNETT, 2013).
As recentes mudanças do cenário midiático, que alguns
qualificam como “disruptivas” (ANDERSON; BELL;
SHIRKY, 2013), dada a velocidade e a contundência de seus
efeitos sobre o sistema preexistente, evidenciaram o abalo nas
relações de trabalho dos profissionais dedicados ao jornalismo
e, com ele, os vínculos afetivos truncados com a técnica e os
instrumentos profissionais têm vindo à tona. A renovação dos
quadros, o desemprego, a substituição em massa de equipes de
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grandes jornais e grupos de comunicação evidenciam parte da
“disrupção” na mídia nacional e internacional, e colocam em
xeque a identidade do profissional jornalista. Tudo isso no
contexto mais amplo de uma sociedade que parece flertar com
antigas formas de organização política, e que questiona não
apenas a representatividade do jornalismo como da própria
democracia (GUROVITZ, 2016). A cultura profissional da
imprensa reflete a perplexidade diante do novo quadro, seja na
amplitude em que ocorre a apropriação dos signos e objetos
ligados ao jornalismo, seja na virulência com que se atacam as
velhas referências da profissão. São o capítulo recente e mais
visível de uma história de afetos que remonta aos primórdios da
imprensa em nosso país.
Um olhar sobre a história da imprensa brasileira pelo
viés do afeto pode mostrar como foram se firmando na cultura
profissional as relações entre os jornalistas e seus instrumentos
de trabalho. É o que vamos esboçar no próximo segmento.

História – afetiva – da imprensa no Brasil
Neste segmento nos propomos a esboçar a história
afetiva da imprensa no Brasil. Por se tratar de um primeiro
esforço de caráter sintético, optamos por nos deter em um livro
significativo por sua abrangência, dada a necessidade de
delimitação. Para tanto, seguiremos os passos cronológicos
daquele que é considerado o grande marco dos estudos nessa
área: História da Imprensa no Brasil, de Nelson Werneck Sodré
(1999). Enfocaremos as fases da imprensa com base no livro de
Sodré, destacando de cada uma delas os elementos afetivos que
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marcaram a relação do jornalista com seus instrumentos de
trabalho.
Comecemos pelo início, a fase colonial. Nela não há
propriamente imprensa no país, já que a Coroa Portuguesa não
permitia a impressão e circulação de informações. Havia apenas
eventuais impressos oriundos da metrópole, mesmo assim sob
vigilância pesada, e quanto ao livro Sodré avalia:

Instrumento herético, o livro foi, no Brasil, visto sempre
com extrema desconfiança, só natural nas mãos dos
religiosos e até aceito apenas como peculiar a seu ofício, e
a nenhum outro. As bibliotecas existiam nos mosteiros e
colégios, não nas casas dos particulares. Mas ainda aquelas
foram pouquíssimas, de livros necessários à prática,
constituindo exceção mesmo os edificantes (SODRÉ,
1999, p. 11).

Desse longo período, que vai do descobrimento ao início
do século XIX, temos no entanto os traços de uma relação
afetiva com a palavra escrita. Os homens de letras, que
futuramente desenvolverão o ofício da imprensa, se reúnem em
torno dela, palavra escrita, do seu caráter libertário, daquilo que
ela representa como ideal de emancipação no simples ato de
circulação de informações. O “pecado do livro”, como quer
Sodré, foi ser ele nesse período o objeto onde se concretizavam
as várias formas de insubmissão: contra a Coroa Portuguesa,
contra o Absolutismo, contra a Monarquia, contra os altos
tributos e a degradação dos costumes. O livro e seus congêneres
– o folheto, o impresso clandestino, as cartas particulares, os
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escritos à mão – representam um primeiro signo da profissão do
jornalista em tempos pré-imprensa no Brasil Colônia.
Ao descrever essa fase, Sodré nos mostra lampejos dessa
relação que divisamos a partir do afeto: o apego e a defesa da
expressão escrita, tornada ela mesma símbolo das lutas pela
liberdade. A pena, com que se escrevia nesse período, vai
figurar como símbolo dessa singela e poderosa faculdade
humana representada pela escrita. Outros virão, na sequência.
Quando os primeiros periódicos começam a ser
impressos com regularidade no país, a partir de 1808, começa a
figurar a máquina como intermediário da relação laboral que o
jornalista exerce. Trata-se da prensa. Ela é o símbolo desse
período que se estende por todo o século XIX no Brasil, e que
vai concentrar grandes transformações, como a Independência,
a luta pela Abolição da escravidão e pela República.

Essa não é apenas uma grande época política; não por
coincidência, é também uma grande época literária. O
desenvolvimento das letras, no Brasil, acelera-se com a
fundação dos cursos jurídicos, com o início das atividades
públicas, de governo, de administração, de legislação, com
o surgimento da imprensa. A cultura haurida nos livros e
transmitida pela palavra escrita ou falada, passara a
encontrar espaço na vida brasileira, desde a autonomia e a
estruturação do aparelho de Estado (SODRÉ, 1999, p.
241).

A tinta que ficava nas mãos do tipógrafo ao compor as
páginas dos hebdomadários, o cheiro e a consistência dessa tinta
passam a figurar nos romances e nos escritos como parte da
281

profissão do homem de letras. Também o barulho das máquinas,
que impõe o ritmo da produção em série, ainda nesse estágio
embrionário da arte de fazer jornal impresso, passa a fazer parte
do imaginário da imprensa, ligando-se à memória das gerações
de jornalistas desde então. O cheiro da página do jornal recém
saído da prensa, e que impregnou a memória dos trabalhadores
do jornalismo nos seus primórdios, remete-nos em intensidade
à vívida lembrança de D. Alice, ao relembrar a cor azul do tule
com que ela forrou o berço encomendado por uma de suas
clientes, como nos relata Ecléa Bosi (1994, p. 112). As
faculdades dos sentidos têm essa qualidade, conforme mostram
estudos da neurociência: diferentes intensidades, umas mais
ligadas à memória do que outras, como é o caso do olfato.
Talvez por isso a lembrança tão intensa dos cheiros da infância
e daqueles que marcaram o ambiente de trabalho. No caso do
jornalismo, o cheiro é o da graxa, da tinta no papel, do próprio
papel.
Ao finalizar o século XIX, começam a surgir as
primeiras empresas jornalísticas. O maquinário se aperfeiçoa, e
vai dos dedos que agora datilografam até as impressoras, que
passam a produzir volumes cada vez maiores de informação em
tempo menor. As primeiras revistas de variedades já
reproduzem fotografias, além das ilustrações produzidas pelos
artistas da época. Aqui estão os novos objetos do afeto que
perpassa a relação laboral do jornalista, e que vez por outra
surgem no relato de época, como nos romances de João do Rio
(2008) e sua celebração da vida acelerada e multicor da cidade.
Durante a primeira metade do século XX, a revolução
industrial passa para a segunda fase no mundo, da mecânica
para a elétrica. No caso da imprensa, adentramos a fase
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industrial ou empresarial, marcada pela profissionalização, a
organização sob o formato de empresa capitalista e o
predomínio do gênero informativo. A partir de então, surgem os
conglomerados de comunicação, que reúnem segmentos de
jornal impresso, revista, rádio e posteriormente televisão.
É na fase empresarial que assistimos ao advento das
mídias sonoras e visuais, e com elas surgem os inventos que
permitiram ampliar ainda mais a expressão da voz – rádio – e
do olho – tevê. Microfones, gravadores, fitas-cassetes, estúdios
de gravação; câmeras de tevê, telepromter, bancadas de estúdio,
luzes... o universo audiovisual traz sua cota de aparelhos que
ficarão na memória afetiva dos jornalistas que atuam nessas
mídias.
Há ainda, depois dessa, a fase do jornalismo pósindustrial (ANDERSON; BELL; SHIRKI, 2013), mas essa não
chega a ser abordada por Sodré, a não ser em muitos breves
contornos no capítulo adicional que fez para a edição de 1999
de sua História da imprensa no Brasil. O autor constata ali que
os oligopólios cresceram a partir da mídia audiovisual – rádio e
tevê –, mas que tal situação teria contraponto no surgimento de
uma vasta quantidade de pequenos jornais. Tudo isso foi
alterado de forma disruptiva no final do século XX, com o
advento da internet. Mas essa fase, que por ser recente será
ainda devidamente contemplada pelo olhar dos historiadores no
futuro, essa a estamos vivendo como momento presente. Dela,
anotamos previamente os novos personagens que surgem no
cenário do trabalho da imprensa, como designers e
programadores (CANAVILHAS, 2017) e que trazem a miríade
de novos instrumentos de trabalho potencialmente investidos de
afeto.
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Ao considerarmos a totalidade da história da imprensa
no Brasil, vemos que o legado da mídia impressa, que durou
mais de três séculos, contando-se livros, jornais e revistas, vêse agora confrontado com as narrativas que apelam para as
sensações aceleradas e primordiais da comunicação oral, da
imagem em movimento, da realidade virtual. É o caldo de
cultura material de novos afetos transformados em memória
audiovisual de gerações de jornalistas, rádio-ouvintes,
telespectadores e internautas. A atuação nessas diferentes
mídias é talvez um dos ingredientes que terá espaço na memória
afetiva da imprensa: o orgulho de atuar no rádio, no jornal, na
tevê, nas plataformas online, a defesa da linguagem de um ou
outro desses veículos são traços da crônica jornalística que por
vezes se enuncia nas obras de cunho técnico ou acadêmico.
Agarrados a seus microfones ou a suas máquinas de escrever, e
fazendo deles a extensão de sua voz e de suas ideias, eis que
jornalistas se confundem com os meios de que se utilizam para
trabalhar. A profecia sobre os meios de comunicação como
extensões do homem, de McLuhan (1979), de alguma forma se
concretiza nessa relação visceral que vez por outra se apresenta
em face metonímica: as vozes inesquecíveis do período áureo
do rádio, os rostos que marcaram a televisão, o texto impecável
do cronista do jornal e da revista. Ao projetar de forma tão
contínua e intensa seus sentidos em sua atividade laboral, o
jornalista parece se ressentir dessa entrega física e psicológica,
ora supervalorizando a mídia em que trabalha, ora excedendose na expressão permitida pelo meio, ora mergulhando de tal
forma na atividade laboral que se confunde com ela. Nesse
ponto, parece-nos que as investigações sobre psicologia e
cultura profissional poderiam auxiliar no esboço que traçamos
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aqui, mostrando o alcance dessa relação marcada pela
afetividade em seu aspecto empírico.

Conclusão
Ao finalizarmos o esboço do inventário de afetos que
traçamos acima, destacamos alguns pontos que a nosso ver
podem
ser
tomados
como
paradigmáticos
para
desenvolvimentos ulteriores. O primeiro deles diz respeito ao
lugar do afeto na relação entre jornalista e objetos de trabalho.
A nosso ver, o labor do jornalista passa necessariamente pela
mediação dos instrumentos técnicos de que se utiliza para
trabalhar – da caneta e bloco de notas à câmera do celular – e é
nessa relação cotidiana que se devem buscar as marcas do afeto
que está na base da atividade laboral. Seguindo os passos de
Ecléa Bosi, parece-nos que o trabalho finca suas raízes mais
fundamente do que se poderia supor, impregnando a memória
de forma indelével.
O segundo ponto que destacamos diz respeito ao aspecto
mutante da técnica e seu montante de afetos, o que procuramos
abordar a partir da noção de remidiação. A intenção aqui foi
mostrar de que forma o afeto ligado aos objetos do labor
jornalístico se transforma ou se mantém na memória à medida
que mudam os meios de comunicação. O olhar estendido ao
longo do tempo pode captar essa dinâmica entre meios e afetos,
a resistência à mudança, as possibilidades de adaptação dos
profissionais de uma para outra mídia, o surgimento de novos
elementos técnicos a par de novas funções e identidades
profissionais. Nesse sentido, a remidiação nos ajuda a entender
a permanência ou transformação dos signos afetivos para além
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do momento atual, e pode mostrar-se útil para a análise
histórica, passo que encerrou nossa investigação.
O terceiro aspecto que cabe destacar concerne à história
afetiva que procuramos esboçar a partir da análise da obra de
Nelson Werneck Sodré. O olhar que deitamos a essa história
procurou enfocar a relação de afeto, por vezes sutil mas
onipresente, que se estabelece entre o jornalista e seus
instrumentos de trabalho. Por tal prisma é que elencamos em
cada período da história da imprensa relatado por Sodré as
marcas e índices da afetividade. Aqui empreendemos o esboço
de uma história dos afetos ligados à cultura material da
imprensa, incluindo os primórdios – o livro, as cartas e
manuscritos em geral do período colonial –, passando pelo
surgimento e consolidação da imprensa no século XIX – o
jornal e a revista impressos –, até chegar à fase do jornalismo
industrial – com a mídia audiovisual representada por rádio e
televisão – e pós-industrial – já na era da informação online e
sua miríade de aparelhos de comunicação.
Apontamos, em cada uma dessas fases, para as relações
afetivas que jornalistas e profissionais atuantes na comunicação
estabeleceram com o instrumental de trabalho, relações essas
que ficaram gravadas na história da imprensa cujas fases foram
relatadas no clássico de Nelson Werneck Sodré. Buscamos
esboçar uma história em que estão em primeiro plano os afetos
que a categoria profissional dos jornalistas devota aos
instrumentos de trabalho no labor de produzir notícias e
comentários. Buscamos os signos dessa relação na memória
afetiva cristalizada nos objetos que compõem a cultura
profissional, estabelecendo a partir daí o teor da afetividade que
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transparece em cada uma das principais fases da história da
imprensa.
A tarefa a que nos propomos neste texto revela um
quadro em que as questões de fundo e recorrentes ligadas à
profissão – relação do jornalista com a liberdade e a
democracia; conflito entre a subjetividade do olhar e o ideal da
objetividade jornalística; influência do meio sobre a mensagem;
entre muitas outras – podem ser encaradas sob nova
perspectiva: a dos afetos que engendraram as relações entre o
jornalista e seus instrumentos de trabalho. Chegamos até ela por
meio do olhar sobre a memória do trabalho, na esteira da obra
de Ecléa Bosi, sobre a transformação da técnica ao longo do
tempo, a partir das contribuições de Flora Süssekind e Bolter e
Grusin, e sobre a história da imprensa brasileira, com base na
contribuição de Nelson Werneck Sodré.
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A EMOÇÃO E A ORGANIZAÇÃO DO
ENQUADRAMENTO NO JORNALISMO

Débora Lapa Gadret
Unisinos

Introdução
O objetivo deste capítulo é apresentar as pesquisas que
tomam a emoção comoconceito de alto valor epistemológico
aos estudos do jornalismo, sistematizá-las e propor uma
maneira de abordar a emoção que leva em consideração a
construção do enquadramento nos discursos e narrativas
jornalísticas. Para isso, apresento uma revisão de literatura
centrada no estudo da emoção no jornalismo na última década
e elaboro a hipótese sobre a centralidade da emoção na
construção do enquadramento jornalístico.
Este texto traz as principais considerações teóricas sobre
emoção e jornalismo apresentadas na minha pesquisa de
doutorado (GADRET, 2016a), na qual investiguei a construção
discursiva da emoção na reportagem de televisão,
especificamente nas reportagens do Jornal Nacional, em suas
três dimensões – os sujeitos e suas performances, a dimensão
audiovisual e a dimensão verbal. A tese apresenta dois
resultados principais: 1) a construção discursiva da reportagem
de TV está ancorada nas qualidades estéticas da televisão, que
acionam a emoção como eixo de produção de sentidos; 2) nesse
processo, a emoção organiza o enquadramento da reportagem
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por meio de uma avaliação moral. Neste capítulo, vou me
concentrar na argumentação desse último ponto. Uma primeira
versão deste trabalho foi apresentada no 14º Encontro Nacional
de Pesquisadores em Jornalismo (GADRET, 2016b), o qual
busco atualizar com contribuições de estudos recentes.
O jornalismo moderno estabelecido em uma lógica
positivista conquistou um lugar paradigmático, tanto nas
redações quanto em parte das investigações teóricas produzidas
na academia. Em decorrência disso, por muito tempo, colocouse a informação em oposição à narrativa e o fato em oposição à
opinião; ignorando a questão da subjetividade e as discussões
sobre emoção, a não ser para taxá-la de estratégia atrelada ao
sensacionalismo e à dramatização. Ainda hoje, mesmo dentro
dos estudos construtivistas que problematizam a produção das
notícias e o papel da subjetividade nesse processo, a emoção
costuma ser relegada a um patamar secundário, sendo
usualmente associada ao lúdico, à mentira ou à manipulação.
Porém, essa compreensão torna-se insustentável quando
se admite uma posição interdisciplinar, que entende a emoção
como parte da própria racionalidade humana, enquanto
elemento constitutivo do processo de tomada de decisão dos
sujeitos (DAMÁSIO, 2012). A partir dessa premissa,
compreendo a emoção como parte intrínseca do jornalismo e de
suas narrativas. Defendo que não é possível apagar a discussão
sobre a emoção, mas é preciso investigar seu funcionamento na
construção das notícias e suas implicações aos valores do
campo.
Os afetos e as emoções são objeto de investigação em
áreas tão diversas quanto a neurologia, a antropologia e a
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linguística, para citar algumas. Esses estudos se entrecruzam,
assumem posições de outras áreas ou trabalham para refutá-las.
Os inúmeros trabalhos publicados na área nas últimas décadas
mostram sua complexidade epistemológica. Por isso, preciso
fazer determinadas escolhas, e falar em emoção e não em afeto
já representa um posicionamento teórico. Enquanto o afeto
mostra-se um conceito englobante, parte de uma perspectiva
vitalista, pós-humana e processual, a emoção aproxima-se da
racionalidade humana e coloca no centro do debate as noções
de linguagem, discurso e narrativa no processo de construção
de sentidos (WETHERELL, 2012).
As emoções são respostas multifacetadas a eventos que
entendemos como importantes à nossa sobrevivência e aos
nossos objetivos sociais e dependem de como avaliamos
determinadas situações e de como aprendemos a avaliá-las de
acordo com a sociedade e a cultura na qual nos inserimos
(KELTNER et al., 2013). Do lado da biologia, elas geram
padrões únicos no corpo e apresentam expressões faciais
universais (EKMAN, 2011). Do lado da cultura, elas são
respostas às percepções de valor dos sujeitos e buscam
responder “Com o que vale a pena se preocupar?” e “Como eu
devo viver?” (NUSSBAUM, 2001).
Nas interações cotidianas, comunicamos, narramos,
compartilhamos e performatizamos as emoções e, nesse
processo, atribuímos significados a elas (WETHERELL, 2012).
Para mim, o jornalismo é um espaço discursivo no qual as
emoções circulam, ancoradas em temas universais, reificando,
reelaborando e construindo discursivamente crenças sociais
supostamente compartilhadas, baseadas em avaliações morais
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que devem ser aceitas pelo público para que este adira ao
contrato de comunicação proposto.

A emoção como conceito relevante aos estudos do
jornalismo
Nos últimos anos, têm aumentado o número de trabalhos
que estudam a emoção a partir da ideia de que esta é parte
intrínseca da racionalidade e da cognição dos sujeitos.
Sistematizo-as em dois eixos. No primeiro, a questão levantada
é o papel da emoção no estabelecimento da relação entre o
público e o jornalismo, preocupando-se em olhar para este
público e sua resposta aos conteúdos jornalísticos. As principais
considerações desses estudos são o apontamento da emoção
como elemento central para a compreensão das notícias pelos
sujeitos, para a definição de atributos por meio do
telejornalismo e para a construção de um contrato de leitura que
ultrapassa o valor informativo das notícias.
Gunter (2015), ao revisar os estudos cognitivos
relacionados ao telejornalismo, situa a emoção em um patamar
importante para o processamento de informação pelos sujeitos.
Entre suas considerações é relevante apontar, por exemplo, que,
no andamento do telejornal, uma história com grande impacto
emocional pode afetar a compreensão da notícia e que o papel
das imagens é central para isso. Ou seja, não apenas a dimensão
verbal do discurso, mas todos os seus aspectos audiovisuais
ocupam-se da conformação de sentidos na reportagem de TV,
operando em alguma medida com elementos emocionais que
interferem na compreensão dessas narrativas.
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Pesquisadores que se preocupam com o agendamento de
segunda dimensão analisam o papel das emoções no
estabelecimento da imagem dos atores políticos (COLEMAN;
BANNING, 2006). Para eles, o enquadramento afetivo das
notícias – que considera as expressões faciais e os gestos dos
atores políticos nas reportagens de televisão – teria relação com
o agendamento afetivo sobre esses atores, ou seja, com as
emoções que esses atores provocariam nas audiências dos
telejornais (COLEMAN; WU, 2010; WU; COLEMAN, 2014).
Porém, a problematização desses estudos acaba por recair muito
mais nas questões da comunicação política do que naquilo que
interessa aos estudos em jornalismo – que inclui, mas também
excede a representação dos atores políticos.
Inseridos dentro de uma problemática própria aos
estudos em jornalismo, os trabalhos que tratam da adesão do
leitor/telespectador ao contrato de comunicação por meio do
estabelecimento de vínculos emocionais são relevantes à forma
como percebo a emoção no jornalismo. Por meio da análise de
mensagens escritas por usuários de sites de redes sociais,
evidencia-se que a emoção é parte da fidelização do público ao
jornalismo, associada aos valores deontológicos e ao ethos
profissional reconhecidos por este mesmo público (BENETTI;
REGINATO, 2013).
Hagen (2009) estabelece que a imagem mítica dos
apresentadores do Jornal Nacional – construída não apenas na
bancada, mas nos diversos espaços que ocupam no ambiente
midiático – suscita emoções nos telespectadores, criando laços
de fidelização entre esses e o telejornal. Os telespectadores
forjam interações que os conectam aos sujeitos do outro lado da
tela seja por uma relação de igualdade (os apresentadores são
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percebidos como indivíduos que compartilham os mesmos
sentimentos que eles), um posicionamento de superioridade (os
telespectadores sentem pena dos apresentadores), uma relação
de respeito (reconhecem o trabalho dos apresentadores para
manter o público informado) ou pela adoração (consideram os
apresentadores do telejornal profissionais inigualáveis).
Ainda buscando entender o vínculo estabelecido entre o
público e o telejornalismo, Benetti et al. (2014) buscam ver
como as emoções universais articulam a adesão do
telespectador ao contrato de comunicação. A satisfação está
ancorada no contentamento e no prazer com o programa,
emoção que o público expressa à instância de produção ao
enunciar devoção, adoração e defesa do JN, dos apresentadores
e da emissora, além de apreço por certos valores jornalísticos,
como verdade e imparcialidade. Um vínculo de outra natureza
também se estabelece entre telespectadores e programa por
meio do desprezo, da raiva e da aversão – expressas ao acusar o
programa e a emissora de fazer mau jornalismo (mentiroso e
manipulado), percebendo o telejornal como repulsivo e nojento.
Porém, o público mantém um nível de adesão ao contrato e, por
isso mesmo, criticam o jornalismo e exigem conteúdos
verdadeiros e isentos.

Nos níveis mais baixos de adesão ao contrato, percebemos
a forte presença dos sentimentos de desprezo, raiva e
aversão. O leitor não se reconhece no leitor imaginado [...]
e se reposiciona, muitas vezes com agressividade, em
relação à empresa, aos jornalistas e a outros leitores. O
nível de adesão do leitor ao contrato depende de sua
identificação subjetiva com a proposta do veículo
jornalístico. Depende de como o leitor vê a si mesmo e de
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como ele percebe que o veículo o vê. Nesse jogo negociado
de imagens, move-se a adesão ao contrato de comunicação
proposto pelo jornalismo (BENETTI; REGINATO, 2013,
p. 14).

Do outro lado da negociação do jogo de imagens, o
segundo eixo de pesquisas está preocupado em compreender
como a emoção é percebida pelos jornalistas e construída
discursivamente como estratégia de captação da audiência em
suas narrativas. Pantti (2010), ao entrevistar jornalistas para
aferir o papel e o valor da emoção no telejornalismo, percebe
que, apesar do reconhecimento da emoção como parte da vida
das pessoas e relevante aos relatos do jornalismo, os sentidos
sobre ela são negociados de forma a manter a reputação
profissional e a noção do que é bom jornalismo.
O conflito entre subjetividade e objetividade emerge no
discurso dos profissionais, que sustentam que a emoção
interfere na qualidade da notícia e, portanto, deve ser restrita e
limitada a determinados temas (PANTTI, 2010), evidenciando
um discurso ainda fortemente ancorado na dualidade positivista
que busca legitimar o jornalismo pelo apagamento da emoção.
Para Wahl-Jorgensen (2012), a objetividade deve ser entendida
de forma mais dinâmica no que diz respeito à sua relação com
a subjetividade e na maneira como elas interagem com o capital
simbólico do jornalismo. A pesquisadora defende que, apesar
do jornalismo estar submetido ao ideal de objetividade, a
emoção é uma força motriz das narrativas produzidas pelo
campo.
As demonstrações de verdade buscam sustentação não
somente na tradicional noção de correlação com o real, mas
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também na construção de uma autenticidade emocional que
permeia os relatos. A partir do estudo de reportagens
vencedoras do Pulitzer, Wahl-Jorgensen (2013) demonstra que
jornalismo trabalha com rituais estratégicos de emocionalidade,
que buscam chamar a atenção do público para temas de
relevância social e política. Esses rituais, no entanto, são
raramente reconhecidos na formação dos jornalistas e
dificilmente discutidos ou problematizados, tornando-os regras
tácitas da prática profissional.
A pesquisadora sistematiza oito rituais estratégicos de
emocionalidade: 1) Jornalistas não discutem as próprias
emoções, mas as terceirizam; 2) Jornalistas descrevem as
emoções dos protagonistas das reportagens, sejam eles
indivíduos ou grupos; 3) A descrição dessas emoções é
raramente baseada em evidências, como citação direta ou
indireta; 4) As fontes discutem as emoções com frequência,
geralmente referindo-se a si próprias; 5) Usualmente, a
expressão emocional é negativa; 6) A narrativa traz leads nãofactuais e é personalizada como forma de tentar aproximar-se
do leitor; 7) Jornalistas usam estratégias narrativas para exibir
emoção, como a justaposição da normalidade a um evento
inesperado, para buscar a adesão emocional do leitor; e 8) A
inteligência emocional é valorizada e celebrada explicitamente
no jornalismo.
Em estudo recente, Whal-Jorgensen (2018) analisa a
raiva midiatizada pela imprensa britânica na cobertura de
protesto. Ela considera esta emoção como um enquadramento
construído discursivamente, performativo, coletivo e político,
que se mostra complexo e matizado, dependendo de sua
articulação com determinados aspectos da narrativa. Dentro
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desse espectro, a raiva pode ser racional e legítima ou não,
quando está associada à violência, ao extremismo ou a pequenos
grupos isolados em protesto.
Já Stenvall (2008; 2014), que se propõe a apresentar
ferramentas da linguística para os estudos preocupados em
pensar a emoção, a objetividade e a factualidade, afirma que as
emoções aparecem no texto de agências de notícias de forma
não atribuída, na qual o jornalista é diretamente responsável
pelas expressões de afeto; ou de forma atribuída, nas quais os
repórteres fazem uso de citações diretas e indiretas. A autora
(2014) conclui que a emoção pode colocar a objetividade do
jornalismo em risco, mas sua afirmação perde força na medida
em que o conceito de objetividade jornalística não é explorado
de forma consistente. Assim, a autora corre o risco de voltar ao
paradigma que separa a emoção da razão e que invalida os
relatos do jornalismo a partir da defesa de um conceito de
objetividade tão restrito que não pode ser nada mais do que um
ideal inatingível dentro do campo.
As considerações de Wahl-Jorgensen sobre emoção no
jornalismo seguramente representam uma transformação
paradigmática sobre a natureza do conhecimento produzido
pela área de estudos, apartando-a do sentido de pulsão e
ancorando-a em atos e práticas tácitas do jornalista no processo
de construção da narrativa como estratégia que busca a adesão
do leitor. Concordo com essa noção, porém acredito que a
emoção exerce um papel que pode ser ainda mais central à
construção das reportagens: a organização do enquadramento.
Para fazer essa argumentação, dialogo também com os estudos
do discurso, principalmente com o trabalho de Charaudeau
sobre o telejornalismo (2010).
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Charaudeau filia-se à retórica aristotélica, na qual o
pathos (emoções, afetos) é, junto com o ethos (habitus, virtude,
caráter) e com o logos (raciocínio, argumentação), elemento que
inspira confiança no auditório. Para ele, quando analisada a
partir do discurso, a emoção não pode ser tomada como uma
realidade manifesta, experimentada por um sujeito. Podemos
apenas compreendê-la como um efeito visado, sem nunca
termos a garantia de que esse efeito será produzido.
A organização da emoção no discurso depende da
situação sociocultural e das circunstâncias na qual a troca
comunicativa ocorre. No contrato de comunicação do
jornalismo, a informação é finalidade primeira (fazer saber) e a
captação do público é finalidade secundária (fazer sentir). Nesta
troca, a recepção é convidada a colocar-se como espectador do
mundo, aderindo ou não a este contrato de comunicação tanto
pela racionalidade sobre o papel social do jornalismo, quanto
pela emoção e o vínculo com a instância midiática. Já o
jornalismo é propositor de um discurso que deve apresentar um
equilíbrio sutil entre envolvimento e distância, entre emoção e
razão, entre pathos e logos, para legitimar-se junto ao leitor.
Emediato (2007) e Silva (2007) trabalham com a
perspectiva discursiva de Charaudeau para tentar compreender
as emoções nas notícias dos jornais e da televisão,
respectivamente. Pereira, Pádua e Silva (2015), sugerem uma
análise automática das emoções no discurso. Essas três
proposições, no entanto, não tensionam diretamente as teorias
do jornalismo. Mais recentemente, as dissertações de Oliveira
(2016) e Viegas (2017) buscam essa problematização.
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O primeiro trabalho, ao estudar os testemunhos sobre o
incêndio na Boate Kiss – no qual 242 jovens morreram durante
uma festa na cidade de Santa Maria (RS), em 2013 –, conclui
que o contrato de comunicação ganha novos contornos em
situações de tragédia, fazendo com que o fazer saber aproximese do fazer sentir. A segunda investigação se debruça sobre a
publicação Vida Simples e afirma que o discurso de revista
busca a produção de efeitos de sentidos patêmicos como forma
de estabelecer empatia por meio de suas narrativas.
Essas pesquisas mostram não somente o valor do estudo
da emoção no jornalismo nos últimos anos, como permitem
fazer asserções importantes que servem como fundamentos para
minha proposição. Uma das considerações de mais relevância é
que a emoção não apenas está presente nas narrativas e
discursos jornalístico e nas relações entre público e jornalismo,
como deve ser pensada como base epistemológica do campo, da
qual é impossível dissociar-se. Outra premissa que gostaria de
destacar é a presença da emoção na construção da notícia, não
apenas como ritual estratégico, mas também como efeito de
sentido que busca a adesão do leitor.
A partir dessas contribuições, busco avançar a
compreensão do papel da emoção na construção das narrativas
e discursos jornalísticos. Me proponho a pensar como a emoção
ajuda a construir o enquadramento jornalístico. Para isso, é
preciso definir o conceito de enquadramento e sua relação com
a emoção enquanto efeito de sentido.
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O enquadramento jornalístico e a avaliação moral
Dentro da teoria construtivista, os estudos de
enquadramento aparecem como um prolongamento das análises
de agendamento, propondo que a notícia orienta o público não
somente sobre o que pensar, mas também como pensar. Com o
amplo uso nos estudos em comunicação, é preciso delimitar a
compreensão do conceito para então demarcar o lugar da
emoção. Minha perspectiva está inserida em um eixo de estudos
que aborda os enquadramentos nas narrativas do jornalismo,
considerando características culturais e organizacionais
(SCHEUFELE, 1999). Acredito que os fatores que afetam a
construção dos frames podem ser sistematizados em três
aspectos amplos o suficiente para dar conta da complexidade do
campo jornalístico, mas que tomados individualmente são por
si áreas de investigação extremamente ricas e relevantes à
compreensão desta atividade.
O primeiro refere-se à participação dos jornalistas em
uma comunidade interpretativa (ZELIZER, 1993) que possui
códigos deontológicos e saberes mais ou menos
institucionalizados sobre o que é notícia e como reportá-la. O
segundo está atrelado à organização na qual esses jornalistas
trabalham que, dotada de uma política editorial, pode
confrontar-se com os valores da comunidade e com os saberes
de reconhecimento, de procedimento e de narração dos
jornalistas (ERICSON et al., 1987). O terceiro diz respeito à
inserção desses profissionais em uma sociedade que
compartilha de mapas culturais supostamente consensuais
(HALL et al., 1999).
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É na imbricação entre a perspectiva situacional de
Goffman (1986) e o entendimento de Berger e Luckmann
(2009) das instituições sociais como organizadoras do mundo
da vida cotidiana que Tuchman (1983) traz a noção para os
estudos em jornalismo. Para ela, a notícia é uma janela para o
mundo. Através de sua moldura, a narrativa jornalística delineia
este mundo, ou seja, constrói a realidade social. Sua
contribuição está em apontar a associação do enquadramento
das notícias à atividade jornalística, às restrições
organizacionais e ao funcionamento do jornalismo enquanto
instituição capaz de objetivar significados sociais.
Hall et al. (1999) contribuem com a perspectiva ao
propor que jornalistas utilizam quadros de referência de fundo
“que constituem a base do nosso conhecimento cultural, no qual
o mundo social já está ‘traçado’” (p. 226) para construir as
notícias. Para os autores, esses mapas culturais do mundo social
são articulados pelos jornalistas em enquadramentos de
significado e interpretação presentes nas notícias. Ao explorar
o conceito na área do interacionismo, Goffman (1986, p. 27) já
havia apontado a existência de um sistema de crenças composto
de recursos cognitivos compartilhados que constituem um
elemento central da cultura de um grupo particular. Este sistema
seria formado pelo conjunto de esquemas de interpretação que
auxiliam os indivíduos a localizar, perceber, identificar e rotular
as situações nas quais se encontram.
Ambos apontam, portanto, para saberes compartilhados
pelos membros de uma cultura que são acionados para dar
sentido às situações cotidianas e ao mundo, porém também
reiteram a existência do dissenso social, ressaltando que há “um
compartilhamento incompleto desses recursos cognitivos”
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(GOFFMAN, 1986, p. 27) ou que “existem mapas culturais
muito diferentes numa sociedade” (HALL et al., 1999, p. 226).
As discordâncias, segundo os culturalistas, têm espaços
institucionalizados para serem abordadas. Ou seja, mesmo
sendo admitidas pelos participantes do grupo, em sociedades
capitalistas organizadas e democráticas, as divergências devem
ocupar espaços legítimos que buscam reconciliá-las.
O jornalismo seria um destes espaços, no qual os
dissensos são expostos por meio da apresentação do conflito nas
notícias para, em última instância, serem discutidos e
apaziguados. Acredito ainda que o conflito está enraizado na
cultura, na medida em que ajuda a estabelecer oposições, em
geral binárias, que auxiliam a ordenar a complexa ordem dos
acontecimentos. Portanto, vejo o conflito como uma categoria
megaestruturante da narrativa notíciosa (MOTA; GUAZINA,
2010), que, por meio da apresentação de um mundo polarizado,
estabelece o consenso através de uma avaliação moral que se
presume compartilhada pelos partícipes de um grupo social.
Tomo a moral em sua acepção mais ampla, como teoria
dos valores que regem a conduta do ser humano de forma
normativa ou prescritiva (JAPIASSÚ; MARCONDES, 2001).
O sentido de “avaliação moral” está relacionado ao julgamento
de um objeto, de um sujeito ou de uma situação a partir de certos
valores que são acionados para esse julgamento. De acordo com
Heller (1983), o Bem e o Verdadeiro formarão o eixo de
qualquer teoria dos valores, apoiada na tensão entre ser e dever
ser. Deve-se considerar que há modos distintos de expressão,
estrutura e hierarquia desses valores em diferentes sociedades e
culturas.
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Verdadeiro e falso, bom e mau, justo e errado, belo e
feio, agradável e desagradável são categorias orientadoras de
valor, que “influenciam efetivamente todas as nossas atividades
sociais e as orientam para o que é prescrito ou proibido, para o
que deve ser escolhido e para o que deve ser evitado”
(HELLER, 1983, p. 58). Toda categoria orientadora de valor,
que funciona em geral de modo binário, tem um uso adequado
ao objeto, um adequado ao sujeito e um adequado à situação.
Essas categorias, assimiladas como os aspectos que ordenam o
mundo concreto e ordenam as relações que os sujeitos
estabelecem neste mundo, acabam por guiar o comportamento
e os sentimentos dos sujeitos. Pensando sob a perspectiva do
enquadramento:

Presumivelmente, sempre há uma “definição da situação”
a ser encontrada, mas normalmente os que estão
envolvidos na situação não criam esta definição, embora
frequentemente se possa dizer que a sociedade a que
pertencem o faz; ordinariamente, tudo o que eles fazem é
avaliar corretamente o que a situação deveria ser para eles
e então agir de acordo (GOFFMAN, 1986 , p. 1-2).

Goffman afirma que o agir humano está ligado a padrões
culturais estabelecidos para o fazer e para o papel social que é
construído a partir desse fazer. Esses padrões dizem respeito
àquilo que recebe máxima aprovação ou desaprovação. O saber
associado a eles baseia-se nas tradições morais da comunidade,
e são encontradas nas mais diversas narrativas que circulam
socialmente, como contos, anúncios publicitários, mitos, Bíblia
e em outras representações (GOFFMAN, 1986).
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O jornalismo é uma dessas fontes de representação e
encontra-se em um lugar privilegiado para a organização do
mundo social, na medida em que busca tornar compreensível
uma “realidade problemática” a partir de sua inscrição em
quadros de significado e interpretação supostamente
consensuais. Em uma sociedade na qual há uma expectativa de
rotina e de ordem, eventos problemáticos são desestabilizadores
se não forem delineados dentro de conhecimentos
convencionais. O jornalismo exerce nas narrativas que constrói
duas atividades: define quais são os acontecimentos
significativos e apresenta interpretações sobre como
compreendê-los dentro desses mapas culturais.

Frames midiáticos, em grande medida não mencionados e
não reconhecidos, organizam o mundo tanto para os
jornalistas que os relatam quanto, e em um grau
importante, para nós que contamos com seus relatos.
Frames midiáticos são padrões persistentes de cognição,
interpretação e apresentação, de seleção, ênfase e
exclusão, no qual os manejadores de símbolos
rotineiramente organizam o discurso, tanto verbal quanto
visual (GITLIN, 1980, p. 7).

A definição de Gitlin sistematiza os principais aspectos
do enquadramento trabalhados pelos autores que o antecedem e
os traz para o jornalismo. Para ele, os enquadramentos
permitem o processamento de grandes quantidades de
informação de forma rápida e rotineira pelos profissionais que
trabalham com as notícias. As informações são reconhecidas
pelos jornalistas, designadas a categorias cognitivas e
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embaladas de forma a abastecerem a audiência. Esse processo
no qual o jornalista “empacota” as notícias de maneira a
conformar um enquadramento envolve, conforme Entman
(1993), a seleção e a saliência.

Enquadrar é selecionar alguns aspectos de uma realidade
percebida e torná-los mais salientes em um texto
comunicativo, de forma a promover determinada definição
de um problema, uma interpretação causal, uma avaliação
moral e/ou uma recomendação de tratamento para o item
descrito (ENTMAN, 1993, p. 52).

Em relação ao aspecto de seleção e saliência, a
construção do enquadramento depende da escolha e do destaque
de alguns atributos dos eventos reportados de forma consciente
ou inconsciente pelo jornalista. O segundo aspecto de definição
centra-se na construção discursiva de um argumento através do
estabelecimento de um problema e da apresentação de causas,
avaliações e soluções para este. Os enquadramentos
determinam o que um agente causal está fazendo e quais são os
custos e os benefícios dessas ações, medidos de acordo com
valores culturais presumidamente compartilhados. As
narrativas jornalísticas apontam um problema e sua origem,
apresentam julgamentos morais sobre os agentes envolvidos no
acontecimento reportado e podem sugerir formas de solucionálo.
Nesse complexo processo de construção do
enquadramento, é possível pensar a emoção como parte desse
frame de diferentes formas. A primeira delas relaciona-se à
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cognição dos sujeitos e à permanente discussão do jornalismo
sobre objetividade e subjetividade. É possível argumentar que o
envolvimento subjetivo do sujeito é parte integral do sistema
cognitivo que o ajuda a compreender o que está ocorrendo em
determinada situação, conforme a definição de Goffman (1986)
sobre o frame.
A emoção como parte desse sistema cognitivo, que
otimiza a tomada de decisão dos indivíduos, é, sob esta ótica,
inerente ao processamento de informação pelo jornalista. Se o
sistema de raciocínio é uma extensão do sistema emocional
automático, como propõe Damásio (2012), a emoção é
intrínseca à avaliação dos fatos interpretados pelo jornalismo. É
nesse sentido que Stenvall (2014) problematiza a objetividade e
a factualidade do jornalismo e que Wahl-Jorgensen (2013)
propõe a emoção como conceito epistemológico dessa área de
estudos, que deve ser debatido ao lado da objetividade. Outra
forma de relacionar a emoção ao enquadramento pode ser
pensada a partir da proposição de Gitlin (1980), na qual os
manejadores de símbolos precisam “empacotar” os
acontecimentos de forma rápida e rotineira. Para isso, eles
possuem saberes formais ou tácitos compartilhados pela
comunidade interpretativa, entre os quais a emoção construída
no discurso é parte dos rituais estratégicos desses profissionais,
como também argumenta Wahl-Jorgensen (2013). Como parte
de um saber de narração, os jornalistas buscam incutir seus
relatos de emoção de forma a captar a audiência, sem abrir mão
dos rituais de objetividade (PANTTI, 2010). Assim, o
enquadramento é construído por meio da sutil encenação entre
fazer saber e fazer sentir (CHARAUDEAU, 2010).
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Apesar de acreditar que todos esses aspectos são
argumentos válidos e importantes sobre a relação da emoção
com o jornalismo e a construção dos frames, proponho que o
enquadramento jornalístico, ao depender da avaliação moral da
situação reportada para se erigir, depende consequentemente da
emoção para sua organização. Para fazer essa afirmação,
analisei 18 reportagens do Jornal Nacional, exibidas no
primeiro semestre de 2014.
A tese que originou este capítulo apresenta dois
resultados a partir do estado da arte da emoção no jornalismo e
da análise das narrativas do telejornalismo: as qualidades
estéticas da reportagem acionam a emoção como eixo produtor
de sentidos e a emoção organiza o enquadramento ao articular
uma avaliação moral.
Neste capítulo, apresento apenas o segundo resultado,
evidenciando a contribuição conceitual da pesquisa sobre
emoção e enquadramento em relação aos trabalhos sobre
emoção no jornalismo que antecedem minha pesquisa. Há dois
pontos centrais para sustentar a proposição de que a organização
enquadramento depende da emoção como eixo articulador de
sentidos: o primeiro diz respeito a minha compreensão do
enquadramento, e o segundo está relacionado à constituição da
emoção por meio de julgamentos morais.
Primeiro, é importante destacar que é a partir do
julgamento das situações reportadas como justas ou injustas,
boas ou más, positivas ou negativas, que o problema será
constituído
discursivamente
pelo
jornalismo
e,
consequentemente, os agentes envolvidos nessa situação serão
apresentados de forma polarizada, estabelecendo um conflito.
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Sem avaliação moral, portanto, não há a definição de um
problema, não há agentes em conflito e muito menos uma
recomendação de tratamento. Esse julgamento, baseado em um
sistema binário de avaliação, funda-se nas crenças sociais e nos
mapas culturais supostamente compartilhados por determinada
comunidade.
Segundo, é preciso lembrar que a emoção, decorrente
dos objetos que avaliamos como importantes à nossa sobrevida,
especialmente ao nosso bem-estar social, assenta-se em
julgamentos morais atrelados às nossas percepções de valor
enquanto sujeitos sociais. Conforme Nussbaum (2001), a
emoção depende desse julgamento, que assente ou refuta a
aparência das coisas, em um processo dinâmico através do qual
buscamos dar sentido ao mundo. Portanto, ao apresentar uma
avaliação moral, o jornalismo ao mesmo tempo constrói
diferentes emoções como um efeito de sentido que suporta,
justifica e interpreta essa avaliação, organizando por fim o
enquadramento.
Narrativamente, o jornalismo constrói a emoção como
eixo articulador de sentidos que aciona uma avaliação moral
através das qualidades estéticas do discurso diferentes
dimensões. No discurso verbal, apresenta expressões que
convidam os sujeitos a sentir determinadas emoções por meio
de um reconhecimento daquela estrutura narrativa. Um
esportista que se supera na sua modalidade e torna-se um herói
convida-nos a compartilhar de sua alegria, um político que
recebe vantagens pode convidar ao desprezo e à raiva, uma
tragédia que vitima muitos sujeitos ou uma personalidade
admirada convida-nos à tristeza.
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Essa estrutura, quando falamos em telejornalismo, é
complementada e reforçada pela dimensão audiovisual e pela
performance dos sujeitos. Imagens do atleta sorrindo ao receber
sua medalha, dos sujeitos prejudicados pela atuação indevida do
ator político ou de gravações desse sujeito recebendo dinheiro,
da despedida das pessoas em um funeral orientam o
enquadramento jornalístico ao sugerir a avaliação moral
daquelas situações apresentadas. É dessa forma – narrando o
que é bom, o que é errado, o que é injusto – que a emoção
orienta a compreensão dos acontecimentos e, por fim, organiza
o enquadramento.

Considerações finais
Neste artigo, busquei refletir sobre o lugar que a emoção
pode ocupar no jornalismo. Reconhecer que o enquadramento é
organizado pela emoção por meio da articulação de uma
avaliação moral gera relevantes consequências à epistemologia
dessa área de estudos, que ecoam na prática profissional e no
discurso de legitimação do campo. É preciso tensionar o
conceito de objetividade como valor, repensar o estatuto da
emoção no contrato de comunicação e discutir o conhecimento
produzido pelo jornalismo. Fazer isso impõe indagações
delicadas que exigem mobilizar noções sobre credibilidade,
confiança, verdade e ética; que desestabilizam algumas
“certezas” sobre o fazer jornalístico.
Uma das consequências mais evidentes do
reconhecimento da emoção como parte intrínseca ao jornalismo
é a necessidade de debater o conceito de objetividade sob outro
prisma: como conceito do qual não se deve abrir mão, mas que
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não deve estar limitado à composição de notícias descritivas;
conceito que não pode estar atrelado à apresentação de supostos
consensos culturais, mas que deve buscar a representação da
alteridade. A objetividade e a subjetividade não são
excludentes, e é precisamente porque o jornalista é subjetivo
que a objetividade deve persistir como um valor associado aos
processos de verificação e de construção de contrapontos e
visões plurais.
Em tese, a emoção pode funcionar a favor da construção
de enquadramentos que levem em conta a alteridade, que
convidem o público a sentir a partir da perspectiva do outro, das
avaliações e crenças do outro, dando conta de criar realidades
menos dualistas e mais complexas. Realidades essas ainda
comprometidas com o mundo das coisas e com o que
poderíamos indicar como verdade; relatos baseados na
observação empírica, na investigação e na apuração. Porém,
com frequência, a emoção trabalha com a reificação de mapas
culturais bastante redutores, com crenças sociais que
simplificam as complexas relações sociais em interpretações
baseadas em avaliações morais muito rasas.
Temos, portanto, uma escolha a fazer. Pode-se continuar
acusando a emoção de criar notícias sensacionalistas, pode-se
permanecer explicando as
falhas
do jornalismo pela
impossibilidade da objetividade (porque seria “a aniquilação da
subjetividade”), pela pura manipulação dos meios, pela pressão
das rotinas produtivas ou pela acusação da superficialidade.
Isso seria não reconhecer algo que está diante do analista e do
telespectador, que por vezes é sutilmente encenado e por outras
é abertamente construído. Ou pode-se admitir que a “emoção é
parte e parcela do sistema de raciocínio ético” (NUSSBAUM,
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2001, p. I) e que o jornalismo precisa entrar seriamente nesse
debate com intuito de pensar a construção do conhecimento.
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AFETO, COMUNICAÇÃO E JORNALISMO

Monica Martinez | Vanessa Heidemann | Leila Gapy
Uniso

Afeto
Em Comunicação, os estudos ligados à noção de afeto
parecem estar majoritariamente lastreados numa perspectiva
inter ou transdisciplinar que envolve três áreas específicas do
conhecimento: a Filosofia, a Antropologia e a Biologia, em
particular a Etologia, isto é, a especialidade que investiga o
comportamento animal e sua derivação, a Etologia Humana.
Essa fundamentação, se confirmada, evidentemente nortearia os
pesquisadores do campo, incluindo o Jornalismo, não somente
nas suas visões de mundo, mas provavelmente nos referenciais
teóricos e metodológicos utilizados, como também na análise e
interpretação de seus dados e, consequentemente, nos seus
achados, reflexões e possíveis sugestões de novos estudos.
Para mapear esse cenário, partimos de uma revisão de
literatura sobre o tema, seguida de uma investigação realizada
por meio do Google Acadêmico que compreende duas
instâncias: o mapeamento dos estudos realizados sobre afetos
no campo da Comunicação e, em seguida, do Jornalismo,
focando no período de 2013 a agosto de 2018, quando esta
investigação foi realizada. Nossa hipótese de trabalho é a de
que, devido à grande influência da Filosofia na área, em
particular europeia, os pilares dos estudos seriam oriundos do
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velho continente, configurando ainda uma fundamentação
eurocêntrica aos estudos brasileiros. Esse lastro, ainda que
importante, não seria “temperado” com estudos locais, feitos
por pesquisadores brasileiros, devido à falta da tradição de se
realizar uma revisão de literatura rigorosa das pesquisas
recentes feitas por pares – prática adotada nas comunidades
científicas anglófonas.
Para início, portanto, partimos da noção etimológica de
afeto (do latim affectus), um “estado psíquico ou moral (bom
ou mau), afeição, disposição da alma, estado físico, sentimento,
vontade” (NEVES, 2009, p. 25). Edgar Morin (1975) nos diz
que foi por meio da humanização que os elos, entre mãe e filho,
homem e mulher e mesmo entre homem e filho, se
desenvolveram para, então, dar origem à família. O ser humano,
mamífero de sangue quente, precisa da presença da mãe para
sobreviver (MORIN, 2014). Assim “a relação afetiva, intensa,
infantil com a mãe vai se metamorfosear, se prolongar, se
estender entre os primeiros primatas e os humanos” (MORIN,
2014, p. 19).

As observações sobre o desenvolvimento das crianças
“não permitem isolar as emoções... das representações”.
Um recém-nascido organiza suas relações com os outros a
partir de acontecimentos cotidianos de sua vida familiar.
Os afetos são trocados quando das interações do bebê com
seus próximos. A cultura, desde os primeiros gestos que
cercam o nascimento, impõe um código comportamental
que estrutura a criança (CYRULNIK, 1995, p. 12).
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A espécie humana ou homo sapiens, com sua infância
prolongada, se liga à sociedade de maneira multidimensional,
desenvolvendo tanto seu aspecto intelectual quanto afetivo
(MORIN, 1975). Os cuidados despendidos para os bebês homo
sapiens promovem a hominização que “conservou e
desenvolveu no adulto humano a intensidade das afetividades
infantil e juvenil. Os mamíferos podem exprimir essa
afetividade através do olhar, da boca, da língua, do som”
(MORIN, 2014, p. 19).
De certa maneira, toda a vida existente pode ser
considerada complexa, entretanto “de todos os organismos, o
ser humano é, provavelmente, o mais dotado para a
comunicação porosa (física, sensorial e verbal), que estrutura os
vazios entre dois parceiros e constitui a biologia do ligante”
(CYRULNIK, 1999, p. 92). Podemos dizer, portanto, que: “A
evolução do vínculo afetivo surgiu juntamente com algo que o
planeta nunca tinha visto antes: um cérebro com sentimentos”
(WAAL, 2010, p. 102).
É por meio do contato com o outro, com quem se
compartilha as mesmas narrativas e a mesma cultura, que os
elos se constituem. Neste aspecto, o “linguajar comum, a
conversa, cria um campo sensorial de mímicas, sonoridades e
maneiras de dizer em que podemos nos encontrar e, com isso,
ter a possibilidade da troca de afeto e tecedura do vínculo”
(CYRULNIK, 1995, p. 81).
Portanto, “as investigações dos chamados sistemas
afetivos entre primatas superiores, dos quais nós humanos
somos parte, nos trazem esclarecimentos essenciais a respeito
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da natureza e da motivação dos vínculos primordiais de seu
sistema comunicativo” (BAITELLO JUNIOR, 2014, p. 96).
Essas contribuições de diferentes campos do saber nos
auxiliam a mapear aquilo que constitui efetivamente nossos
afetos e vínculos. Tais contribuições são importantes, pois:

Não sabemos exatamente de que forma as emoções dos
outros afetam as nossas. Existe uma tese [...] que sustenta
que o processo se inicia no corpo, e que as emoções vêm
depois. A linguagem corporal da outra pessoa afeta o nosso
próprio corpo, criando uma reverberação emocional que
nos leva a experimentar sentimentos condizentes com os
dela (WAAL, 2010, p. 120).

Se recorremos ao filósofo do século XVII, Baruch
Spinoza (2017), compreendemos que para ele “o corpo humano
pode ser afetado de muitas maneiras por corpos exteriores, por
objetos, e cabe a cada ser humano julgar, de acordo com seu
afeto, o que é bom e o que é mau para ele” (NEVES, 2009, p.
25).
Podemos compreender que os corpos que nos afetam e
que nós afetamos estão participando de um processo de
comunicação, pois “quando há comunicação entre dois sujeitos,
ambos são modificados, afetados pelo processo, é uma troca,
uma partilha, uma ação de um sobre o outro” (NEVES, 2009, p.
25).
Por meio do afeto, o ser humano é capaz de criar
vínculos ou pontes que levam à comunicação. Assim: “Toda a
comunicação é uma tentativa de re-união com o mundo, de
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estabelecer um vínculo que possa ser ponte entre a consciência
e o sentimento primordial de fazer parte, de pertencer”
(CONTRERA, 2007, p. 3).
As tentativas de re-união por meio dos afetos, quando
bem sucedidas, podem ser compreendidas como comunhão, isto
é, o ato de fazer algo em comum, bem como o efeito gerado por
essa ação. A comunicação, portanto, está muito próxima da
comunhão que remete a um estado de pertencimento da espécie
humana (CONTRERA, 2009). A comunicação enquanto
comunhão é entendida “por não ser mera sociabilidade no
sentido do estabelecimento de acordos sociais simples, mas a
busca de um sentimento de destino humano comum”
(CONTRERA, 2009, p. 4).
Como afirma Norval Baitello Junior, citando o pensador
alemão Harry Pross: “O corpo é a primeira mídia, vale dizer, o
primeiro meio de comunicação do homem” (BAITELLO
JUNIOR, 2014, p. 84).
É por meio do encontro dos corpos, primeiro entre a mãe
e a criança, que ocorre o afeto. O recém-chegado, por meio da
comunicação, é inserido no mundo humano. Quando ocorre o
afeto, há comunicação, gerando o vínculo que nos ata enquanto
espécie.

Procedimentos Metodológicos
Empregamos como método a Análise de Conteúdo na
perspectiva de Laurence Bardin (2011), pois ele oferece um
conjunto de técnicas de análise e sistematização das narrativas.
Optamos ainda pelo método, pois se observou que ele é
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empregado na maioria dos estudos da área do jornalismo
apresentados na Sociedade Brasileira de Estudos
Interdisciplinares da Comunicação, entre 1996 e 2012
(MARTINEZ, PESSONI, 2015), indicando a validação do
método entre os pesquisadores brasileiros.
O corpus que constitui este capítulo foi localizado por
meio de duas buscas realizadas na plataforma de pesquisa
online, Google Acadêmico. O portal Google foi lançado em
2004 e, desde 2006, conta com textos em língua portuguesa,
sendo tido por alguns pesquisadores (MUGNAINI; STREHL,
2008) como uma das principais ferramentas de busca acadêmica
da atualidade (https://scholar.google.com.br).
Como proposta, buscamos interpretar de que maneira o
termo afeto é trabalhado na esfera brasileira, no âmbito do
campo da Comunicação, e mais especificamente no âmbito do
Jornalismo. Para isso, optamos por rastrear resultados a partir
de duas principais palavras-chave compostas: “Afeto e
Comunicação” e “Afeto e Jornalismo”. O uso do filtro
associado às aspas ocorreu para refinamento e otimização da
pesquisa, de acordo com orientações de uso do próprio Google
(2018). Além dele, focamos a busca por produções publicadas,
em língua portuguesa, nos últimos cinco anos (2013-2018) – a
partir da data de pesquisa para trás –, uma vez que o objetivo
foi localizar pesquisas recentes. Um dos limites desse método é
o fato de que o uso de outras palavras-chave poderiam levar a
outros resultados.
Por fim, após localização dos resultados, a partir de
leitura flutuante (BARDIN, 2011), delimitamos quatro
categorias de análise: a) referencial teórico; b) área de
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conhecimento dos referenciais teóricos; c) universidade onde o
trabalho foi desenvolvido e d) conceito de afeto abordado.

Comunicação
A busca referente a afeto e comunicação foi realizada no
dia 13 de agosto de 2018, utilizando as palavras-chave “Afeto e
Comunicação” (Fig. 1).
A busca gerou um total de 67 resultados, dentre os quais
três estavam com o link corrompido, impossibilitando o acesso;
um era apontamento de citações; dois eram livros completos; 22
eram produções portuguesas; um era um conjunto de resumos
expandidos; um era o resumo de trabalhos apresentados em
Jornada de Fisioterapia e uma ementa de disciplinas oferecidas
em curso da área da saúde. Obtivemos, ainda, 17 artigos; dez
dissertações; uma monografia; quatro trabalhos de conclusão de
curso e quatro teses.
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Figura 1 – Resultado da busca realizada no dia 13 de agosto
de 2018

Fonte: Martinez; Heidemann; Gapy (2018).

Após download dos arquivos, realizamos uma segunda
filtragem eliminando os trabalhos produzidos em Portugal,
assim como os resumos (expandidos e de trabalhos), os livros
(pelo acesso parcial), a ementa e a citação.
A partir dos 36 trabalhos que permaneceram, realizamos
uma terceira filtragem para identificar quais eram da área da
Comunicação. Como corpus, referente a afeto e comunicação,
obtivemos um total de sete trabalhos (Quad. 1).
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Quadro 1 – Corpus referente a afeto e comunicação
Autor (a)

Título

Universidade

ABUJAMRA
Marisa Baruch
Portela

Um segredo que
se espalha:
consumo e
estratégia de
produção
discursiva de O
Segredo
Bioidentidades
e estratégias de
comunicação: a
deficiência
intelectual
como foco de
experiência em
uma sociedade
centrada na
negociação de
conhecimentos
Vozes da
redação:
jornalistas
pensam seu
ofício no
capitalismo
avançado
Afeto e
comunicação:
das construções
do medo

ALMEIDA,
Lia Raquel
Lima

CREMONINI,
Caetano Braun

FERRAZ,
Maria Cristina
Franco
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ESPM-SP

Tipo de
trabalho
Dissertação

Ano
2014

PUC-SP

Tese

2014

UFRGS

Trabalho
de
Conclusão
de Curso

2015

UFRJ

Trabalho
apresentado

2016

FERRAZ,
Maria Cristina
Franco

TRENTO,
Francisco
Beltrame;
VENANZONI,
Thiago
Siqueira
VENTURA,
Jússia
Carvalho da
Silva

Afeto e
comunicação:
sobre as
construções do
medo
Afetos
contemporâneos
e comunicação
– algumas
perspectivas

UFRJ

Artigo

2017

PUC-SP;
USP

Artigo

2014

Dissertação

2017

Cartografia
UFPR
sensível
televisão,
interação e
afetividade
entre público e
o programa
Sem Censura
Pará
Fonte: Martinez; Heidemann; Gapy (2018).

Análise do corpus referente a “Afeto e Comunicação”
A partir das quatro categorias de análise delimitadas,
buscamos interpretar de que forma o tema afeto e comunicação
é desenvolvido pelos autores dos trabalhos que constituem
nosso corpus.
Após a primeira leitura flutuante, realizamos uma
segunda leitura dos sete trabalhos. Assim, extraímos os dados
que seguem. Sobre os referenciais teóricos, percebemos que 12
autores são citados para embasar o conceito de afeto (Graf. 1).
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Gráfico 1 - Referenciais teóricos citados nos trabalhos
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Fonte: Martinez; Heidemann; Gapy (2018).

O filósofo francês Gilles Deleuze, citado quatro vezes,
possivelmente se destaca por abordar e desenvolver o conceito
de afeto de Baruch Spinoza (2017). Citados em três trabalhos,
os autores Michael Hardt e Antônio Negri são citados sempre
de forma similar: “Negri e Hardt (2012) caracterizam o trabalho
imaterial pelo ‘[...] papel central desempenhado por
conhecimento, informação, afeto e comunicação [...]’ (NEGRI
& HARDT, 2012, p. 306)” (CREMONINI, 2015); “Nessa
direção, essa ampla gama de atividades que são os serviços,
incluindo educação, transportes, finanças diversão e
publicidade são dinamizados por conhecimento, informação,
afeto e comunicação” (ABUJAMRA, 2014); “Para eles, ‘os
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empregos nesse setor são em geral extremamente móveis e
requerem atitudes reflexivas (...) e se caracterizam quase
sempre pelo lugar central que ocupam o conhecimento, a
informação, o afeto e a comunicação (NEGRI e HARDT, 2005,
p. 306)” (ALMEIDA, 2014). O recorte empregado pelos três
autores possivelmente possui relação com o fato de abordarem,
em suas pesquisas, o campo do mercado.
O pesquisador brasileiro Muniz Sodré é citado no
trabalho de Ventura (2017) por meio de duas obras que abordam
o conceito de afeto: As estratégias sensíveis: afeto, mídia e
política e A ciência do comum: notas para o método
comunicacional.
As áreas de conhecimento às quais os referenciais
citados estão vinculados são Ciências Sociais, Comunicação,
Filosofia, Psicanálise e Psicologia. A interdisciplinaridade no
âmbito dos estudos da comunicação pode ser compreendida,
pois “entender de comunicação é, antes de tudo, entender de
gente, do ser humano” (MIKLOS; ROCCO, 2018, p. 95).
Sabemos que mesmo com todas as áreas do conhecimento, e
com todos os avanços em áreas distintas, possuímos lacunas a
serem preenchidas.
Em segundo lugar, “se concordamos que processos
comunicativos são construções de vínculos, então temos
também de dizer que a rede dos objetos com os quais nos
comunicamos encontra-se em franca expansão” (BAITELLO
JUNIOR, 2014, p. 94). O avanço tecnológico que se
desenvolve, tal qual o universo (BAITELLO JUNIOR, 2014),
juntamente com a complexidade humana, induzem os
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pesquisadores a buscarem respostas por meio do diálogo com
diferentes áreas do conhecimento.
Conforme observamos no Quadro 1, os pesquisadores
estavam vinculados, na época da produção de seus trabalhos, a
seis instituições de ensino: Escola Superior de Propaganda e
Marketing (ESPM-SP), Pontifícia Universidade Católica de
São Paulo (PUC-SP), Universidade de São Paulo (USP),
Universidade Federal do Paraná (UFPR), Universidade Federal
do Rio Grande do Sul (UFRGS), Universidade Federal do Rio
de Janeiro (UFRJ) e Universidade Federal do Paraná (UFPR).
Ou seja, os estudiosos estão localizados na região Sul e Sudeste
do País.
Percebemos que o conceito de afeto foi abordado
conforme os referenciais utilizados. Os trabalhos de Abujamra
(2014), Almeida (2014) e Cremonini (2015) citaram o termo
afeto de uma a quatro vezes, relacionando-o ao trabalho
imaterial, que é dinamizado pelo conhecimento, informação,
afeto e comunicação, na perspectiva dos autores Michael Hardt
e Antônio Negri.
Utilizando a obra de Gilles Deleuze e Felix Guattari,
Qu’est-ce que la philosophie?, Ferraz (2016; 2017) compreende
que o afeto promove transformação, pois acompanha vivências
singulares, únicas.
O trabalho de Trento e Venanzoni (2014) aborda a
relação do signo, da linguagem e do afeto no sujeito (corpo),
possuindo como referencial teórico Gilles Deleuze, Chantal
Jaquet, Jacques Lacan e Baruch Spinoza.
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Provavelmente por se tratar de uma tese sobre a relação
entre um programa de televisão e seus telespectadores, Ventura
(2017) aborda um número maior de autores. O conceito de afeto
desenvolvido em seu trabalho está relacionado principalmente
ao fato dele ser capaz de promover modificações no ser. Gilles
Deleuze, Eduardo Duarte, Ciro Marcondes Filho, Aluisio
Pereira de Menezes, Emiliana Pomarico Ribeiro, Suely Rolnik
e Muniz Sodré são os autores utilizados para desenvolver o
conceito.
Com exceção dos trabalhos de Abujamra (2014),
Almeida (2014) e Cremonini (2015), os demais utilizam o
conceito filosófico de Spinoza sobre o afeto, mesmo não o
citando de forma direta. Isso sugere a grande influência dos
estudos de filosofia na compreensão do termo.

Jornalismo
A busca referente a afeto e jornalismo foi realizada no
dia 17 de agosto de 2018, utilizando as palavras-chave “Afeto e
Jornalismo” (Fig. 2). Observe que apenas um resultado foi
localizado.
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Figura 2 – Resultado da busca realizada no dia 17 de agosto
de 2018

Fonte: Martinez; Heidemann; Gapy (2018).

Trata-se do trabalho “Jornalismo, afetos e a cidade:
inventário afetivo de jornais impressos marianenses”, de Ana
Carolina Vieira do Amaral e Karina Gomes Barbosa, da
Universidade Federal de Ouro Preto (MG), publicado no 21º
Congresso de Ciências da Comunicação na Região Sudeste
(Intercom), realizado em 2016 em Salto (SP). (Quad. 2).
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Quadro 2 – Corpus referente a afeto e jornalismo
Autor (a)

Título

Universidade

AMARAL,
Ana Carolina
Vieira do;
BARBOSA,
Karina
Gomes

Jornalismo,
UFOP-MG
afetos e a
cidade:
inventário
afetivo de
jornais
impressos
marianenses
Fonte: Martinez; Heideman; Gapy (2018)

Tipo de
trabalho

Ano

Artigo

2016

A partir da leitura (BARDIN, 2011), conforme fizemos
na primeira busca, observamos quatro categorias de análise: a)
referencial teórico; b) área de conhecimento dos referenciais
teóricos; c) universidade onde o trabalho foi desenvolvido e d)
conceito de afeto abordado.

Análise do corpus referente à “Afeto e Jornalismo”
A partir das quatro categorias de análise citadas,
buscamos entender como o tema afeto e jornalismo foi
desenvolvido pelas autoras do trabalho que constitui essa parte
do corpus.
a) referencial teórico
A respeito dos referenciais teóricos, 23 nomes foram
listados, mas após leitura aprofundada, apenas nove autores são
citados para embasar o conceito de afeto:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

BAUMAN, Zygmunt.
BENNETT, Jane;
DELEUZE, Gilles e GUATTARI, Félix;
HEMMINGS, Clare;
LOPES, Denilson;
SEIGWORTH, Gregory e GREGG, Melissa;
SODRÉ, Muniz;
SPINOZA, Baruch;
RANCIÈRE, Jacques.

Vale destacar que os achados da brasileira Cremilda
Medina e do francês Roland Barthes são mencionados no corpo
do texto, mas não foram listados nas referências. Entretanto, dos
nove nomes citados acima, o conceito de afeto de Deleuze é o
principal e, praticamente, norteia os demais, baseando-se por
Spinoza, também citado.
b) área do conhecimento
•
•
•
•
•
•
•
•
•

BAUMAN – Sociologia e Filosofia;
BENNETT – Filosofia;
DELEUZE e GUATTARI – Filosofia e Psicanálise;
HEMMINGS – Sociologia e História;
LOPES – Comunicação e Sociologia
SEIGWORTH e GREGG – Comunicação e
Antropologia;
SODRÉ – Sociologia;
SPINOZA – Filosofia;
RANCIÈRE – Filosofia.

Diante da listagem acima é possível observar que a área
do conhecimento dos nove teóricos listados envolve,
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basicamente, seis disciplinas, sendo a Filosofia a mais
abrangente. As demais são Antropologia, Comunicação,
História, Psicanálise e Sociologia.
c) universidade onde o trabalho foi desenvolvido
O estudo foi desenvolvido como trabalho de graduação
de Ana Carolina Vieira do Amaral, com orientação da
professora doutora Karina Gomes Barbosa, do Instituto de
Ciências Humanas e Sociais da Universidade Federal de Ouro
Preto, em Mariana (MG).
d) conceito de afeto abordado
O objetivo do estudo localizado foi de descobrir como o
jornalismo de Mariana (MG) atua na construção de afetos e
vínculos junto aos leitores por meio da composição textual. O
corpus do estudo foram os textos produzidos em 12 edições do
jornal local comercial Ponto Final.
Importante destacar que o artigo é iniciado abordando
um problema contemporâneo mundial: a chamada crise do
impresso, com consequente enxugamento das redações e queda
no número de publicidade e assinantes. Por outro lado,
mencionam o aumento de jornais comerciais regionais com
conteúdos deficientes (falta de lide, por exemplo), decorrente
da falta de profissionais formados (VIEIRA, 2002).
Há sugestão de que as relações entre os jornais regionais
e os leitores possam/devam ser afetivas, justificando o
crescimento devido à empatia e proximidade da notícia com o
consumidor final. A justificativa de relacionar a produção
jornalística com afeto é a de provocar experiência:
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E por que o afeto? Tratada como um turn recente nas
ciências humanas e sociais, a virada afetiva se concentra
em tratar o afeto como categoria e possibilidade de
conhecimento, autônomo ou não, mas capaz de atestar as
sensações dos sujeitos. Pensar o jornal impresso a partir de
atos se coaduna com a proposta de Lopes acerca do papel
do afeto na comunicação: “a necessidade de resgatar o
afetivo (...) como possibilidade de comunicação”. O que se
coloca em evidência são as “experiências dos sujeitos
contemporâneos” (2007, p. 2425). Para o autor, a partir da
perspectiva dos Estudos Culturais, a experiência se
inscreve em solo sócio histórico e se apresenta como
aquilo que buscamos explicar, aquilo sobre o qual se
produz conhecimento. Narrativa é palavra-chave nessa
apreensão que se encontra entre os Estudos Culturais e o
pragmatismo: “a experiência se faz fluxo a ser narrado,
compartilhado”, no que se denomina ato social. Para
Lopes, “o ato de narrar implica um uso afetivo, num
contexto indissociado do mercado” (2007, p. 2829). Ele se
refere a fluxos narrativos, e defendemos a possibilidade
dessa apropriação afetiva da experiência, por meio da
narrativa, para o universo do jornalismo impresso (LOPES
apud DO AMARAL; BARBOSA, 2016).

O embasamento teórico do afeto empregado consiste em
Deleuze e Guattari (2010), com a noção de que “são devires não
humanos do homem”. As autoras sugerem compreender o
jornalismo como um processo também estético, composto por
sensações percebidas e que, por fim, afetam (RANCIÈRE,
2009). Citam o conceito de Hemmings (2005) de que os afetos
manifestam e promovem as diferenças, assim como alimentam
o mecanismo de reprodução e contextualizam as narrativas
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sociais e as relações de poder. Já Bauman (2003) é mencionado
para apontar que a aproximação da comunidade local por meio
do jornalismo tem como ponto de partida não só o lugar de fala
do pesquisador, mas também dos demais objetos e sujeitos da
comunidade, compreendendo “um lócus de compartilhamento
– de identidade, memórias e também, afetos” (DO AMARAL;
BARBOSA, 2016, p. 6). Bennett é citado para apontar a teoria
de espiral de Deleuze (informações que sinalizam empatia e
experiência – descrição de sensações, cheiros e cores), em que
a sua repetição “é a capacidade transformativa do fenômeno
afetado” (DO AMARAL; BARBOSA, 2016, p. 8).
Para delimitar a análise de categorias proposta por
Bardin, Do Amaral e Barbosa (2016) escolhem a classificação
proposta por Spinoza (2012) para separação de pares de afetos
que se configuram a partir dos sentimentos de amor, paixão,
satisfação, orgulho, esperança, glória, violência, entre outros
afetos, como a felicidade, cobrança/reparação e bem
estar/nostalgia.
Por fim, Sodré (2006) é mencionado na finalização
quanto ao conceito de que a comunicação e o sentimento
ocorrem com mediações operadas, por exemplo, pelos veículos
de comunicação como o estudado, ou seja, através “de
instrumentalização do registro da realidade e em suas relações
com seus públicos” (DO AMARAL; BARBOSA, 2016, p. 13).
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Considerações afetivas
Entre os achados da primeira busca norteada por “Afetos
e Comunicação” em comparação com a segunda por “Afetos e
Jornalismo”, podemos destacar que nas quatro categorias que
delimitaram o estudo é possível extrair informações relevantes.
Na a) referencial teórico, observamos que entre os 11
nomes listados na primeira pesquisa e os nove na segunda, três
são repetidos: o principal deles, o filósofo francês Gilles
Deleuze (1925-1995); norteado pelos estudos do antecessor, o
filósofo neerlandês Baruch Spinoza (1632-1677), além do
comunicólogo e sociólogo brasileiro Muniz Sodré (1942), que
também emprega a noção de afeto ligada ao campo filosófico.
Comprovamos, aqui, nossa hipótese de que a fundamentação
teórica está lastreada no campo da Filosofia.
Premissa que se reforça pelos resultados obtidos no
quesito b) área de conhecimento dos referenciais teóricos,
uma vez que a Filosofia é a disciplina com mais autores citados.
Interessante notar que a Sociologia é a segunda mais citada,
sugerindo alguma conexão com o fato de os estudos serem
feitos por seres humanos num mundo de complexa
transformação em que os afetos serviriam como vínculos a
tecer, por meio da empatia, as relações. Além destas, a
Psicanálise – e por extensão, de uma forma mais ampla, a
Psicologia – é outra citada, sinalizando afinidade entre as áreas
do saber. Esta pode ser compreendida a partir da ideia de que
“entender de comunicação é, antes de tudo, entender de gente,
do ser humano” (MIKLOS; ROCCO, 2018, p. 95). Isso nos leva
a pensar que mesmo com todas as áreas do conhecimento e com
todos os avanços em áreas distintas, ainda possuímos lacunas a
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serem preenchidas que requerem um olhar mais amplo e para
diferentes áreas.
Quanto a c) universidade onde o trabalho foi
desenvolvido, levando-se em conta que os sete textos
localizados estão vinculados a oito pesquisadores,
representantes de duas instituições privadas – Escola Superior
de Propaganda e Marketing (ESPM) e Pontifícia Universidade
Católica de São Paulo (PUC-SP) –, e outras quatro públicas –
como Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS),
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e Universidade
Federal de Ouro Preto (UFOP) –, percebemos que os estudos
relativos a “afeto, comunicação e jornalismo” estão
concentrados no Sul e Sudeste do país, uma vez que as
instituições são oriundas dos estados de Minas Gerais, São
Paulo, Rio de Janeiro, Paraná e Rio Grande do Sul. Isso nos
sinaliza a localização geográfica no país dos interesses similares
a esta proposta, destacando-se que os achados estão nos mais
diferentes níveis de pesquisa, desde Trabalhos de Conclusão de
Cursos (TCC) da graduação, passando por dissertação e tese,
além de artigos científicos.
Por fim, a respeito de d) conceito de afeto abordado, o
filósofo francês Gilles Deleuze é o principal teórico citado,
possivelmente por se inspirar nos conceitos de afeto de Baruch
Spinoza.
Diante dos achados, é possível dizer que ainda há vasto
campo a ser pesquisado no âmbito de “afeto, comunicação e
jornalismo”, principalmente “se concordamos que processos
comunicativos são construções de vínculos, então temos
também de dizer que a rede dos objetos com os quais nos
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comunicamos encontra-se em franca expansão” (BAITELLO
JUNIOR, 2014, p. 94). Mas também se observa que o campo
muito se beneficiaria se passasse a ter uma postura mais
soberana e, num certo aspecto, antropofágica, no sentido de se
nutrir dos pensadores europeus e do exterior, mas que também
digerisse com rigor os estudos já conduzidos por brasileiros,
para que a mistura criativa resultante realmente levasse ao
avanço do conhecimento do campo.
O avanço tecnológico que se desenvolveria, tal qual a
complexidade humana, decerto não seria definitivo – talvez a
melhor lição da ciência –, mas poderia induzir os pesquisadores
a buscarem novas perguntas por meio do diálogo com diferentes
áreas do conhecimento, o que ampliaria as possibilidades de
pesquisas futuras que de fato nutrissem o campo a partir de
novos achados e não de velhos dogmas.
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