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PREFÁCIO

O segundo volume de Afetos em narrativas, organizado
pelo Grupo de Pesquisa em Narrativas Midiáticas
(Nami/Uniso/CNPq), é um convite para conhecermos dezenove
análises de narrativas midiáticas relacionadas ao afeto.
Nesta edição, contamos com uma diversidade de temas
que apontam os afetos em narrativas que envolvem jogo, arte,
jornalismo, peregrinação, meio ambiente, o poético, anime,
filmes, seriados, novelas, morte, princesas, videoclipes, fãs,
reality shows, espaços públicos e artivismo.
Enquanto seres gregários, é por meio das relações com
o mundo, com o eu e com o outro que somos afetados. Quando
falamos sobre afeto, é comum, em um primeiro momento,
pensarmos em afeições como carinho e amor. Baruch Spinoza,
filósofo do século XVII, buscou definir os tipos de afetos
existentes. Para o pensador, existem três tipos de afetos
primários que originam todos os demais: desejo, alegria e
tristeza.
O desejo (apetite) é compreendido por Spinoza como a
natureza ou essência de cada pessoa. A alegria e a tristeza são
as paixões e, enquanto a primeira aumenta a potência de agir de
um indivíduo, a segunda diminui. Desta maneira, tanto carinho
e amor quanto ódio e desprezo são afetos.
Ainda pela perspectiva do filósofo, os afetos possuem
uma relação direta com estímulos (afecções) que passam pelos
sentidos e modificam aqueles que são afetados. As

contribuições deste segundo volume evidenciam que
produzimos, compartilhamos e buscamos afetos por meio de
diferentes processos comunicacionais.
Em tempos de afetos que compelem às labutas de nossa
sociedade, que tendem a diminuir nossa potência, desejamos
que as análises das narrativas midiáticas abordadas aqui
ressoem e propaguem novas afecções em pesquisas da
Comunicação e em outros âmbitos, gerando novos afetos, que
possam aumentar a nossa potência de agir.

Primavera de 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
Tadeu Rodrigues Iuama é doutorando em Comunicação pela
Universidade Paulista (Unip), mestre em Comunicação e
Cultura pela Universidade de Sorocaba (Uniso).
No âmbito do campo da Comunicação e Informação, há poucos
estudos sobre os jogos não-eletrônicos, tais como o larp
(acrônimo para live action role play), como uma mídia. Nesse
contexto, trago por tema uma possível relação entre o conceito
de jogo e a comunicação, sobretudo no que diz respeito à
criação e manutenção de vínculos. Para isso, uso como objeto
os larps, objetivando um aprofundamento teórico sobre
questões que têm me envolvido e inquietado academicamente.
Apoio-me, sobretudo, na noção de porosidade do etólogo
francês Boris Cyrulnik, na de empatia do etólogo neerlandês
Frans de Waal e na de jogo do sociólogo francês Roger
Caillois. Por se tratar de um trabalho em progresso, além de
possuir caráter transitório e inconclusivo, elejo o ensaio como
metodologia para tal reflexão.
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Capítulo 2
Carolina Moura Klautau é mestre em Comunicação pelo
Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Faculdade
Cásper Líbero. Possui Graduação em Comunicação Social –
habilitação em Jornalismo pela Universidade Federal do Pará.
Tratamos da apuração e do afeto, sugerindo que quando
jornalistas são movidos pela pauta, ganham eles, narrativa e
sujeitos narrados. Trabalhamos essa proposta a partir de Com
amor, Van Gogh, filme de Dorota Kobiela e Hugh Welchman
(2017). No enredo, mesmo não sendo jornalista, o jovem que
deve entregar a última carta escrita por van Gogh para seu
irmão, age como tal, ao ser afetado pelas circunstâncias da
morte do pintor. Contribuímos para o estudo do afeto,
relacionado ao jornalismo e às narrativas midiáticas, quando
concluímos que quando corpo, mente e alma são afetados pela
pauta, jornalistas podem vislumbrar um ensaio mais complexo,
polifônico e polissêmico do presente. Realizamos pesquisa
empírica e bibliográfica, traçando paralelos entre o filme, a
noção de afeto e a apuração jornalística. Cremilda Medina,
Dimas Künsch, Edgar Morin e Muniz Sodré são nossas
principais referências para este estudo de caso.
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Capítulo 3
Carolina Souza é mestre em Jornalismo e Comunicação pela
Universidade de Coimbra, Portugal (UC). Graduada em
Jornalismo pelo Instituto de Ensino Superior de Brasília (IESB)
e bacharel em História pela Universidade de Brasília (UnB).
Francilaine Moraes é doutora e mestre em Comunicação pela
Universidade de Brasília (UnB). Graduada em Comunicação
pelo Centro de Estudos Universitários de Brasília (CEUB) e em
Letras pela Universidade de Brasília (UnB). Jornalista da
Câmara Legislativa do Distrito Federal.
Nos estudos da Comunicação, este capítulo articula memória
(HALBWACHS, 1990; POLLAK, 1989) e afeto (SODRÉ, 2006;
DELEUZE; GUATTARI, 1992) no campo da narrativa.
Debruça-se sobre o fenômeno da peregrinação (COLEMAN;
ELSNER, 2003) em seus aspectos históricos e contemporâneos.
O objetivo é, em análise sobre narrativa midiática, investigar a
peregrinação na confluência entre a memória e o afeto. O
recorte analítico recai em narrativa sobre peregrinações a
Santiago de Compostela. Abarca o texto “Vida de peregrino” “Epopeias Próprias”, publicado no jornal Estado de São
Paulo. O desenho metodológico adota a hermenêutica de
Ricoeur (1994), com base na função mimética da narrativa. Os
principais resultados revelam: a narrativa midiática atualiza a
experiência da peregrinação; pelo afeto (presente) se resgata a
memória (passado); a simbologia histórico-religiosa do
Caminho de Santiago e os lugares de memória adquirem
sentidos renovados, como pertencimento e vinculação à
identidade peregrina, na dimensão dos afetos.
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Capítulo 4
Ana Cláudia Peres é doutora em Comunicação pela
Universidade Federal Fluminense (UFF) com a tese: “O que
resta dos fatos: testemunha e guinada afetiva no jornalismo”.
Integra o Lan [Laboratório de Experimentação e Pesquisa de
Narrativas de Mídia] também na UFF. É jornalista da Revista
Radis/Fiocruz.
Este artigo investiga a dimensão afetiva do testemunho para o
jornalismo e apresenta a ideia de um jornalismo de teor
testemunhal que se configura a partir de uma “matriz de lacuna
de verdade”. Parte do pressuposto de que, quando valorizado
não apenas como mero procedimento técnico mas como
experiência vivenciada e/ou construída durante o percurso do
relato, o testemunho potencializa os afetos. O ensaio toma para
análise uma narrativa que funciona como material empírico
exemplar – a reportagem “O nascimento de Joicy”, publicada
no Jornal do Commercio – e testa a eficácia de cinco
operadores que nos levam em direção a uma “guinada afetiva”
no jornalismo. Ao final, apontam-se alguns lampejos, faíscas de
um jornalismo que nos permite aproximar do Outro distante,
visitá-lo em certa medida. Essa perspectiva retira o jornalismo
do papel conveniente, mas burocrático, de mero transmissor de
notícias e o aproxima de uma prática discursiva que é também
afetiva.
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Capítulo 5
Marco Túlio Pena Câmara é jornalista pela Universidade
Federal de Viçosa (UFV), Mestre em Estudos de Linguagens
pelo Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais
(CEFET-MG) e Doutorando em Linguística Aplicada pela
Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP).
A execução da vereadora Marielle Franco e do motorista
Anderson Gomes, em março deste ano, teve grande repercussão
midiática. Destacamos, aqui, coberturas realizadas pelas
mídias com características contra-hegemônicas no ambiente
online, com a análise dos portais Géledes, Jornalistas Livres e
The Intercept Brasil. O objetivo é analisar como se deu a
construção do ponto de vista (RABATEL, 2013) e do
enquadramento (PORTO, 2004) dessas coberturas à luz de
traços de comunicação independente (PERUZZO, 2013) e do
midiativismo (MATTONI, 2013; BENTES, 2015). Percebemos,
portanto, que esses portais carregam fortes traços contrahegemônicos e apresentam características midiativistas, por
meio do processo de representação, identidade ou luta de
movimentos sociais.
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Capítulo 6
Allan Santos é mestrando da ECO-UFRJ, na qual pesquisa a
função política das emoções e a importância deste estudo para
o campo comunicacional, propondo a dimensão do sensível
como um modo de inteligibilidade para a compreensão do
processo de deposição da ex-presidente Dilma Rousseff.
Neste trabalho, propomos uma reflexão sobre a função política
das emoções e a importância destes estudos para o campo
comunicacional. A partir da análise do conteúdo do texto Dilma
e o Sexo, publicado pela Revista Época em 20 de agosto de
2015, pesquisamos algumas das implicações políticas da
sexualização das narrativas midiáticas em torno do processo
de deposição da primeira mulher a chegar à Presidência da
República no Brasil. Neste contexto, desenvolvemos três
categorias de análise – feminilidade desviante, sexualidade
abjeta e instabilidade emocional – para investigarmos se e em
que medida a comunicação de crenças sobre a ex-presidente
Dilma Rousseff contribuiu para a construção social de emoções
misóginas de asco, aversão, intolerância e ódio.
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Capítulo 7
Gisele Gabriel é doutoranda e mestra pelo Programa de PósGraduação em Comunicação e Cultura pela Universidade de
Sorocaba. Participante do Grupo de Pesquisa Nami (Narrativas
Midiáticas) da Universidade de Sorocaba.
Este trabalho pretende refletir sobre a importância da poesia
nas narrativas ambientais. Para isso, empregamos como aporte
teórico o conceito de poeticidade de Octavio Paz; o de erotismo
poético de Míriam Cristina Carlos Silva; a antropofagia de
Oswald de Andrade; a complexidade de Edgar Morin; a
narrativa de Walter Benjamin; a comunicação de Vilém Flusser
e, sob a ótica de Zygmunt Bauman, a liquidez da sociedade
moderna. Sob a perspectiva dos teóricos Norval Baitello
Junior, Martin Buber e Muniz Sodré, refletimos sobre a
construção de uma experiência dialógica que se realize por
meio da comunicação e do afeto. Assim, consideramos que na
atualidade a relação do ser humano com a natureza necessita
de reflexões e de engajamento por parte de vias públicas,
políticas e privadas. E por meio de Flusser compreendemos o
espaço que a comunicação ocupa em nossas vidas, que é o de
buscar sentido para tudo e não sucumbir à loucura pensando
na morte.
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Capítulo 8
Ravel Giordano Paz é professor efetivo de Literatura na
UEMS, doutor em Letras pela USP e mestre em Teoria e
História Literária pela Unicamp. É co-organizador do livro A
indústria radical: leituras de cinema como arte-inquietação
(Nankin, 2012).
O artigo analisa as narrativas midiáticas da franquia Naruto,
buscando demonstrar a centralidade axiológica da afetividade
nelas. Esse dado cria um jogo de ambiguidades que se espraia
pela diegese da série, e cujo principal motor é a propensão
empática do protagonista, que o torna uma espécie de
amálgama de alteridades e suas demandas, semelhantemente à
figura do espectro delineada por Jacques Derrida, da qual o
personagem também se aproxima por sua injunção de Justiça.
Entretanto, elementos ideológicos, relacionados sobretudo à
representação de figuras e demandas da coletividade, limitam
essa potência ética e afetiva.
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Capítulo 9
Pamella Regina D’Ornellas é mestra em Comunicação Social
pela UMESP (Universidade Metodista de São Paulo) com bolsa
pela Capes e discente de Licenciatura em Artes Visuais pela
FPA (Faculdade Paulista de Artes).
Este artigo relaciona o filme Her com o episódio Be Right Back
do seriado Black Mirror, com o objetivo de mostrar que os dois
produtos audiovisuais abordam a inteligência artificial de
diferentes perspectivas e indicam como relações e interações
entre pessoas e máquinas podem ocorrer no futuro, diante de
avanços tecnológicos ambientados em realidades possíveis. Ao
descrever brevemente os dois materiais audiovisuais, além de
comparar e relacionar as narrativas fílmicas, verifica-se que o
imaginário social tem sido reverberado no cinema e que a
sociedade é ficcionalmente envolta pela tecnologia e por
máquinas inteligentes, as quais suprem necessidades
emocionais de pessoas e despertam afeto ou ira, amor ou ódio.
Conclui-se que filmes de ficção científica têm projetado uma
realidade possível, que tem sido vagarosamente introduzida
socialmente; relações interpessoais são afetadas com o intenso
uso de tecnologias, ao passo que robôs inteligentes já se
relacionam com pessoas e substituem a presença humana.
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Capítulo 10
Bruna Emy Camargo é mestranda em Comunicação e Cultura
pela Universidade de Sorocaba (Uniso).
Míriam Cristina Carlos Silva é doutora em Comunicação e
Semiótica pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo
(PUC-SP). Professora titular do Programa de Pós-Graduação
em Comunicação e Cultura da Universidade de Sorocaba
(Uniso).
A morte de Domingos Montagner, protagonista da novela
Velho Chico (Globo, 2016), teve repercussão nacional, uma vez
que o ator foi levado pelas águas do Rio São Francisco, o que
possibilitou estabelecer-se uma relação direta com o folhetim
que Montagner estrelava. Esta pesquisa bibliográfica e
documental tem como objetivo geral identificar a presença do
afeto nas narrativas midiáticas do portal G1 sobre a morte de
Domingos Montagner, e, como objetivos específicos, a) buscar
elementos da linguagem poética nas publicações, b)
compreender a construção do sujeito ator como personagem e
c) estudar a construção do afeto através da construção da
memória do morto.
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Capítulo 11
Heitor Leal Machado é bacharel em Cinema (UNESA),
Mestre e doutorando em Comunicação e Cultura pela
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).
O atual contexto televisivo não se restringe mais aos modelos
da televisão tradicional. Transformações culturais, sociais e
tecnológicas incidem nas lógicas de produção, circulação e
consumo de conteúdos cada vez mais diversificados e com forte
apelo sensorial. Utilizam recursos estéticos e narrativos para
cativar, seduzir e afetar as audiências, gerando vínculos e
sentidos. Neste artigo, exploramos como a nostalgia se
manifesta no texto audiovisual da série Stranger Things e de
que forma é apreendida pela audiência. Para isso, realizamos
uma Análise Televisual e aplicamos um questionário em um
grupo de fãs no Facebook. A intenção é entender melhor como
a nostalgia pode atuar como um eixo de sentido sensível e
afetivo nas ficções seriadas televisivas.
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Capítulo 12
Maria Fernanda Cavassani é graduada em Letras –
Licenciatura em Língua Portuguesa pela Universidade
Metodista de Piracicaba. Atualmente, aluna do Mestrado em
Comunicação e Cultura da Universidade de Sorocaba.
O presente trabalho tem como objetivo evidenciar o poético e o
afeto, no sentido de afetar/vincular, presentes no filme Como
Nossos Pais (2017), da cineasta Laís Bodanzky. O longa tem,
como protagonista, uma mulher que vê, em determinado
momento, sua vida entrar em crise, tanto no aspecto pessoal,
quanto profissional, e a partir das narrativas desses
acontecimentos, observamos algumas das problemáticas da
mulher contemporânea. Pensando em como as questões do
feminino são retratadas no cinema paulistano, este artigo
pretende demonstrar a importância de um olhar poético,
vinculativo e afetivo às narrativas cinematográficas.
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Capítulo 13
Larissa Caldeira de Fraga é doutoranda e mestre em
Comunicação Social pela PUCRS. É integrante do Grupo de
Pesquisa Tecnologias do Imaginário do PPGCOM da PUCRS.
Tem interesse em estudos sobre imaginário, telejornalismo,
cinema e televisão.
Mariana Leoratto Severo – é mestra em Comunicação Social
pela PUCRS e graduada em Comunicação Social - Publicidade
e Propaganda pela UFSM. Possui interesse nos estudos de
comportamento e narrativas do self em redes sociais online.
Este trabalho pretende analisar de que maneira ocorrem as
metamorfoses do imaginário das princesas da Disney nos
contos de fada pós-modernos. A partir da análise comparativa
entre o clássico A Bela Adormecida (Geronimi, 1959) e o
contemporâneo Frozen (Buck e Lee, 2013), busca-se
compreender como o conceito de Amor Líquido de Bauman
(2004) se dispõe nestas transformações narrativas. O cinema é
visto como uma tecnologia do imaginário (SILVA, 2012), que
une os indivíduos em torno de sentimentos vivenciados em
conjunto e promove visões de mundo. Seguindo os preceitos da
Sociologia Compreensiva (MAFFESOLI, 2010), será possível
analisar de que forma as mudanças de valores na sociedade se
refletem nas narrativas midiáticas, adaptando-se aos novos
discursos.
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Capítulo 14
João Paulo Hergesel é doutor em Comunicação (UAM),
mestre em Comunicação e Cultura (Uniso) e licenciado em
Letras (Uniso). Realiza pesquisa de pós-doutorado com o
projeto Nuances poéticas nas narrativas midiáticas infantis e
juvenis (PPGCC/Uniso). É líder do grupo de estudos em
Narrativas Midiáticas Infantis e Juvenis (Uniso/CNPq) e
membro dos grupos de pesquisa Inovações e Rupturas na Ficção
Televisiva Brasileira (UAM/CNPq) e Narrativas Midiáticas
(Uniso/CNPq).
Rogério Ferraraz é professor permanente do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Anhembi
Morumbi. É doutor em Comunicação e Semiótica (PUC-SP) e
mestre em Multimeios (Unicamp). É vice-líder do grupo de
pesquisa Inovações e Rupturas na Ficção Televisiva Brasileira
(UAM/CNPq).
Com o objetivo de examinar o videoclipe como condutor de
narrativa de ficção seriada infantojuvenil e seu uso como
estratégia de afeto, propõe-se a análise de vídeos musicais da
telenovela Chiquititas (SBT, 2013-2015). Num primeiro
momento, pretende-se entender, dentro do universo das
micronarrativas midiáticas propiciado por tais obras, o que é
material diegético, conteúdo de dupla utilização, produção
paralela e elemento extradiegético. Em seguida, almeja-se
oferecer uma análise estilística, a fim de observar os traços
audiovisuais, o enlace entre palavra e imagem e a relação entre
expressividade e afeto. Para se atingir o resultado desejado,
demanda-se um suporte das pesquisas de Charles Bally, sobre
estilo e afetividade, de Renato Pucci Jr., sobre estudos
televisivos contemporâneos, e de Arlindo Machado, sobre
videoclipe.
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Capítulo 15
Luiza de Mello Stefano é mestre em Comunicação pelo
PPGCOM/UFJF na linha de pesquisa Estética, redes e
linguagens. Bolsista CAPES. Pesquisas acadêmicas com temas
relacionados à convergência dos meios, cultura participativa,
subcultura fã, transmídia, fluxo e redes. Membro do Grupo
Conexões Expandidas – Facom/UFJF.
Matheus Bertolini Amorim é mestrando em Comunicação
pelo PPGCOM/UFJF na linha de pesquisa: Competência
Midiática, Estética e Temporalidade. Membro do Grupo
Conexões Expandidas – Facom/UFJF. Suas pesquisas dizem
respeito à Netflix, a estética do fluxo, ao ecossistema
comunicacional digital, ao consumo midiático e a dinâmica da
cultura conectiva.
A complexidade das narrativas afetivas reverberou a produção
audiovisual contemporânea com o adjunto da internet. A atual
ecologia comunicativa possibilita uma troca multidirecional e
polivalente dos emissores, produtores e receptores que se
misturam e culminam funções não mais separatistas em tal
habitat. A TV se alimenta dos insumos recolhidos pela web na
construção participativa de seus programas. Em estudo, o
reality show e sua exibição diária como fomento de
participação; por outro lado, expandindo-se da linguagem
televisiva, as séries originais Netflix habitam exclusivamente a
internet e conseguem, via participação de seus
espectadores/internautas, emergir uma dinâmica participativa
que enriquece essa teia afetiva digital. Para tanto equiparamos
as produções da 18ª edição Big Brother Brasil e da série 3% Três Por Cento, ressaltando as confluências que surgem ora
pela demanda dos fãs, ora por estratégias comunicativas, de
modo que evidenciam o que é proporcionado pelos mesmos
nessas inter-relações.
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Capítulo 16
Rafael Moraes é mestrando em Comunicação pela
Universidade Federal Fluminense. Pesquisador do Núcleo de
Pesquisa em Televisão e Novas Mídias (TeleVisões) e do
Laboratório de Pesquisa em Culturas Urbanas e Tecnologias da
Comunicação (LabCult).
Luana Inocêncio é professora substituta de Publicidade e
Propaganda da Universidade Federal Fluminense. Doutoranda
em Comunicação pela mesma instituição. Pesquisadora do
Laboratório de Pesquisa em Culturas Urbanas e Tecnologias
(LabCult).
Esta pesquisa busca refletir sobre a forma como o seriado
estadunidense Sense8 (2015) passou a ser apropriado por seus
fãs e pela própria produtora, Netflix, com o intuito de construir
um relacionamento próximo de seus consumidores baseado no
afeto. Tendo como premissa do enredo um grupo de oito
pessoas de personalidades distintas e de lugares diferentes do
mundo que passam a estar mentalmente e emocionalmente
conectadas, as narrativas de representatividade, empatia e
união são reforçadas pelo modo como a produção articula
capitais emocionais para se comunicar com os fãs,
promovendo-os como seus valores. Pretende-se, assim,
analisar as práticas do fandom da série Sense8, observando as
apropriações e ressignificações intertextuais que estes realizam
a partir de elementos narrativos e valores sociais que a série
transmite em seu enredo.
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Capítulo 17
Tarcyanie Cajueiro Santos é docente do Programa de Pósgraduação em Comunicação e Cultura da Universidade de
Sorocaba – Uniso.
Georgia de Mattos é doutoranda e Mestra em Comunicação e
Cultura pela Universidade de Sorocaba – Uniso.
A telenovela é um produto midiático que se debruça sobre o
contexto sociocultural brasileiro e tem forte penetração no
cotidiano do telespectador, gerando vínculos e redes de
comunicação. A pergunta que fazemos é: que tipos de afetos a
telenovela A Força do Querer produziu ao abordar a questão
da transexualidade através da/do personagem Ivana/Ivan e
como pensar a comunicação a partir dessa narrativa ficcional?
Para tanto, trabalhamos com as relações de gênero e seus
desdobramentos para a experiência transexual a partir da
teoria da performatividade de Judith Butler (1999; 2003). Do
ponto de vista metodológico, propomos analisar a estrutura
narrativa da telenovela, centrada na construção da/do
personagem Ivana/Ivan, tomando como base o esquema
narrativo proposto por Todorov (2011), juntamente com o
modelo de estrutura narrativa utilizado por Gancho (2006).
Concluímos que esta telenovela gerou vínculos e redes de
comunicação por meio da narrativa que tinha como centro de
sua trama o conflito do personagem trans com seu corpo.
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Capítulo 18
Mariana Dias Miranda é mestranda do Programa de Pós-Graduação em Cinema e Audiovisual da Universidade Federal
Fluminense (PPCine/UFF) na linha Narrativas e Estéticas e
membro do Nex – Núcleo de Estudos do Excesso nas Narrativas
Audiovisuais.
O presente trabalho se propõe a explorar a dimensão política
inerente aos afetos, principalmente através do diálogo entre
autores da chamada “virada afetiva”, tais como Del Rio
(2008), Ahmed (2004) e Massumi (2015). Com isso, sugere-se
a relação entre afeto e o conceito de dissenso, como proposto
na filosofia política de Jacques Rancière (2014), entendendo o
cinema contemporâneo como mobilizador de uma
micropolítica da alteridade. Nesse sentido, buscou-se pensar
uma relação entre a estética e a política no cinema argentino
contemporâneo, por meio da análise dos modos de
endereçamento do filme Hoy Partido a las 3. A partir disso, foi
possível compreender esse cinema enquanto articulador de
uma configuração de experiência de classe associada a uma
dimensão micropolítica dos afetos, oposta a um cinema político
tradicional narrativo/discursivo.
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Capítulo 19
Rafael Luiz Zen é educador, escritor e artivista. Possui
especialização em Comunicação e Semiótica (2013), Mestrado
em Artes Visuais (2017) e Especialização em Literatura
Contemporânea (2018). É coordenador do NPCC - Núcleo de
Pesquisa em Comunicação e Cultura da UNIFEBE (SC). Desde
2018, coordena a coluna jornalística Zona Autônoma
Temporária no site do Jornal O Município.
O presente artigo possui como objetivo central reconhecer a
arte outdoor como polemizadora de discursos no ambiente
urbano, discutindo afetividades mediante as obras do artista
visual Félix González-Torres. Compreendendo a cultura
midiática como parte da vida urbana, bem como o espaço
midiático como mediador de discursos, conflitos e afetos,
observa-se o potencial das narrativas urbanas de consolidar
ideais,
produzir
vínculos
e
construir
cidadãos.
Metodologicamente, utiliza pesquisas de cunho bibliográfico,
principalmente em fontes secundárias (artigos e livros), bem
como estudos de caso a partir das obras “Bem-vindo à
América, o único país industrializado além da África do Sul,
sem plano nacional de saúde” (1989), “Beijar não mata”
(1990), “Sem título – é só uma questão de tempo” (1991) e
“Leitura de mão” (1992). Finalmente, conclui que as obras de
Félix González-Torres produzem narrativas para discutir
afetividades íntimas na esfera privada que encontram sua
exterioridade nas ruas e nas mídias exteriores.
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LARP E POROSIDADE: TECENDO RELAÇÕES
ENTRE NARRATIVAS COMPLEXAS E VÍNCULOS

Tadeu Rodrigues Iuama
UNIP

Um ensaio sobre larps
“Máscaras são o verdadeiro laço social”
(Roger Caillois)

A primeira coisa a esclarecer é que esse ensaio dialoga
com o artigo de Sarah Lynne Bowman (2017). O presente texto
discute argumentos semelhantes, embora usando um quadro
teórico diferente: enquanto Bowman expõe o potencial
terapêutico do larp a partir dos processos de imaginação ativa e
individuação vistos em Jung, aqui será exposto o potencial
terapêutico do larp a partir da porosidade humana e seu
desdobramento para resiliência, conceitos retirados do
neurologista, psiquiatra, psicanalista e etologista humano Boris
Cyrulnik.
Adoto o ensaio por sua postura compreensiva, como
aponta o pesquisador brasileiro Dimas Antônio Künsch, “no
sentido de juntar, integrar, abraçar significados, que o termo
original latino comprehendere evoca” (2011, p. 37). Ao pensar
no ensaio como uma narrativa, retomo também a proposta do
grupo de pesquisa em Narrativas Midiáticas da Universidade de
Sorocaba (NAMI UNISO/CNPq), que tem debatido a própria
narrativa como método em Comunicação. Justifico tal opção
tendo em vista que outras searas do conhecimento já fazem uso
da narrativa como método, conforme mostrado abaixo:
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Encontra-se a narrativa por todas partes porque é uma das
maneiras fundamentais que os seres humanos, inclusive
cientistas sociais e historiadores, empregam para fazer sentido
do mundo e explicar eventos. A narrativa também é um
método de análise histórica. Para aqueles que acreditam que a
narrativa é só descrição, a idéia de narrativa como análise não
faz sentido, mas a narrativa pode ser usada para avaliar teorias
e identificar causas e conseqüências de eventos. As teorias
orientam a seleção dos elementos que entram em uma
narrativa e a lógica das relações entre eles. Para avaliar teorias
distintas, podemos comparar as narrativas que resultam delas.
A melhor teoria é a que permite explicar melhor os processos;
ou seja, permite a elaboração de uma narrativa mais coerente
com os detalhes dos eventos (MONSMA, 2007, p. 3-4).

De maneira similar ao sociólogo estadunidense Karl
Martin Monsma, a psicóloga Elza Dutra aponta a narrativa
como técnica de pesquisa, sobretudo àquelas de caráter
fenomenológico, que privilegiam “captar o sentido e o
significado que as experiências possuem para as pessoas em seu
viver” (DUTRA, 2002, p. 376). Para a pesquisadora:
A narrativa contempla a experiência contada pelo narrador e
ouvida pelo outro, o ouvinte. Este, por sua vez, ao contar
aquilo que ouviu, transforma-se ele mesmo em narrador, por
já ter amalgamado à sua experiência a história ouvida. A
consonância com tal modo de pensar a experiência e a
narrativa como a sua expressão, levam-nos a eleger a narrativa
como uma técnica metodológica apropriada aos estudos que
se fundamentam nas ideias fenomenológicas e existenciais.
Através da narrativa, podemos nos aproximar da experiência,
tal como ela é vivida pelo narrador. A modalidade da narrativa
mantém os valores e percepções presentes na experiência
narrada, contidos na história do sujeito e transmitida naquele
momento para o pesquisador. O narrador não ‘informa’ sobre
a sua experiência, mas conta sobre ela, dando oportunidade
para que o outro a escute e a transforme de acordo com a sua
interpretação, levando a experiência a uma maior amplitude,
tal como acontece na narrativa (DUTRA, 2002, p. 373-374).
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A perspectiva apontada por Dutra mostra-se em
concordância com a noção de mimese projetiva e mimese
receptiva (GEBAUER; WULF, 2004), que serão abordadas
com maior amplitude no decorrer desse ensaio.
Ao tomar como base essa opção metodológica, pretendo
dialogar acerca da relação entre os larps e a porosidade humana
(CYRULNIK, 1999), procurando na transdisciplinaridade uma
visão que abarque de maneira satisfatória a complexidade do
tema. Porém, enfatizo o caráter transitório do ensaio, aberto a
futuras reflexões e em constante desenvolvimento.
Para que eu possa expor as possíveis relações, acredito
que o melhor caminho a ser percorrido é aquele que se inicia
pela explicação do objeto. Os larps (acrônimo para live action
role playing, livremente traduzido como desempenho de papéis
ao vivo) são ao mesmo tempo “uma experiência imersiva, uma
vivência e um jogo relacional” (FALCÃO, 2013, p. 17). A
prática consiste no desempenho de papéis por um grupo de
pessoas, com a intenção de criarem/experimentarem uma
narrativa.
Como não existe um enredo previamente definido, a
narrativa é improvisada e espontânea, tecida em conjunto.
Reforço que o uso do termo tecido em conjunto é consoante com
o paradigma da complexidade (MORIN, 2007). Essa relação
entre os participantes cria uma interdependência, uma vez que
a experiência do jogo depende do engajamento dos envolvidos.
Essa interdependência me parece um conceito muito mais
adequado à corporeidade característica do larp, em contraponto
à noção de interatividade, usualmente tomada como aporte em
discussões relativas a meios eletrônicos, mais alinhada com um
paradigma mecanicista. Não me cria nenhuma ressonância
pensar o larp a partir de uma noção mecânica, uma vez que
todos os participantes têm possibilidades iguais de criação de
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uma trama, sem relações hierárquicas que possam ser
apreendidas
por
dicotomias
como
causa/efeito,
emissão/recepção e ator/espectador.
Durante o mestrado (IUAMA, 2018), procurei refletir
sobre como a história de vida dos participantes refletia nas ações
tomadas durante o desempenho de papéis, constituindo um
processo comunicacional. Agora, inicio o caminho conseguinte:
como o conteúdo emergente dessa mídia afeta o participante,
uma vez que, conforme será explorado no decorrer desse ensaio,
envolve conteúdos profundos do ponto de vista psicológico e
biológico do indivíduo.
É Oswald de Andrade (1890-1954) quem fornece o fio
condutor que norteará o caminho desse pensamento, conforme
pretendo explorar em seguida:
No mundo supertecnizado que se anuncia, quando caírem as
barreiras finais do Patriarcado, o homem poderá cevar a sua
preguiça inata, mãe da fantasia, da invenção e do amor. E
restituir a si mesmo, no fim do seu longo estado de
negatividade, na síntese, enfim, da técnica que é civilização e
da vida natural que é cultura, o seu instinto lúdico. Sobre a
Faber, o Viator e o Sapiens, prevalecerá então o Homo Ludens
(ANDRADE, 1978, p. 83).

Da competição e sorte à máscara e possessão
Andrade apontou sobre o prevalecimento do Homo
Ludens. Tal designação foi utilizada também por Johan
Huizinga (1892-1945), historiador neerlandês que em 1938 nos
brindou com uma das pedras fundamentais do estudo de jogos,
o livro Homo ludens: o jogo como elemento da cultura. Nele,
Huizinga (2000) estuda o jogo como elemento genitivo da
cultura humana, de maneira que, para o autor, é o jogar que
especifica o ser humano.
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Contudo, para esse estudo, apoio-me no sociólogo francês
Roger Caillois (1913-1978). Em Os jogos e os homens: a
máscara e a vertigem, de 1957, Caillois inicia uma discussão a
partir dos estudos de Huizinga, criticando-o em alguns
momentos, ampliando-o em outros e, sobretudo, reconhecendo
a importância dos estudos do historiador. Interessa-me
particularmente a obra do sociólogo por ter se debruçado
também sobre jogos não-competitivos, em contraponto ao
historiador, que volta seu olhar para a competição. Nas palavras
de Caillois, a obra de Huizinga “não é um estudo dos jogos, mas
uma pesquisa sobre a fecundidade do espírito de jogo no
domínio da cultura e, mais precisamente, do espírito que preside
a uma determinada espécie de jogos – os jogos de competição
regrada” (CAILLOIS, 1990, p. 23). Uma vez que nos larps
existe a criação colaborativa de uma narrativa, na qual a
experiência em si tem maior relevância que um conjunto rígido
de regras, parece-me mais acertado o uso do sociólogo francês.
Caillois (1990), ao tentar abarcar a complexidade dos
jogos, encontra a divisão em algumas categorias. Seriam elas os
jogos de competição (Agôn), de sorte (Alea), de simulacro
(Mimicry – que no decorrer desse estudo também será traduzido
para mimese) e de vertigem (Ilinx). Além disso, existem dois
polos distintos, que a língua portuguesa permite criar uma
compreensão mais acurada e facilitada pelos termos brincar
(paidia) e jogar (ludus), sendo o primeiro mais relacionado à
experiência da ação em si, enquanto o segundo tem mais
ressonância com a postura relacionar-se à abstração e às regras.
Para outros idiomas, como o inglês, os verbos brincar e jogar
podem estar contidos no verbo to play. O pesquisador
americano Stephen Nachmanovitch esclarece as diferenças de
ambos os verbos dizendo que “a brincadeira é uma atitude, uma
disposição, uma maneira de fazer as coisas, enquanto o jogo é
uma atividade definida por regras e depende de um campo e de
jogadores” (NACHMANOVITCH, 1993, p. 50).
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Caillois demonstra que alguns jogos são antagônicos
entre si, como é o caso dos jogos de mimese e dos jogos de sorte
(não é possível representar algo ao mesmo tempo em que se
aguarda passivamente pela ação do destino) e dos jogos de
competição e dos jogos de vertigem (não é possível testar a
supremacia no treinamento de determinada habilidade enquanto
não se está num estado consciente). De maneira similar, o
brincar se opõe aos jogos de sorte (brincar envolve ação
enquanto o jogo de sorte é uma espera passiva em que se tem
sorte, ou não), enquanto o jogar se opõe aos jogos de vertigem
(uma vez que a ideia de regras é incompatível com a supressão
da consciência).
Retomo Andrade, que relaciona o mundo supratecnizado
com o patriarcado. Faz-se valer a discussão de uma possível
sociologia a partir dos jogos proposta por Caillois (1990) para
tentar interpretar essa afirmação do enfant terrible do
modernismo. Para o sociólogo, a sociedade moderna seria
pautada por uma relação de proximidade com os jogos de
competição e sorte, o que geraria como valores o mérito (vitória
na competição com o outro) e a hereditariedade (vitória sobre o
destino de nascer em lares abastados). Existe uma dicotomia
entre esses dois valores, uma vez que a sorte “nega o trabalho,
a paciência, a habilidade e a qualificação; elimina o valor
profissional, a regularidade, o treino” (CAILLOIS, 1990, p. 37),
de modo que uma tensão numa sociedade que valora ambos
seria inerente, uma vez que a sorte “surge como uma insolente
e soberana zombaria do mérito” (CAILLOIS, 1990, p. 37).
Caillois também aponta outro importante elemento de
nosso tempo, o espetáculo, como a junção do jogo de
competição com o jogo de mimese. Com isso, parece-me
emergente a ideia de que o jogar (ludus), polo sobre o qual essas
três categorias de jogo se relacionam, está centralizado e
evidenciado em nossa sociedade, ofuscando e eclipsando o polo
do brincar (paidia). Com base nisso, convido a debater o
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racionalismo exacerbado que caracteriza a civilização ocidental
contemporânea. Inclusive a mimese, cujos aspectos positivos
serão discutidos no decorrer do texto, enquanto sequestrada por
uma (mercado)lógica, servindo ao espetáculo, poderia criar um
simulacro das potencialidades imaginativas do brincar,
discussão que tomo como paralela do conceito de Mediosfera
(CONTRERA, 2017).
Ao voltar os olhos para a psicologia profunda, iniciada
pelo psicólogo suíço Carl Gustav Jung (1875-1961), penso que
os conceitos de sombra e enantiodromia poderiam traçar alguns
paralelos frutificantes para a presente reflexão. Sombra (JUNG,
2013) seria, grosso modo, o par oposto, inconsciente e rejeitado
pelo ego (centro da consciência na psicologia junguiana). Já a
enantiodromia, de acordo com o psicólogo suíço, designa:
[...] a oposição inconsciente no decorrer do tempo. Este
fenômeno característico ocorre quase sempre onde uma
direção extremamente unilateral domina a vida consciente de
modo que se forma, com o tempo, uma contraposição
inconsciente igualmente forte e que se manifesta, em primeiro
lugar, na inibição do rendimento consciente e, depois, na
interrupção da direção consciente (JUNG, 2013, p. 444).

Com isso, proponho a relação entre uma sociedade
pautada pela competição e pela sorte, que privilegia o
espetáculo, ou seja, norteada pelo ludus, como tendo os jogos
de vertigem como sendo seu aspecto sombrio. Dessa maneira,
quanto mais recrudescida no sentido do ludus, maior a força
oposta exercida pelo jogo de vertigem, por meio da
enantiodromia. Uma vez que esse jogo é rejeitado, quando
emerge, poderia emergir em sua forma corrupta, seja sob forma
do alcoolismo e das drogas (CAILLOIS, 1990), seja em
manifestações de violência, excessos de velocidade, dentre
outras tantas características vertiginosas problemáticas na
sociedade contemporânea.
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Não seria exagero ou falta de cautela associar o mundo
supratecnizado do patriarcado, proposto por Andrade, a essa
exaltação do jogar, onde se privilegia o pensar, o regulamentar
e, sobretudo, o abstrair, uma vez que uma das características do
jogar seria justamente reduzir o repertório de recursos
disponíveis, dificultando a execução de uma determinada
tarefa/jogo. Os povos arcaicos, referidos por Andrade como
matriarcado, são apontados por Caillois como sociedades com
uma relação muito mais consistente com os jogos de mimese e
os jogos de vertigem, uma vez que nessas sociedades “reinam,
ao mesmo tempo, a máscara e a possessão” (CAILLOIS, 1990,
p. 106).
O rebaixamento de consciência quando se imbricam os
jogos de mimese e os jogos de vertigem, que supõem “um
mundo desordenado onde o jogador está constantemente a
improvisar, entregando-se a uma fantasia transbordante e a uma
inspiração soberana, nenhuma delas reconhecendo código
algum” (CAILLOIS, 1990, p. 96), ou ainda:
Dito de outra forma, na simulação verifica-se uma espécie de
desdobramento da consciência do actor entre a sua própria
pessoa e o papel que desempenha. Na vertigem, pelo contrário,
há pânico e desordem, para não dizer até eclipse total da
consciência. Mas está criada uma situação fatal pelo facto de
a simulação ser, por si mesma, geradora de vertigem e o
desdobramento ser fonte de pânico. Fingir que se é um outro
aliena e extasia. Usar uma máscara embriaga e liberta. De
maneira que, neste perigoso domínio onde a percepção vacila,
a combinação da máscara e do transe é de todas a mais temível.
Provoca um entusiasmo tal, atinge tais paroxismos que o
mundo real fica provisoriamente suspenso na alucinada
consciência do indivíduo possesso (CAILLOIS, 1990, p. 96).

A ideia de trazer esse arrazoado teórico sobre os jogos, a
partir de Caillois, é mostrar uma possível relação entre os jogos
praticados pelas chamadas sociedades modernas e as chamadas
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sociedades primitivas. A partir disso, proponho pensar em uma
relação entre os jogos de Mimicry e Ilinx, aqui considerados
mais próximos de larp, e os estágios mais primitivos do
desenvolvimento psíquico humano. Nesse contexto, tomo o
conceito da porosidade humana, discutido pelo etólogo francês
Boris Cyrulnik (1999), sobretudo no âmbito dos estágios de
estar-em, estar-com e fazer como, três etapas cumulativas do
desenvolvimento psíquico humano.
A partir desse referencial, a discussão a que me proponho
é de aprofundar a relação entre os estágios de fazer como, estarcom e estar-em, apontados por Cyrulnik, com os conceitos de
mimese, vínculo e contágio, retirada de notas de aula da
disciplina Comunicação, Empatia e Sociabilidade, ministrada
por Malena Contrera e Jorge Miklos durante o primeiro
semestre de 2017, na Universidade Paulista.

A mimese do Fazer como
“A coordenação dos movimentos não apenas reflete os
laços entre os indivíduos como também os estreita”, afirma o
etólogo neerlandês Frans de Waal (2010, p. 78). Coordenar os
movimentos, como aponta Waal, implica harmonizar o
indivíduo com o que está fora dele. Imediatamente, relaciono
isso com a noção de indivíduo poroso, vista em outro etólogo,
Bóris Cyrulnik. Para Cyrulnik (1999, p. 92), “o indivíduo é um
objecto ao mesmo tempo indivisível e poroso, suficientemente
estável para ser o mesmo quando o biótipo varia e
suficientemente poroso para se deixar penetrar, a ponto de se
tornar ele mesmo um bocado do meio ambiente”. A porosidade,
nesse contexto, poderia ser vista como um aumento de
complexidade, uma vez que o indivíduo, ao mesmo tempo em
que é separado dos outros, experimenta a necessidade de estar
junto dos outros. Conforme Cyrulnik:
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Estar-em, estar-com e fazer como se permitem descrever as
fases da ontogênese de um bebê que, quando está-em, se deixa
injectar pelo meio ambiente, quando está-com, se torna capaz
de agir sobre o corpo e as emoções do outro, e quando faz
como se, merece o Prêmio Nobel da construção psíquica, visto
que, ao utilizar posturas, mímicas e palavras, pode intervir
sobre as representações do outro, no seu mundo psíquico. De
todos os organismos, o ser humano é, provavelmente, o mais
dotado para a comunicação porosa (física, sensorial e verbal),
que estrutura o vazio entre dois parceiros e constitui a biologia
do ligante (CYRULNIK, 1999, p. 92).

Com isso, proponho um caminho contrário: iniciar a
discussão pelo fazer-como, e a partir daí aprofundar nas origens
de cada fase.
O fazer como do etólogo francês poderia ser visto a partir
dos estudos sobre mimese desenvolvidos pelo filósofo Günter
Gebauer e pelo antropólogo Christoph Wulf, ambos alemães.
Segundo os autores:
Quando usamos o conceito de Mimese, supomos um sujeito
que vive em mundo existente, independente dele e já dado.
Somente por meio de suas ações, ele vai dar ao mundo uma
forma definitiva. Nos atos miméticos o sujeito recria o mundo
por meio de suas próprias configurações. Isto é o seu mundo,
mas ao mesmo tempo ele divide este mundo com todos
aqueles que com ele vivem neste mundo. Os mundos criados
mimeticamente nunca são solipsísticos, mas sempre abertos à
coletividade. Vista sob este aspecto, a mimese possui duplo
significado: imitação de algo dado e sua configuração,
contanto que este algo ainda não possua para o sujeito
nenhuma forma fixa (GEBAUER; WULF, 2004, p. 13-14).

Ao me deparar pela primeira vez com a definição de
mimese vista acima, fui tomado por uma espécie de epifania.
Explico: o larp, assim como a Comunicação, recebe várias
definições, por vezes gerando conflitos epistemológicos entre
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seus definidores. Vejo isso como algo inerente a qualquer
assunto complexo (MORIN, 2007). Nesse ponto, retomo a
opção por adotar uma visão compreensiva (KÜNSCH, 2011),
ao buscar abraçar diferentes definições, tecendo-as em
conjunto. Contudo, ao ler os autores alemães, vi também uma
definição para larp que apresentou grande ressonância, de modo
que poderia subvertê-los da seguinte maneira: nos larps, o
sujeito recria o mundo por meio de suas próprias
configurações. Isto é o seu mundo, mas ao mesmo tempo ele
divide este mundo com todos aqueles que com ele vivem neste
mundo. Os mundos criados por meio do larp nunca são
solipsísticos, mas sempre abertos à coletividade. Visto sob este
aspecto, o larp possui duplo significado: imitação de algo dado
e sua configuração, contanto que este algo ainda não possua
para o sujeito nenhuma forma fixa. Destarte, me parece
impossível estudar os larps sem também debruçar-me sobre a
mimese, uma vez que imitar algo dado (a personagem) e
configurar algo que não tenha forma fixa (a narrativa) são duas
características inerentes ao larp.
Esse duplo significado poderia ser desdobrado em
mimese receptiva e mimese projetiva (GEBAUER; WULF,
2004). A primeira teria relação com a subjetividade, podendo
ser tratada como um paralelo do conceito de introjeção visto em
Jung (2013), ou seja, a assimilação psíquica de conteúdos
atribuídos subjetivamente para um objeto. Já a mimese projetiva
seria uma projeção objetiva. Projeção, em Jung (2013), seria a
dissimilação de conteúdos psíquicos para um objeto. Importante
ressaltar que o próprio conceito de role-playing (encontrado
como parte do termo que origina o acrônimo larp), cunhado pelo
psicólogo romeno Jacob Levy Moreno (1899-1974), envolve a
percepção e a representação de um papel (MORENO, 1978),
ideias muito similares à definição de mimese dada pelos autores
alemães. Evidencio também que a introjeção “necessita para a
assimilação do objeto uma empatia, uma ocupação total do
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objeto” (JUNG, 2013, p. 471), noção que será retomada mais
tarde nesse texto.
Uma vez que os estudos sobre o lúdico têm sido um norte
durante meu trajeto como pesquisador, trago ao texto também a
conceituação de jogo de mimese, conforme Caillois (1990, p.
39-40):
Qualquer jogo supõe a aceitação temporária de uma ilusão
(ainda que esta palavra signifique apenas entrada em jogo: inlusio), ou, pelo menos, de um universo fechado, convencional
e, sob alguns aspectos, imaginário. O jogo pode consistir, não
na realização de uma actividade ou na assumpção de um
destino num lugar fictício, mas sobretudo na encarnação de
um personagem ilusório e na adopção do respectivo
comportamento. Encontramo-nos, então, perante uma variada
série de manifestações que têm como característica comum a
de se basearem no facto de o sujeito jogar a crer, a fazer crer a
si próprio ou a fazer crer aos outros que é outra pessoa.
Esquece, disfarça, despoja-se temporariamente da sua
personalidade para fingir uma outra.

A partir desses pontos, busco aprofundamento nas noções
que norteiam e originam a mimese, e com isso talvez ampliar a
afirmação do sociólogo francês, quando diz que nesses jogos “o
prazer é o de ser um outro ou de se fazer passar por outro”
(CAILLOIS, 1990, p. 40).

O vínculo do Estar-com
“Quando observo a sincronia e a imitação – seja em
relação aos bocejos, ao riso, à dança ou ao macaquear puro e
simples –, o que vejo são as conexões e os vínculos” (WAAL,
2010, p. 94). Vínculos são um ponto que considero, assim como
os pesquisadores e docentes com quem tenho me alinhado
durante minha trajetória acadêmica (BAITELLO JUNIOR,
42

2012; MIKLOS, 2012; MENEZES; MARTINEZ, 2014;
CONTRERA, 2017), central para a discussão da Comunicação.
Os vínculos, associados ao estar-com visto em Cyrulnik
(1999), representam a meu ver o estado transitório entre a
porosidade vista na relação mimética do fazer como e a
indivisibilidade vista na relação estar-em, que ainda será objeto
de discussão nessa reflexão. O estar-com remete à religação
entre o estado primeiro onde o eu e o outro eram amalgamados.
Religação é um termo não-acidental, uma vez que remete à
religião. Com Jorge Miklos, aprendi a ver “a religião como a
arte de edificação de vínculos” (MIKLOS, 2012, p. 148), uma
vez que
a palavra religare é formada pelo prefixo re (outra vez, de
novo) e o verbo ligare (ligar, unir, vincular). O religare, nesse
sentido, é a forma primeira de vínculo, concebida não só como
vínculo entre os homens e seus deuses, mas especialmente
entre os próprios homens (MIKLOS, 2012, p. 18).

Os humanos (mas, como tem apontado a etologia, não
apenas eles) detêm uma grande capacidade vincular. Além da
capacidade, existe a necessidade: por necessidade de segurança
(WAAL, 2010), agrupamo-nos e tornamo-nos seres sociais,
ainda em tempos remotos. Talvez seja exatamente esse conforto
da segurança de estarmos com que nos seja tão prazeroso. Como
aponta o etólogo neerlandês, “o vínculo é um elemento
essencial para a nossa espécie. Não há nada que nos faça mais
felizes” (WAAL, 2010, p. 29).
Ao retomar o raciocínio sobre os jogos, essa mesma
transitoriedade entre diferentes estágios definiria a relação entre
jogos de mimese e jogos de vertigem. Assim como a relação
entre comunicação e religião mostrada acima, a combinação
entre mimese e vertigem também remete ao sacro. De acordo
com Caillois (1990, p. 97), “a simbiose da simulação e da
vertigem é tão poderosa, tão irremediável que se insere
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naturalmente na esfera do sagrado e fornece provavelmente um
dos principais impulsos para a mistura de terror e fascínio que
define esse nível do sagrado”.
Dessa forma, da mesma maneira que a união entre jogos
de competição e jogos de mimese é denominada espetáculo por
Caillois (1990), a união entre jogos de mimese de jogos de
vertigem poderia ser chamada de Comunicação. Admito que é
um passo que exige uma certa dose de ousadia para ser tomado,
mas proponho tal denominação justamente para debater e
pensar sobre, com maior profundidade, futuramente.
É Caillois também quem conduz para o próximo passo de
minha discussão, ao afirmar que “nos vertebrados, a tendência
para imitar traduz-se inicialmente por um contágio físico, quase
irresistível, análogo ao contágio do bocejo, da corrida, do
coxear, do sorriso e, acima de tudo, do movimento”
(CAILLOIS, 1990, p. 40).

O contágio do Estar-em
Em vez de nos aferrarmos aos pontos culminantes da
civilização, é preciso prestar atenção em seus contrafortes.
Ainda que os picos brilhem à luz do sol, é no sopé das
montanhas que encontramos a parte mais substancial daquilo
que nos move, incluindo aquelas emoções desordenadas que
nos levam a mimar nossos filhos (WAAL, 2010, p. 31).

O primeiro, e mais profundo, estágio da relação entre o eu
e o outro é o estar-em, onde o indivíduo ainda encontra-se em
“uma espécie de sincretismo indiferenciado” (Cyrulnik, 1999,
p. 178). Lembro que tais estágios não são substitutivos. Ao
contrário, acumulam-se. De acordo com Cyrulnik (1999), o
bebê vive nesse estágio de indiferenciação durante
aproximadamente seus três primeiros meses de vida. Porém,
para o restante da vida, esse estado ourobórico permanecerá
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numa camada mais profunda da psique. Evidencia-se que existe
um rebaixamento de consciência individual, entre outras
ocasiões, em grandes concentrações de indivíduos. Waal
demonstra que, em animais como estorninhos, onde esse
fenômeno é ainda mais exacerbado, “os biólogos chamam esses
agrupamentos de ‘rebanhos egoístas’. Cada indivíduo se
esconde atrás de uma massa de outros indivíduos em benefício
de sua própria segurança” (WAAL, 2010, p. 37). Nos humanos,
devido à nossa psique mais complexa, tal fenômeno encontrase mais sutil, mas ainda assim existente. Gebauer e Wulf
denominam o comportamento nesses casos de mimese na
massa, onde “não só semelhança mas também igualdade é o
objetivo” (GEBAUER; WULF, 2004, p. 44).
Não é minha pretensão explorar com a profundidade
necessária os processos envolvidos nesse processo, mas
evidencio aqui a relação com estudos do campo das
neurociências, como o sistema límbico, os neurônios-espelho e
os neurônios Von Economo, ou neurônios fusiformes (WAAL,
2010), assim como a teoria dos campos mórficos
(SHELDRAKE, 1995).
Paralelo ao viés biológico, a psicologia contribui com um
possível olhar, a participation mystique, descrita por Jung como
“uma espécie singular de vinculação psicológica com o objeto.
Consiste em que o sujeito não consegue distinguir-se
claramente do objeto, mas com ele está ligado por relação direta
que poderíamos chamar de identidade parcial” (JUNG, 2013, p.
475).
Nos jogos, esse rebaixamento de consciência caracteriza
os jogos de vertigem, descritos por Caillois como um tipo de
jogos que:
Associa aqueles que assentam na busca da vertigem e que
consistem numa tentativa de destruir, por um instante, a
estabilidade da percepção e infligir à consciência lúcida uma
espécie de volupitoso pânico. Em todos os casos, trata-se de
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atingir uma espécie de espasmo, de transe ou de estonteamento
que desvanece a realidade com uma imensa brusquidão
(CAILLOIS, 1990, p. 43).

Relaciono esse tipo de sensação ao que no larp refere-se
como imersão (BOWMAN, 2010; 2017), termo que descreve o
enublar entre jogador e personagem por vezes experienciado. A
investigação dessa relação devolve a origem do uso da palavra
imersão associada aos larps, inicialmente na Finlândia, onde tal
sensação é denominada eläytyminen. Sem tradução exata tanto
para o português quanto para o inglês, trata-se da
“nominalização deverbal de eläytyä, descrito como ‘colocar a
alma em algo’ ou ‘imaginar-se em alguma situação’” (IUAMA,
2018, p. 107). O ponto central aqui é que, embora os próprios
finlandeses a traduzam para immersion ao utilizarem o idioma
inglês, ferramentas de tradução como o Google Translate
devolvem os termos empatia e empathy, ao traduzir o finlandês
eläytyminen respectivamente para o português e para o inglês.
E, como aponta Waal (2010), a empatia origina-se justamente
do contágio emocional, contágio esse que define como o
indivíduo experimenta o outro na etapa estar-em (CYRULNIK,
1999).
Essa relação entre a mimese e a vertigem vistas no larp,
como apontei (por intermédio de Caillois) anteriormente, tem
uma forte relação com a experiência religiosa. Não por acaso,
uma das maneiras de se referir ao larp é “como uma forma de
zona Dionisíaca” (BØCKMAN, 2003, p. 170, tradução livre do
autor). A relação é dada pela relação de proximidade entre os
larps e os cultos dionisíacos, cujas características envolviam o
entusiasmo e a alteridade.
Sobre o entusiasmo, sua raiz etimológica remete a in
theos, em deus, ou seja, à possessão divina. Esse era o estágio
buscado durante os cultos dionisíacos, ao qual coloco em
paralelo com a vertigem (CAILLOIS, 1990). Essa mesma
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relação entre um estágio intermediário entre humano e divino
pode ser vista na etimologia da palavra herói, que originalmente
designava semideuses. Para Waal (2010, p. 151-152), esse
heroísmo não “ocorreria sem a nossa capacidade de empatia. Na
verdade, o número de histórias de autossacrifício humano é tão
elevado que elas nos levam, justificadamente, a considerar essa
forma de comportamento uma característica da nossa espécie”.
Dessa forma, procuro traçar uma relação muito íntima entre
entusiasmo e alteridade, objeto de minhas explanações finais
nesse texto.

Larp e o seu potencial para resiliência
Mais uma vez, reforço o caráter ensaístico desse estudo.
Dessa forma, não busquei conclusões, e sim apontamentos para
que caminhos tomar, e seguir, adiante. Disse anteriormente que,
além do entusiasmo, os cultos dionisíacos, tomados como
similares aos larps, buscavam também pela alteridade. Cyrulnik
(1999, p. 158) é enfático ao afirmar que “no mundo vivo, todos
os que nasceram de um ovo são obrigados à alteridade”. Se ao
nos entusiasmarmos estamos num estado fundamentalmente
ligado à empatia, lembro com Waal (2010, p. 169) que “a
empatia nos liga à situação do outro. Sim, extraímos prazer do
ato de ajudar outras pessoas, mas uma vez que esse prazer nos
atinge via o outro, e apenas via o outro, o ato é genuinamente
orientado para o outro”.
Até agora, minha preocupação tem sido mostrar a relação
entre porosidade humana (CYRULNIK, 1999) e larp. Como
este conteúdo é apresentado no título deste artigo, espero ter
conseguido criar um panorama, mas sem a pretensão de esgotar
o tema. Porém, já no primeiro parágrafo do texto, relacionei este
texto ao potencial terapêutico do larp visto em Bowman (2017).
Gostaria de reiterar o caráter ensaístico deste texto, pois trarei
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apenas uma breve reflexão sobre o assunto, com a intenção de
provocar novos estudos.
Cyrulnik (2003) aponta para a existência de resiliência
psíquica. Para o autor, a resiliência seria um processo de adoção
de uma narrativa, cuja função é ressignificar os traumas
sofridos. Geralmente, esse processo ocorre com a ajuda do que
o autor chama de tutores de resiliência, que seriam pessoas,
objetos ou atos que servem como um gatilho para o indivíduo
iniciar esse processo de ressignificação, usualmente por meio
dos afetos.
Neste contexto, o próprio larp poderia ser visto como um
potencial tutor de resiliência. De acordo com pesquisa anterior
(IUAMA, 2018), os participantes usariam metáforas para os
eventos de suas próprias histórias de vida em seus personagens.
Desta forma, poderia haver um afeto entre jogador e
personagem que ultrapassa o conceito de bleed (BOWMAN,
2017): o jogador alimentaria o personagem com sua história de
vida, enquanto o personagem alimentaria o jogador com uma
ressignificação dos eventos.
O rebaixamento da consciência, visto neste artigo sob a
perspectiva da porosidade humana, permitiria aos indivíduos
reduzirem suas defesas psíquicas, aumentando a capacidade de
serem afetados por novas / outras narrativas para os
acontecimentos de suas próprias vidas, uma ferramenta social
relevante, especialmente em contextos onde os indivíduos são
constantemente submetidos a traumas, restando talvez apenas o
ambiente imaginário do larp como uma possibilidade para
ressignificar tais eventos.
Com base no pensamento de Cyrulnik, é patente o
potencial terapêutico da narrativa. Destarte, o uso do ensaio foi
central para este texto, sendo ele também uma narrativa e,
portanto, capaz de ressignificação. Como qualquer outra
metodologia, ela não é perfeita, contendo em si falhas tais
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como, supostamente, distrair o leitor. Distrair o leitor nunca foi
a intenção. A intenção foi levar o leitor pelo mesmo processo
que eu tive enquanto pensava e escrevia este texto. Uma
narrativa lúdica.
Andrade (1978) nos mostra que o estado atual da
sociedade, o Patriarcado, é caracterizado por nada ser sagrado,
mágico, imaginário ou transcendente, e contrapõe uma alma
lúdica à isso. Desta forma, talvez precisemos nos situar em
formas menos prosaicas de pensar e agir, usando poesia e
ludicidade. Nesse sentido, o larp, situado em um mundo
encantado por excelência, poderia fornecer respostas para
alguns dos males que afetam a vida prosaica dos indivíduos,
enquanto a porosidade, como o subtítulo da obra de Cyrulnik
(1999) afirma, poderia promover o encantamento do mundo.
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A SENSIBILIDADE NO ENCONTRO COM O OUTRO:
O AFETO E A APURAÇÃO JORNALÍSTICA EM
COM AMOR, VAN GOGH

Carolina Moura Klautau
FCL

A meta obra de arte
Com amor, van Gogh, o filme de Dorota Kobiela e Hugh
Welchman, narra em 95 minutos, a jornada de Armand Roulin
(Douglas Booth), que atende a um pedido de seu pai, o carteiro
Joseph Roulin (Chris O’Dowd), para entregar a última
correspondência de Vincent van Gogh (Robert Gulaczyk) a seu
irmão, Theo (Cezary Lukaszewicz).
Por trás do filme, está um trabalho de seis anos, em que
mais de cem artistas pintaram 65.000 frames à mão, a partir das
mesmas técnicas usadas por van Gogh em seus trabalhos. Isso
sem mencionar a quantidade de pessoas envolvidas na atuação
dos personagens (enquanto os pintores desenhavam e coloriam,
atores e atrizes estavam em estúdio gravando as cenas), nos
trabalhos de direção, produção, fotografia, figurino, pósprodução... Um trabalho feito em óleo sobre tela e com uma
ajudinha do aparato tecnológico que o século XXI oferece.
Não é difícil pensar no poder visual que a animação, toda
pintada à mão, representando os traços de um dos maiores
pintores da história da arte (LITTLE, 2004), que transitou por
vários movimentos artísticos – Modernismo, PósImpressionismo e Expressionismo – possui. Apesar de ser
conhecido como um dos pais do Modernismo, van Gogh só teve
um quadro comprado durante toda a sua vida; no caso, pelo seu
irmão Theo (GOMBRICH, 2000). Foi somente após o fim de
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sua curta, mas intensa, carreira de oito anos, que o pintor
holandês conquistou reconhecimento.
As pinturas de van Gogh inspiraram a diretora polonesa,
e também pintora, Dorota Kobiela, a superar um período de
frustração em sua vida (CAGLIARI, 2017), tendo encontrado
conforto (e inspiração) nas mais de 800 cartas escritas pelo
pintor holandês. O projeto de um filme todo pintado em óleo
sobre tela ficou mais perto de acontecer quando Hugh
Welchman, diretor britânico, já vencedor de um Oscar, somou
suas forças às de Kobiela.
Os personagens envolvidos na narrativa e as paisagens
que vemos são representações das pessoas e dos locais que
fizeram parte da vida de van Gogh e que foram retratados em
suas pinturas, quando viveu em Arles, na França. Aqui, vemos
a pintura original e a representação dos artistas que participaram
do filme.

Fig. 1: Portrait of the Postman Joseph Roulin original e a releitura para o
filme.

Fonte: Revista Veja (2017).
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Além da beleza, há algo que também salta aos olhos no
filme: o roteiro original do escritor polonês Jacek Dehen. Ele
nos apresenta uma multiplicidade de vozes, sentidos e
interpretações, quando Roulin não fica preso apenas à tarefa que
seu pai lhe deu, a entrega da carta, mas acaba sendo afetado e
atingido pelas nebulosas circunstâncias que envolvem o
suicídio de Vincent. Aí começa a jornada do herói
(CAMPBELL, 2007) dele; e a nossa.
Roulin não é jornalista: é um jovem que gosta de beber e
arrumar confusões em bares. Mas o que nós vemos acontecer
no filme é um primoroso trabalho de apuração jornalística, em
diálogo com a epistemologia da complexidade (MORIN, 2015)
e com a perspectiva da mediação social da informação
trabalhada por Medina (1996; 2003; 2008), a partir do momento
em que ele é atingido pela história de vida, e morte, do pintor
holandês.
Em 1853, na cidade de Groot-Zundert, na Holanda, nasce
Vincent van Gogh, filho de um vigário e de uma mulher muito
religiosa, que tiveram outros dois filhos e três filhas. Vincent
sempre foi mais próximo de Theodorus van Gogh, Theo, e
Willemina, Wil. Sua paixão pela pintura é despertada pela arte
de Jean-François Millet e encorajada por seu irmão Theo, que
apresentou as obras de artistas impressionistas a ele.
Theo tem um papel fundamental na vida de seu irmão:
além de ter sido o único comprador de uma obra sua em vida,
ele sempre sustentou Vincent. Apesar de suas difíceis condições
financeiras, financiou a viagem de van Gogh para Arles, na
França, onde a arte do irmão desabrocharia.
Quase um ano após a mudança para Arles, o artista teve
um acesso de loucura e foi internado num asilo psiquiátrico;
contudo, nunca deixou de pintar. Ao completar 37 anos, van
Gogh comete suicídio e põe um fim à sua curta carreira. Seus
quadros mais famosos, aliás, foram pintados durante três anos.
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Vincent foi um pintor humilde e autodidata que jamais
imaginou a importância que seus retratos, girassóis e paisagens
teriam para a história da arte.
A solidão do pintor e seu flerte com a loucura o tornavam
alvo de fofocas, provocações e zombarias na cidade onde
morava. Theo, que sempre relutou em dar ouvidos a essas
especulações, acreditava que seu irmão era um “ser
excepcional, um cavaleiro lutando contra moinhos de vento, um
Quixote” (NAIFEH; SMITH, 2012, p. 25).
O temperamento rebelde e intenso de van Gogh e as
internações em hospitais psiquiátricos contribuíam para o
estranhamento e a desconfiança com que as pessoas o
encaravam, fazendo com que sua genialidade ficasse amontoada
“nas despensas, nos sótãos e nos quartos de hóspedes da família,
dos amigos e dos credores, sem que ninguém os visse”
(NAIFEH; SMITH, 2012, p. 25).
A compreensão e a incompreensão do gênio, a empatia, o
preconceito... É isso que vemos sobre a vida de Vincent van
Gogh quando acompanhamos a jornada de Armand Roulin em
busca de respostas sobre a morte do pintor holandês – e que nos
inspira a refletir sobre como o gesto da arte (MEDINA, 2006)
pode impregnar jornalistas e o trabalho de mediação social da
informação.

Sujar os sapatos para narrar o presente
Ricardo Kotscho (1995) persiste em dizer que repórteres
pertencem, verdadeiramente, às ruas. O mundo vivo, e não a
claustrofobia das redações, é seu lugar de essência (MEDINA,
1991). Werneck (2004), por sua vez, entende que sujar os
sapatos é uma arte que qualquer jornalista deveria praticar. Ou,
como diz Brum (2006, p. 190), é preciso que recuperar a “arte
de olhar”.
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A olhada atenta, os sapatos sujos e o encontro com o
mundo se fazem, acima de tudo, quando jornalistas vão às ruas
para entrar em contato com as histórias que devem narrar, com
as fontes de que devem ouvir (e ver) e com personagens que
fazem do ordinário da vida, algo extraordinário (BRUM, 2006).
É certo que a internet e as tecnologias digitais facilitam o
trabalho da mediação social da informação, mas nada substitui
a relação Eu-Tu, de Martin Buber (2012). É nessa relação com
a vida e com o Outro, numa atitude de investigação do
acontecimento, que se dá a essência da atividade jornalística: a
apuração.
Os fatos “são sempre uma obra manufaturada, portanto
manipulada” (PEREIRA JÚNIOR, 2010, p. 16) por jornalistas
que devem investigar determinado assunto. E para narrar esse
fato da melhor forma possível, é preciso de múltiplas vozes e
significados, polifonia (BAKHTIN, 2005) e polissemia
(MEDINA, 2006), respectivamente. É no momento da apuração
que as informações são colhidas e as peças do quebra-cabeça do
fato começam a se encaixar. “O resultado final do que se
publicou como realidade é, antes de tudo, um retrato, particular,
porque ainda assim coletivo” (PEREIRA JÚNIOR, 2010, p. 32).
Aliás, o que falamos no jornalismo que é o real é, na
verdade, uma construção simbólica do real, já que “o que se diz
da realidade, constitui outra realidade: a simbólica” (MEDINA,
2003, p. 47). Dessa forma, “cabe ao jornalista sedimentar uma
realidade sólida para o público, sem enganá-lo com a falsa
promessa de uma realidade ‘real’, pronta, acabada” (PEREIRA
JÚNIOR, 2010, p. 70).
A apuração, essa tentativa de construção da realidade, é
um “jogo de ‘versões”, em que o repórter tenta “encontrar
evidências soterradas em camadas de versões, procurar certezas
em situações de incertezas”, atuando como “processador das
camadas verificáveis da realidade” (PEREIRA JÚNIOR, 2010,
p. 71), dando origem às notícias e/ou reportagens, que nascem
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a partir da observação, do cuidado com a verificação de
informações, da seleção e da relação que se estabelece com as
fontes – da apuração. “Apurar pode resumir-se a um jogo de
evidências confrontadas a outras” (p. 72).
A apuração de dados, vozes e sentidos, é tão melhor
quanto mais plural jornalistas entenderem que o acontecimento
é e forem atrás das redes de forças que atuam sobre os fatos
(MEDINA; LEANDRO, 1973). “A investigação, é a pedra de
toque da imprensa, seu álibi, a condição que faz um relato
impresso ser jornalismo, não literatura. É a espinha dorsal do
trabalho jornalístico” (PEREIRA JÚNIOR, 2010, p. 73).
A atividade de apuração passa por algumas etapas de
produção: a elaboração da pauta, a análise das fontes, o encontro
com as fontes, a checagem das informações coletadas, a revisão
do material acumulado e a redação da notícia e/ou reportagem
(PEREIRA JÚNIOR, 2010). Nesse processo, é possível praticar
a dialogia dos sentidos (MEDINA, 2003) entre repórteres e
fontes, não em recursos como “o povo fala”, mas numa relação
que:
Implica colocar as pessoas no centro do noticiário, aprimorar
o estilo e aprofundar a apuração, ter apego a detalhes de cenas,
gestos e comportamentos, além de conseguir extrair de cada
personagem ou fenômeno o sumo que interessa a história que
relatamos. [...] E assim identificar-se a um mundo que vê a
possibilidade de existir uma visão mais compreensiva, mas
não condescendente em torno das coisas, de encontrar
reciprocidade entre as partes e um todo complexo, mas que
podemos tentar entender, por meio de contextualizações
muitas vezes reveladoras (PEREIRA JÚNIOR, 2010, p. 100).

Juntar vozes, informações e significados é acumular
matéria-prima para a arte de tecer o presente (MEDINA, 2003),
que é o que entendemos ocorrer quando Roulin é afetado pelas
circunstâncias da morte de van Gogh: a partir de uma extrema
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curiosidade – que para Floresta e Braslauskas (2009), junto da
observação, é a característica mais importante de repórteres –
ele vai atrás de pessoas ligadas de forma muito próxima ao
artista, de pessoas com quem ele cruzou em breves momentos,
vizinhos e vizinhas...
Roulin junta trapos pelo caminho (apura as informações)
para construir uma colcha de retalhos (construção da realidade
simbólica) de possibilidades, sobre o suicídio do pintor. Quando
vai atrás dessa história de vida, quando investiga, ouvindo e
tecendo sentidos, organiza o caos de informações num cosmos:
cria uma narrativa.

Jornalismo: organização do caos num cosmos de sentidos
O jornalismo é, em sua essência, uma narrativa. Ao lado
dos mitos, da ciência, da religião e dos saberes comuns, ele é
uma das narrativas da contemporaneidade e uma forma de
conhecer o mundo (MEDINA, 2008). Narrar é “uma das
respostas humanas diante do caos” e uma “necessidade vital”
(MEDINA, 2003, p. 47-48). A narrativa, a necessidade de
contar histórias, é uma atitude ancestral que tenta a reconstrução
emocional-racional do real (LIMA, 2009).
No princípio e ao longo dos tempos fez-se palavra, imagem e
texto a humana e ancestral necessidade, por razões as mais
diversas, de contar e recontar os acontecimentos, nelas
incluído o desejo natural de compreender e organizar as
informações e conhecimentos sobre a vida e o mundo, como
forma, inclusive, de garantir que a vida e mundo humanos
continuassem a existir (KÜNSCH, 2005, p. 44).

Uma das possibilidades mais fundamentais da narrativa é
a criação de pontes de “nexos entre as mais diferentes formas
de se atribuir sentido às coisas”, possível quando “o sujeito se
instaura como sujeito, agente, protagonista, no ato de fazer uso
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da palavra e costurar os sentidos da sua vida em desordem”
(KÜNSCH, 2005, p. 17). “Sem essa produção cultural – a
narrativa –, o Ser Humano não se expressa diante das incertezas
da vida” (VARGAS, 2017, p. 12, tradução livre, grifo do autor).
Como sugere Armstrong (2005, p. 8), “somos criaturas
em busca de sentido” e, ao narrar, situamos “nossas vidas num
cenário mais amplo” que nos confere “a sensação de que a vida,
apesar de todas as provas caóticas e arrasadoras em contrário,
possui valor e significado”. E o que seria mais vital para o
jornalismo do que contar histórias e possibilitar nossa
orientação no mundo?

O afeto e a abertura à complexidade
A questão do afeto é abordada por Spinoza em Ética
(2009, p. 96), como “as afecções do corpo, pelas quais sua
potência de agir é aumentada ou diminuída, estimulada ou
refreada”. Alguma coisa que me afeta é algo que me move, que
faz meu corpo e minha mente estarem inclinados a uma ação.
“O corpo humano pode ser afetado de muitas maneiras, pelas
quais sua potência de agir é aumentada ou diminuída, enquanto
outras tantas não tornam sua potência de agir nem maior nem
menor” (p. 97). Diferente de Descartes, Spinoza (2009) entende
que mente e corpo estão relacionados, pois quando a mente é
movida por algum afeto, o mesmo ocorre com o corpo,
aumentando ou diminuindo sua potência de agir.
Para Sodré (2006, p. 25, grifo do autor), numa leitura
filosófica e psicanalítica, os afetos são a “energia psíquica que
se deixa ver nas diferentes modulações da tensão no corpo”.
Essa energia psíquica manifesta-se “assim, no desejo, na
vontade, na disposição psíquica do indivíduo que, em busca do
prazer, é provocado pela descarga da tensão” (idem, p. 29).
Quando afetados, corpo e mente participam de um movimento
que vai de um ponto zero em direção a outro ponto, numa
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relação que tem tudo a ver com comoção e emoção; a dimensão
afetiva, acrescentamos, “é mais conteúdo sensível do que forma
organizada” (idem, p. 30).
Quando Sodré (2006) reflete sobre o afeto e a
Comunicação, ele sugere que o ato comunicacional seja
percebido a partir do movimento entre ver, sentir, ouvir e
imaginar – num contraponto ao pensamento da Comunicação a
partir de uma visão newtoniana-cartesiana. A importância dos
sentidos para estar afeto a tem relação também com a
perspectiva de Medina (2006; 2008, grifo da autora) sobre o
tema.
Ir às ruas, o encontro de corpos, a multiplicidade de vozes,
sentidos e o diálogo sujeito-sujeito são fundamentais para uma
narrativa jornalística afeta à cidadania e que vislumbra a
complexidade. Além do mais, é a “presentificação” que “dá
sentido”, de forma ampla, “à comunicação social” (MEDINA,
2008, p. 57).
A solda da ação comunicativa, não importa se direta ou
indireta, por meio de suportes tecnológicos, origina-se e se
consuma (ou não) na ética solidária, na técnica da partilha e
na poética da afetividade. O signo que acontece no processo
de comunicação não se esgota nem nas intenções
argumentativas da racionalidade instrumental nem na ilusão
da eficiência fria das máquinas: o signo acontece na cultura da
relação, e esta se alicerça no estar afeto a (MEDINA, 2008, p.
48).

É preciso de corpo, mente e sentidos para “estar afeto a”
e tentar fugir de uma possibilidade, já tão próxima, de nos
confirmarmos como analfabetos afetivos (RESTREPO, 1994).
É necessário, então “descobrir-se afeto ao seu tempo. Perceber
a dimensão identitária de estar afeto ao outro, embora existam
conflitos e diferenças que são inerentes à convivência”
(MEDINA, 2006, p. 76-77).
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Quando é afetada, a mediação social da informação
(MEDINA, 2008) deixa emergir a sensibilidade intuitiva “para
armar e editar a narrativa”, para que seja possível “interpretar
ou trabalhar na arte de tecer o presente” (MEDINA, 2006, p.
86, grifo da autora) de forma complexa e sensível.
A tessitura de múltiplas vozes, sentidos e perspectivas,
quando jornalistas estão afetos às histórias do presente, pode
ocorrer quando há o contato com os “não-olimpianos”
(KÜNSCH, 2000, p. 22), com os artistas, filósofos, ensaístas e
outros que têm a cena viva do cotidiano como substância de
suas narrativas. “Só o impulso interativo e afetuoso irradia a
auto-aceitação e abre os poros para se ouvir o diferente”
(MEDINA, 2008, p. 86). Dito de outra forma, jornalistas têm no
gesto da arte (MEDINA, 2006) uma fonte inesgotável de
inspiração.
A perspectiva de que o afeto permite que jornalistas teçam
sentidos e vozes de forma mais complexa é o que acreditamos
dialogar com a narrativa que Roulin constrói sobre a morte de
van Gogh no filme. A história de vida, ou de morte, do pintor
move corpo, mente e alma do jovem francês, fazendo com que
ele atue como um regente de vozes e sentidos.
No que diz respeito à complexidade, ela é mais uma
“palavra-problema” do que uma “palavra-solução” (MORIN,
2015, p. 6, grifos do autor) ou uma “palavra de ordem”, “uma
ideia mãe” (KÜNSCH, 2000, p. 61). Em seu sentido original,
“complexidade” vem do latim, complexus, que significa “o que
é tecido junto” (MORIN, 2015, p. 13). Tecido junto porque, no
pensamento complexo, há espaço para os antagonismos que se
complementam, para a incerteza, para as partes e para o todo,
para o uno e o múltiplo e para as várias formas de conhecer o
mundo – da mitologia à ciência.
Além disso, a complexidade não trabalha com a
perspectiva cartesiana de que sujeito e objeto são separados, em
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que aquele precisa dominar esse: pelo contrário, ambos
florescem ao mesmo tempo. “Nosso ponto de vista supõe o
mundo e reconhece o sujeito” (MORIN, 2015, p. 38) e
reconhece, também, as limitações do conhecimento humano. A
incerteza que ronda o logos está longe de ser um problema:
trata-se, na verdade, de uma oportunidade de ampliar o
conhecimento, pois “todo progresso importante no
conhecimento, como indicou [Thomas] Kuhn, opera-se
necessariamente pela quebra e ruptura dos sistemas fechados”
(idem, p. 46).
Na apuração de Roulin, o pensamento complexo permite
uma apreensão mais rica do fenômeno social, porque é uma
atitude de abertura diante das possíveis respostas que o fato
permite ou das possíveis interrogações que ele levanta. A
complexidade também possibilita que jornalistas saibam lidar
melhor com o contraditório e a incerteza, que, geralmente,
permeiam as histórias que precisam narrar. Além disso, buscar
as várias formas de conhecimento do mundo, as múltiplas
perspectivas sobre um determinado assunto e perceber os
personagens das histórias não como objetos que precisam ser
desvendados, mas como sujeitos, são outras contribuições do
pensar e agir complexo que podem enriquecer a mediação social
da informação (MEDINA, 2008).

A narrativa sensível em Com amor, van Gogh
Roulin não gostava de van Gogh, que todos na cidade
consideravam louco. Ele achava que a má reputação do pintor
acabava respingando em seu pai, que chegou até a se recusar a
assinar uma petição, movida pelos moradores, para que van
Gogh fosse expulso da cidade. Sr. Roulin era carteiro e Vincent
um de seus clientes mais assíduos – Armand dizia que ele
recebia e entregava mais cartas do pintor do que da prefeitura.
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A antipatia piorou quando Sr. Roulin pediu para que o
filho entregasse a última carta que van Gogh escreveu para seu
irmão Theo, antes de morrer. Ele reluta, mas quando o carteiro
pede que o filho se coloque no lugar do irmão do pintor morto,
Armand é afetado e parte para sua jornada. Ele não sabia, mas
mais do que entregar uma carta, ele seria provocado pelas
nebulosas circunstâncias da morte de van Gogh e passaria a
compreender e admirar o gênio louco.
Os motivos que afetariam o jovem mudariam no decorrer
de sua investigação, ou apuração, mas é certo que, desde o
início, ele é provocado e movido a agir – no começo, a partir de
um pedido emocionado do pai e, em seguida, é a curiosidade
que move seu corpo e sua alma em direção à ação.
Não sabemos com precisão o tempo que Roulin passa na
cidade de Auvers, na França, apurando sobre a morte de van
Gogh; a única coisa que sabemos é que são alguns poucos dias.
No entanto, ele conversa com nove pessoas, que contribuem das
mais diferentes formas à narrativa. São elas: Pére Tanguy (John
Sessions), vendedor de tintas; Louise (Helen McCrory), a
governanta do Dr. Gachet; Srta. Ravoux (Eleanor Tomlinson),
administradora da pensão onde Vincent se hospedava; um
barqueiro (Aidan Turner); Marguerite Gachet (Saoirse Ronan),
filha de Dr. Gachet; o tio (James Greene) de um menino de
cabelos vermelhos, que provocava Armand após saber que ele
investigava a morte do pintor; policial Rigaumon (Martin
Herdman); Dr. Mazery (Bill Thomas), que pediu um relatório à
polícia sobre a morte de Vincent; e Dr. Gachet (Jerome Flynn),
o médico que tratava de van Gogh.
Todas as informações conseguidas junto às fontes eram
checadas, confrontadas e investigadas por Roulin. Ele chegou a
conversar com algumas pessoas, como Srta. Ravoux e
Marguerite Gachet, mais de quatro vezes, confrontando as
informações que uma fornecia sobre a família da outra.
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Armand começa a tentativa de entregar a carta ao procurar
Tanguy. Durante a conversa, descobre que Theo morreu poucos
meses após o irmão se suicidar. Sabendo disso, vai por
indicação de Tanguy atrás de Dr. Gachet, em Auvers, o médico
que cuidava da “melancolia” do pintor.
Mistério e curiosidade movem as ações de Roulin e fazem
com que ele decida não voltar para casa até encontrar um novo
destinatário para a carta de Vincent. Nesse momento, vemos
que Roulin tem duas intenções interdependentes: uma é entregar
a correspondência, a outra é saber mais sobre a morte do pintor.
Ao estar afeto a (MEDINA, 2008, p. 47, grifo da autora),
ele toma algumas atitudes que se assemelham àquilo que
entendemos como apuração jornalística: levanta dados, checa
informações, faz entrevistas com pessoas chave para a
investigação, conversa com outras que possam dar pistas,
confronta informações divergentes e refaz alguns passos de
Vincent antes da morte – ele chega a ficar hospedado no hotel
que o pintor morreu.
Durante a apuração, algumas perspectivas contraditórias
são apresentadas pelas fontes sobre a personalidade de Vincent:
para uns ele era louco e barulhento, para outros era solitário, um
gênio. Ao invés de rejeitar uma ou outra característica do pintor,
Roulin abraça todos esses traços de sua personalidade e faz com
que as contradições sejam um impulso para ir atrás de ainda
mais informações – parte de uma atitude que percebe o fato e o
ser humano por trás do pintor de forma complexa. Lembramos
Pereira Júnior (2010) e a ideia de que apurar pode ser um jogo
de evidências em confronto.
Em um desses momentos em que se dá conta de tantos
antagonismos e visões plurais sobre o mesmo assunto, o jovem
escreve ao pai:
Decidi refazer o caminho que Vincent fez com seu cavalete
naquele dia, porque o que me disseram não faz sentido. Coisas
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estranhas estão acontecendo comigo também. Mas não se
preocupe, não é nada. As pessoas aqui ficam nervosas com
Vincent, com o que aconteceu com ele. Cada um tem uma
história diferente (COM AMOR, 2017).

Fica claro, a partir dessas palavras do jovem Roulin, que
ele se envolve e se deixa afetar pela história de vida e morte de
Vincent van Gogh. E vale lembrarmos que, na época, o pintor
ainda não tinha nenhum reconhecimento – era pobre e só havia
vendido um dos mais de 800 quadros que pintou.
Partimos, então, da perspectiva de que o afeto faz toda a
diferença na investigação que Armand conduz, pois quanto
mais ele conhece a personalidade complexa e complementar de
van Gogh e a incerteza que envolve sua morte, mais
profundamente ele mergulha na tentativa de conhecer sua
história. A dedicação de Roulin à investigação é tão evidente,
que moradores e moradoras de Auvers começam a procurá-lo
quando possuem alguma informação que pode contribuir para
juntar as peças desse quebra-cabeça: é o caso do policial
Rigaumon, que foi ver o pintor na pensão onde ficava
hospedado, horas após ele ter dado o tiro em si mesmo.
O jovem vira referência também para o menino de cabelos
vermelhos, que é ridicularizado pelos habitantes do vilarejo, e
que ouviu um tiro sendo disparado de um galpão, na fazenda de
sua família, no mesmo dia que Vincent tentou o suicídio. Esse
é mais um sinal do grande interesse que a morte, e depois a vida,
do pintor exerciam sobre Armand Roulin.
A nossa sugestão, então, é que a partir do número de
fontes entrevistadas, da pluralidade de perspectivas
encontradas, da grande quantidade de informações levantadas,
e da qualidade dessas informações, ou seja, de um grande
esforço de apuração, podemos comparar a jornada de Roulin à
de jornalistas que vão atrás da compreensão de um fenômeno
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social e/ou da história de vida de algum personagem. Mas
entendemos, também, que estar afeto à história da qual foi atrás
fez toda a diferença no trabalho de apuração realizado pelo
jovem.
Caso não estivesse movido e comovido pela narrativa, seu
trabalho, que era, até então, de entregar uma carta para Theo van
Gogh, poderia ter acabado quando Tanguy sugeriu que ele
procurasse o Dr. Gachet, caso resolvesse deixar com ele a
correspondência, já que o irmão do pintor havia falecido e o
médico era a pessoa mais próxima da família e o mais indicado
para entregar a carta à viúva de Theo, que ninguém sabia para
onde havia se mudado.
Ao passo que Armand Roulin está afeto à “pauta”, já que
entendemos que sua jornada se assemelha à de jornalistas que
vão a campo sujar os sapatos, como sugere Werneck (2004), ele
foge dos relatos burocráticos escritos de dentro das
claustrofóbicas redações (MEDINA, 1991), e mergulha em toda
a complexidade que envolve a narrativa das histórias de vida.
A jornada de Roulin, repleta de afeto, “mostra-se, assim,
no desejo, na vontade, na disposição psíquica do indivíduo que,
em busca do prazer, é provocado pela descarga da tensão”
(SODRÉ, 2006, p. 30). O ato de afetar faz com que indivíduos
desloquem-se de um ponto zero em direção a outro ponto,
configurando-se mais como “conteúdo sensível do que forma
organizada” (ibidem).
Roulin, em seu processo de apuração, vai a campo,
estabelece uma relação corpo a corpo com seus entrevistados e
suas entrevistadas e ouve sua sensibilidade emergindo (quando
valoriza, por exemplo, o sentimento de que havia alguma coisa
estranha com as várias versões sobre a morte de Vincent). Essas
são, para Medina (2008), características fundamentais para a
narrativa jornalística que está afeta ao outro.
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A atitude de estar afeto a também contribui para a
possibilidade de uma narrativa alinhada ao pensamento da
complexidade, que inclui, tece junto, com os antagonismos, o
acaso, a incerteza e os paradoxos. No início, por exemplo,
parecia difícil para Roulin entender que van Gogh era feliz e
melancólico, um gênio e louco, ao mesmo tempo, e, por isso,
encontrava perspectivas plurais e muitas vezes antagônicas
sobre sua personalidade e sobre as circunstâncias de sua morte.
Mas ao passo que mergulhava na narrativa, que confrontava
opiniões e informações, nos parece que passou a ver o homo
complexus (MORIN, 2015) de forma natural.
A última conversa, ou entrevista, de Roulin para tentar
compreender Vincent van Gogh e as circunstâncias de sua
morte, é com Dr. Gachet, outra figura repleta de antagonismos
nessa história. Os moradores de Auvers não conseguiam chegar
a um consenso sobre o que ele representava na vida do pintor:
alguns entendiam que ele devia a vida ao médico, outros
sugeriam que Dr. Gachet tinha ligações diretas com a morte de
Vincent. Perspectivas antagônicas, mas complementares, como
Armand viria a descobrir.
Dr. Gachet confessa que, durante uma briga, ele diz ao
pintor que Theo estava no estágio mais avançado da sífilis, e
que os estresses e os problemas que Vincent causava só faziam
piorar a vida do irmão. Foi depois disso, segundo o médico, que
Vincent resolveu ir ao campo e dar um tiro em si mesmo, na
tentativa de se matar. No leito de morte, no quarto da pensão,
van Gogh pede que Dr. Gachet não se sinta culpado, que sua
morte “pode ser melhor para todos” (COM AMOR, 2017).
De fato, Vincent, de uma certa forma, devia a vida ao
médico, que conseguiu ajudá-lo durante seus surtos; ao mesmo
tempo, foi após a culpa que Dr. Gachet fez ele sentir, que o
pintor tira a própria vida, segundo essa versão dos fatos. É essa
conversa que funciona como a peça chave para que Armand
Roulin tentasse entender as circunstâncias da morte de Vincent
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van Gogh – e para confiar ao médico a última correspondência
enviada pelo pintor a seu irmão.
O jovem Roulin, então, volta para casa, depois da carta
entregue e de ter feito a investigação que era possível – no
entanto, ele e seu pai reconhecem que ainda possuem
curiosidade, interesse e dúvidas no que diz respeito à morte de
Vincent van Gogh. É quando Sr. Roulin sugere que, “assim
como as estrelas”, essa é uma situação que “até podemos
contemplar, mas nunca entender totalmente” (COM AMOR,
2017).
E, assim, nos parece, acontece com os fenômenos sociais
narrados pelo jornalismo: sempre haverá um rastro de incerteza
sobre todas as histórias de vida e situações narradas, pois
quando um lado é iluminado, o outro tende a permanecer na
sombra. No entanto, quando partimos de uma postura que está
afeta ao outro, nossas chances de tentar entender, de
compreender, sempre são maiores.

Considerações
Inspiração. É isso que acreditamos que a jornada do herói
(CAMPBELL, 2007) de Armand Roulin em Com amor, van
Gogh (2017) nos causa. Entendemos, também, que a
curiosidade do jovem em saber mais sobre a vida e a morte do
pintor holandês guarda muitas características com a atividade
jornalística que flerta com a complexidade. Nossa perspectiva é
de que o que realmente faz a diferença na forma e no interesse
de Roulin pela história de Vincent van Gogh é a atitude de estar
afeto a. Primeiro, é o pedido de seu pai que o comove, depois o
próprio mistério e a personalidade complexa do pintor se
encarregam de levar o jovem à ação.
Acreditamos que é possível comparar a trajetória de
Roulin à de jornalistas quando vão a campo cobrir pautas e
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investigar assuntos que, posteriormente, estarão nos jornais,
rádios, noticiários na televisão ou em sites. Ele entrevista,
levanta, checa e confronta informações, vai aos principais
lugares onde eventos relacionados à pauta ocorreram e refaz
caminhos. Por conta disso, sugerimos ser inspiradora a trajetória
de Armand: em tempos em que as redações estão cada vez mais
enxutas, em que as tecnologias digitais trouxeram tantas
facilidades e comodidades à prática jornalística, ver, na arte, um
trabalho de apuração e de comoção diante de uma história de
vida faz refletir e ir em busca de uma das mais importantes
funções sociais do jornalismo, que é o exercício da cidadania, a
partir de narrativas de histórias de vida.
Dessa forma, o gesto da arte (MEDINA, 2006) continua
como um importante manancial de inspiração para a mediação
social da informação e para jornalistas que fogem do relato
burocrático e tentam ir atrás de uma postura autoral na tentativa
de compreensão do tempo presente.
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MEMÓRIA E AFETO: A PEREGRINAÇÃO COMO
GESTO CONTEMPORÂNEO

Carolina Souza | Francilaine Moraes
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Introdução
Desde os primeiros estudos sobre memória coletiva,
Halbwachs (1990) destaca que “a lembrança é em larga medida
uma reconstrução do passado com a ajuda de dados
emprestados do presente” (p. 75). A partir daí, inicia-se uma
problematização sobre a memória e as estruturas sociais. Nora
(1993) e Huysen (2000) alegam que os anos 1980 inauguraram
o processo de sedução memorial, no qual os lugares de memória
compensam as perdas das tradições vividas.
O fascínio memorial é explicado por esses autores como
o desejo incessante pela desaceleração perante um rápido
empurro para o futuro global que não inspira confiança. É nesse
contexto de supervalorização da memória em busca de conforto
que se destaca a atuação da mídia como ator no processo de
rememoração na contemporaneidade.
Como discorre Lopes (2007), os meios de comunicação
se tornaram “parte integrantes da experiência cotidiana das
sociedades contemporâneas, de nossos afetos, desejos e
memórias” (p. 17). Na perspectiva dos afetos, ainda segundo
Lopes (2013), “o início do milênio é marcado por uma virada
afetiva” (p. 256), não como um conceito, mas como delimitação
de um campo de discussões e abordagens teóricas sobre o afeto.
É nesse arcabouço que este estudo se debruça sobre a
experiência da peregrinação. A conotação religiosa que essa
prática carrega obnubila uma visão reflexiva em outras
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perspectivas. Desvelar os sentidos dessa prática sob a ótica da
memória e dos afetos é o desafio deste estudo.
Os desdobramentos da memória e do afeto podem ser
pensados contemporaneamente no campo da narrativa. Nesse
sentido, comungamos com a proposta de fazer da narrativa “um
campo de recuperação da história, da memória e da
representação de indivíduos, de grupos sociais” (SOUZA et al.,
2017, p. 1). Articular memória e afeto no campo da narrativa é,
portanto, a principal contribuição da pesquisa, voltada, de modo
específico, à análise sobre narrativa midiática.
Desse modo, o objetivo deste trabalho é, a partir de
análise sobre narrativa midiática, investigar a experiência da
peregrinação na confluência entre a memória e o afeto. O
recorte analítico recai em narrativa midiática sobre as
peregrinações a Santiago de Compostela, na Espanha. O
desenho metodológico adota a hermenêutica de Ricoeur (1994),
com base na função mimética da narrativa.
Esses aspectos são explorados teoricamente nos itens 2
(Peregrinação e Narrativa) e 3 (Memória e Afeto); e,
analiticamente, no item 4 (Narrativa Midiática: análise e
resultados). Em seguida, no item 5, são apresentadas as
conclusões deste capítulo e, por fim, as referências
bibliográficas.

Peregrinação e Narrativa
Os Caminhos de Santiago estão entre as três principais
rotas de peregrinação cristã desde o século X – as outras têm
como destino Roma e Jerusalém – e, após um período de
declínio de popularidade, voltaram a adquirir grande número de
adeptos nos anos 1980 e 1990. Tornaram-se o Primeiro
Itinerário Cultural Europeu em 1987; Patrimônio da
Humanidade, na Espanha, em 1993; e na França, em 1998. Em
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2017, a Oficina del peregrino de Santiago de Compostela
(2017) registrou a chegada de mais de 300 mil peregrinos.
Os Caminhos de Santiago tornaram-se rotas de
peregrinação, inicialmente, com o objetivo de adoração aos
restos mortais de Santiago Maior, apóstolo de Jesus Cristo. A
tradição de caminhar tendo como meta o sepulcro do apóstolo
teve início na Idade Média. Na contemporaneidade, há diversas
representações da memória associada ao processo
peregrinatório, que abrange a história dos diversos caminhos
(Português, Francês, Sanabrés, Inglés, do Norte, Primitivo,
Finisterra, Via da Prata). Rituais, símbolos e emblemas
carregam representações históricas, como o cajado, a bolsa e a
vieira (concha).
Dunn (2015) explica que, desde o século X, os
peregrinos participavam de uma cerimônia na qual recebiam um
cajado e uma bolsa abençoados como símbolo da penitência
investida na peregrinação e como suporte para a jornada e o
esforço empenhado, pois se acreditava que o peregrino, de
posse desses objetos, seria capaz de superar todos os percalços
do ‘inimigo’ (Diabo), chegando com segurança ao santuário.
A Igreja, ainda segundo Dunn (2015), mantinha o
controle da intenção das peregrinações e determinava que
aqueles que carregavam o cajado e a bolsa seriam os
‘verdadeiros’ peregrinos e, por isso, poderiam receber ajuda de
qualquer instituição eclesiástica ao longo do caminho, como
igrejas, hospitais e monastérios. Reconhecidos como homens
em busca de perdão, com votos de piedade e penitência, os
peregrinos passaram a assumir essa identidade, inclusive,
visualmente, por meio desses emblemas.
Pullan (2017) disserta sobre a formação cultural da
vieira de Santiago e ressalta que o emblema era objeto de
representação na Europa durante a Idade Média. Representado
em diversas iconografias barrocas, sua popularidade associa-se
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à proximidade de praias galegas e de mercados beira-mar.
Segundo o livro I do Liber Sancti Jacobi (2011) – estima-se que
o original tenha sido escrito entre os anos 1130 e 1160 –, o par
de conchas representa os dois lados da caridade cristã e as
marcas da vieira representam os dedos dos peregrinos. Ainda de
acordo com o manuscrito, a vieira era costurada à roupa do
peregrino ao final de sua caminhada para que, ao regressar à sua
casa, o emblema demonstrasse a exaltação ao santo e
simbolizasse a memória da conclusão de uma grande jornada.
O autor explica que a vieira também confirma a
representação de uma lenda que conta a chegada dos restos
mortais do santo apóstolo por mar. A partir do século XI, alguns
peregrinos estendiam a caminhada até o extremo norte
ocidental, na península de Finisterra, e nesse caminho as
conchas eram vistas com recorrência. Acreditava-se que esse
local seria a periferia do mundo.
Segundo Pullan (2017), uma lenda – que nasce no século
XV – confere a relação entre o santo e a simbologia da vieira.
A lenda diz que um cavaleiro, ao sofrer um acidente, caiu com
seu cavalo no mar; porém, antes de se afogar, foi salvo por
Santiago, emergindo coberto de conchas. Em outra versão, o
cavaleiro nadou atrás do barco carregando o corpo de Santiago
para a Galiza. Para o autor, a lenda associa o batismo – símbolo
do renascimento e da salvação – ao processo de regeneração
daqueles que realizam a peregrinação. Assim, a jornada assume
caráter de imitatio da peregrinação inicial de São Tiago, que faz
da Galiza local ‘renascido’ pela graça do batismo, na
trasladação.
A peregrinação foi observada por Coleman e Elsner
(2003) como uma interação entre pessoas, textos e lugares, nas
quais as tensões entre os discursos constroem uma forma
peculiar de narrativa. Enquanto narrativa, a peregrinação
absorveu um reconhecimento de imanência do sagrado
atribuindo-lhe característica de atratividade, que auxilia a
75

construção da identidade e memória tanto da ação narrativa (o
caminhar), quanto do agente narrativo (o peregrino).
Para os autores, quando o “evento teofânico originário é
recontado, pode orientar as posteriores percepções dos
peregrinos sobre um determinado lugar, assim como
proporcionar muita da motivação para as suas viagens”
(COLEMAN; ELSNER, 2003, p. 6). Narrar sobre a
peregrinação é, portanto, uma parte importante do retorno,
permitindo que se reinterpretem as experiências e
simultaneamente a identificação como peregrino. Também é
capacidade das narrativas de experiência, segundo os autores,
inspirar gerações futuras como guias práticos tanto para jornada
física quanto para suas interpretações.
Coleman (2012) coloca as narrativas da peregrinação
como alegorias do que foi feito no passado, de modo que cada
repetição do ato de peregrinar passa a ter um significado
diferente do primeiro, pois apresenta nova carga interpretativa,
influenciada pela realização no presente. Esses aspectos passam
a integrar a ação do peregrino, quando, por exemplo, ele faz a
caminhada seguindo os ‘mesmos’ passos, passando pelos
‘mesmos’ caminhos, usando os ‘mesmos’ símbolos e
emblemas, porém, sempre renovados.
A narrativa enquanto representação das ações do homem
ao longo do tempo foi estudada por Ricoeur (1994). Para o
autor, os textos são mimeses da realidade, reproduzidos de
forma imaginativa e representativa, capazes de articular as
partes em um todo. No entanto, a mimese narrativa não é uma
simples réplica do real, a ela compete produzir algo novo que
inclui aspectos éticos e estéticos dos atos humanos. Dessa
forma, a narrativa sob a perspectiva da representação mimética
assume, ao mesmo tempo, a função de ruptura com o referente
e a função de mudança metafórica do campo prático para o
texto. Assim, segundo Ricoeur (1994), o autor da narrativa não
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reproduz um decalque da realidade, mas inaugura um como se,
em uma construção da construção.
Como proposta metodológica, este capítulo utiliza a
hermenêutica ricoeuriana para a análise do corpus. Como
afirma Thompson (2011), “a hermenêutica também se presta a
ser um caminho metodológico, onde e quando o ser histórico se
sujeita a demonstrar seus próprios caminhos de compreensão e
interpretação” (p. 357). Pela interpretação hermenêutica é
possível articular e reelaborar historicamente os sentidos e os
significados da compreensão humana. À luz dessa proposta
interpretativa, fazemos nossa reflexão sobre memória e o afeto.

Memória e Afeto
A memória – fenômeno social construído a partir das
estruturas coletivas –, segundo Halbwachs (1990) e Pollak
(1989), é um instrumento de reconfiguração do passado que
atua como um enquadramento dos acontecimentos ocorridos a
partir de demandas do presente. Para Halbwachs (1990), a
principal função da memória coletiva é edificar as relações e os
laços entre membros de um grupo social por meio de seu
passado e experiência comuns.
A memória coletiva é capaz de estabelecer uma
continuidade entre o que é passado e o que é presente,
restabelecendo a unidade nas rupturas e quebras do processo
histórico de uma sociedade. Tem como característica
“solucionar o passado”, na atualidade, representando imagens e
símbolos capazes de reviver aquilo que ficou para trás, “curando
as feridas abertas”. A memória coletiva é particular, pois abarca
grupos que estão próximos fisicamente, cronologicamente ou
por unidades identitárias (HALBWACHS, 1990). É orientada
por interesses e necessidades de grupos no presente, que
funcionam como administradores da reconstrução e da seleção
memorial.
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As intenções do momento podem estruturar um tipo de
memória e, dessa forma, pode-se assumir que há uma relação
fenomenológica entre memória e identidade. Assim, as funções
essenciais da memória social são manter a coesão interna e, ao
mesmo tempo, defender as fronteiras daquilo que a sociedade
tem em comum. Para Pollak (1992, p. 5), a memória é um
“elemento constituinte do sentimento de identidade e fator
extremamente importante do sentimento de continuidade e de
coerência de uma pessoa ou de um grupo em sua reconstrução
de si”.
Após os estudos de Halbwachs (1990) e Pollak (1992),
o final do século XX marcou os estudos da memória também
pelos acontecimentos históricos. Para Huyssen (2000), a queda
do muro de Berlim, as pesquisas sobre as consequências do
holocausto e a efervescência da globalização geraram um
processo de supervalorização da memória. Esse processo tem
relação com a forma como a sociedade percebe a concepção de
tempo. A alteração da concepção de tempo, estudada por
Bauman (2007), revela um alargamento do presente,
impulsionado pelo incessante fluxo de informações e estímulos.
Bauman (2007) sugere que o período do final do século
XX ao século XXI deve ser visto como “tempos líquidos”, que
demonstram a passagem de uma fase “sólida” para a “líquida”.
Nesses tempos, as instituições apresentam características
disformes, uma vez que estas não conseguem manter suas
configurações. Para o autor, as pessoas se veem incapazes de
reduzir o ritmo estonteante da mudança, muito menos de prever
ou controlar sua direção, tentando calcular e reduzir o risco de
se tornarem vítimas dos incontáveis perigos que o mundo opaco
e o futuro incerto guardam. Condenados a viver em um presente
eterno, uma forma de fixar raízes e modelar uma lógica
institucional em um mundo disforme é por meio da memória.
Nesse sentido, um dos instrumentos que impulsionam as
lembranças passadas são os lugares de memória.
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Segundo Nora (1993), os lugares de memória são restos
e rastros onde subsiste uma consciência comemorativa, são
marcos testemunhais de outros tempos, apresentando um
aspecto nostálgico. Para o autor, essa necessidade de instituir
locais para lembrar é um apego visceral a uma memória que
ainda faz manter os sujeitos devedores daquilo que os
engendrou. Nessa lógica, quanto menos a memória é vivida e
surge de forma involuntária, mais ela precisa de meios e
suportes externos. Os lugares de memória dizem respeito não
apenas aos locais físicos, mas também a outros estímulos para a
remissão da memória, como os símbolos, rituais,
comportamentos, experiências, gestos. Nesse entendimento
abrangente sobre lugares de memória, situamos a experiência
da peregrinação, pensada também sob a perspectiva do afeto.
No universo de referências sobre o afeto, Ferraz (2017)
expõe que o conceito filosófico de afeto tem sido convocado
pelo campo de estudos em comunicação e cultura. Com base na
filosofia deleuzeana, a autora alega que o conceito de afeto se
afasta de noções usuais, como as de sentimento e emoção, bem
como de nomeações estanques e estabilizadoras, para se
aproximar de um modelo musical, em que predominam as
composições em “sugestivas combinações” (p. 34). Desse
modo, a linguagem dos afetos pode ser expressa por meio de
justaposições, modulações, intensidade e ritmo que
“singularizam tanto a execução da música quanto os afetos que
atravessam os corpos”. Nesse sentido, a autora considera que é
“empobrecedor nomear afetos pelo diapasão estabelecido, pois
o afeto não se confunde com a passagem de um estado vivido a
outro, dizendo respeito a variações em fluxo” (p. 35).
Para expressar a singularidade do vivido, portanto,
valem as relações de contiguidade, o entrelaçamento de
sensações. Como fonte primária desse pensamento, Deleuze e
Guattari (1992) consideram a fluidez e a autonomia dos
elementos em questão:
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[...] os perceptos não mais são percepções, são independentes
do estado daqueles que os experimentam; os afectos não são
mais sentimentos ou afecções, transbordam a força daqueles
que são atravessados por eles. As sensações, perceptos e
afectos, são seres que valem por si mesmos e excedem
qualquer vivido (DELEUZE; GUATTARI, 1992, p. 213).

Ainda na esteira da fluidez, os autores mencionam que é
“difícil dizer onde começa e onde acaba a sensação, de fato”
(idem, p. 216). Nessa compreensão, trata-se de um composto de
sensações.
Na mesma raiz deleuzeana, Lopes (2013) circunscreve
que o início do milênio é marcado por uma verdadeira “virada
afetiva”, em que importa “fazer emergir questões que talvez
sem essa nomenclatura ficariam silenciadas ou pouco visíveis”
(p. 256). Dentre as questões apresentadas pelo autor,
destacamos o afeto como base para pensar formas de
pertencimentos, um regime estético ampliado. Nesse viés, o
fundamental é reter a importância de uma dimensão histórica e
cultural, em que “o afecto é social” e pode assumir uma
“memória corpórea constituída por uma temporalidade não
linear” (idem, p. 258).
Em perspectiva tangencial, Sodré (2006) questiona os
cânones da razão instrumental e reflete sobre a esfera do afeto
no âmbito das “estratégias sensíveis”. O autor localiza “a zona
obscura e contingente dos afetos” como modo de referir-se à
“dimensão sensível da experiência vivida” (p. 11). A
configuração afetiva está “longe do logos” e próxima da
“energia psíquica que se deixa ver nas diferentes modulações da
tensão no corpo” (idem, p. 25). Ao citar a doutrina de Spinoza
– “Entendo por paixões (affectus) as afecções (affectiones) do
corpo que aumentam e diminuem a potência do agir” (idem, p.
28) –, Sodré considera que o afeto supõe uma imagem ou uma
ideia, sem, contudo, a ela se reduzir; e enfatiza que a dimensão
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afetiva se forma de “conteúdo sensível”. Segundo o autor, essa
dimensão implica uma estratégia de aproximação das
diferenças, mas também pode implicar, na esfera da mídia – em
suas várias modalidades de expressão –, manipulação retórica
do emotivo com fins de publicidade e marketing (p. 79).
Em reflexão sobre a obra de Sodré (2006), Caetano
(2006) percebe o afeto nos “modos do sensível” e o foco de
discussão renovado, antes sufocado pelo primado da razão
cognitiva. O interesse volta-se, então, às experiências do
homem no mundo e em relação com outros seres humanos, em
que a noção de vinculação humana deve ser compreendida na
pluralidade do comum. Isso significa abordar o afeto “na
primazia do sensível nas interações humanas e suas formas de
manifestação na sociedade contemporânea” (p. 131).
A partir das discussões sobre memória e afeto, e o
entendimento sobre peregrinação e narrativa, a análise narrativa
midiática a seguir busca compreender o fenômeno da
peregrinação.

Narrativa midiática: análise e resultados
O estudo recai em narrativa midiática sobre as
peregrinações em Santiago de Compostela, na Espanha. A
análise abarca a reportagem especial “Vida de Peregrino –
Epopeias próprias”, de autoria de Mortara (2015), publicada
pelo jornal O Estado de São Paulo e reproduzida abaixo:
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Fig. 1: Reportagem “Vida de Peregrino – Epopeias Próprias”

Fonte: Mortara (2015).
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Na narrativa, percebemos uma configuração afetiva que
se constitui por diversas relações e interações tecidas ao longo
do texto. A primeira delas é a relação de identificação entre o
jornalista-narrador e o jornalista-peregrino. Ao integrar esses
dois papeis, o autor incorpora a simbologia do peregrino que faz
o Caminho de Santiago. Essa relação expõe a vinculação das
experiências entre indivíduos e coletividade (HALBAWACHS,
1990; POLLAK, 1989).
A palavra “peregrino” denota identificação e remete a
características normativas e consensuais sobre a ação de
peregrinar construídas com passar do tempo e fixadas pela
memória coletiva (HALBWACHS, 1990). Trata-se de uma
identidade ou, como descreve o narrador, de um “status”. A
identidade peregrina integra e conforma o afeto que o narrador
‘sente’ pelo caminho, no âmbito da “dimensão sensível da
experiência vivida” (SODRÉ, 2006, p. 11).
Também compõe a configuração afetiva a relação entre
o narrador, antes da peregrinação, e ele mesmo, transformado
pelo ato de peregrinar. Ele ressalta essas mudanças antes,
durante e após o caminho ora identificado como “eu”, ora como
“peregrino”: “desconstruir-se para remontar-se”; “reengenharia
de vida”; “Das buscas, de sentido, de encontro consigo, de
respostas complexas”; “Peregrinar é sobre se conhecer”; “E um
tanto distinto de turistar, como sempre estive acostumado. É um
outro estar”. Dessa forma, observamos que a narrativa conflui
com as ideias de Pollak (1992) sobre memória e identidade.
Para o autor, o sentimento de identidade mostra-se como um
“fator extremamente importante do sentimento de continuidade
e de coerência de uma pessoa ou de um grupo em sua
reconstrução de si” (POLLAK, 1992, p.5).
Notamos que a experiência da peregrinação é atualizada
pela narrativa midiática e é pelo afeto (presente) que se resgata
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a memória (passado). A narrativa se centra no fato de o
jornalista realizar a ação de peregrinar, renovando a história ao
relatar suas impressões sobre a experiência de fazer o Caminho
de Santiago. Com cunho de depoimento, a narrativa sobre a
peregrinação é apreendida como invocadora da memória. Com
base em Halbwachs (1990), entendemos que a experiência
vivida pelo narrador (presente) remonta a caminhada do grupo
social dos peregrinos (passado). Desse modo, “a jornada assume
caráter de imitatio da peregrinação inicial de São Tiago”
(PULLAN, 2007). Enquanto narrativa, auxilia a construção da
identidade e da memória (COLEMAN; ELSNER, 2003). Como
ensina Coleman (2012), essa forma peculiar de narrativa é uma
alegoria do que foi feito no passado, influenciada pela
realização no presente. Desde a Idade Média até a
contemporaneidade, o peregrinar atualiza-se continuamente.
Os símbolos e emblemas, como o cajado e as conchas
(v. item 2), citados na narrativa, são ferramentas da memória
coletiva ou ainda lugares de memória, segundo o entendimento
ampliado de Nora (1993). Esses lugares de memória funcionam
como instrumentos de remissão do passado e indutores da
vinculação entre o peregrino e o Caminho de Santiago, vínculos
estes que também integram a configuração afetiva.
No trecho “o Caminho de Santiago, que de tantos foi há
centenas de anos, agora também me pertencia” notamos um
“composto de sensações” (DELEUZE; GUATTARI, 1992) de
pertencimento. Memória e afeto são trazidos à tona pela
“singularidade do vivido” (FERRAZ, 2017), isto é, pela
experiência da peregrinação, ou ainda pela “epopeia própria”,
como a descreve o narrador.
Numa visão abrangente, entendemos que as evocações
histórico-religiosas que preparam os sentidos do caminhante; o
caminho (trajeto físico); as simbologias e os emblemas
históricos; e a própria ação de caminhar compõem feixes de
sensações que tocam o caminhante e o transformam em
84

peregrino. A configuração afetiva se constitui, pois, no gesto da
peregrinação. Dito de outro modo, a constituição da afetividade
é pessoal, na esfera da experiência vivida, e é social, no campo
da memória coletiva que resgata a memória do Caminho. As
nuances desse afeto perpassam o fluxo de sensações de
pertencimentos vários, nos vínculos entre todos aqueles que
fizeram e fazem o Caminho de Santiago.
Por fim, percebemos que a narrativa retoma a reflexão
de Huyssen (2000) e Nora (1993) sobre a necessidade de criar
símbolos e gestos como forma de compensar um futuro incerto.
Com base em Ricoeur (1994), notamos que os símbolos e os
gestos são elementos de remissões do passado capazes de
projetar no futuro rastros e vestígios, conferindo suporte aos
acontecimentos com dimensões hermenêuticas da consciência
histórica.

Conclusões
Na confluência entre a memória e o afeto que pautou
esta pesquisa, apontamos como principais resultados da análise:
a narrativa midiática atualiza a experiência da peregrinação;
pelo afeto (presente) se resgata a memória (passado); a
simbologia histórico-religiosa do Caminho de Santiago e os
lugares de memória peregrinos adquirem sentidos renovados,
como o pertencimento e a vinculação à identidade peregrina,
percebidos na dimensão sensível dos afetos.
A peregrinação não é uma ação de caminhar que se
repete mecanicamente, mas sim um gesto que se renova na
singularidade do vivido, no resgate da memória e na
constituição da afetividade. Esta percepção pode ser
aprofundada ou confrontada em estudos futuros sobre memória,
afeto e narrativa.
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ESSES AFETOS COMUNS:
UM EXERCÍCIO OPERACIONAL-AFETIVO PARA
UM JORNALISMO DE TEOR TESTEMUNHAL

Ana Cláudia Peres
UFF

Primeiras notas
– Como vai? Está tranquila?
– Estou sim.
– Ainda é momento de desistir.
– Se eu desistir, vou me arrepender para sempre.
– Então é isso mesmo o que você quer?
– É o que eu sempre quis.

O diálogo acima está na reportagem “O nascimento de
Joicy”, publicada no Jornal do Commercio em abril de 2011.
Aconteceu em um quarto no 11º andar do Hospital das Clínicas,
de Pernambuco, entre uma psicóloga e sua paciente, minutos
antes de uma cirurgia de redesignação sexual que poderia
garantir à segunda a aspiração de uma vida inteira – não sem
traumas, não sem dor ou uma boa dose de sofrimento. Na cena,
está uma narradora-jornalista-testemunha que durante meses
vem acompanhando a batalha do agricultor João para se tornar
mulher. E só porque houve um “texto testemunhal” (FROSH;
PINCHEVSKI, 2009) foi possível ao leitor, distante física e
emocionalmente do acontecimento, tomar conhecimento da
existência de Joicy e se transformar em testemunha – uma
testemunha vicária, por assim dizer, mas ainda assim
testemunha.
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É como se um pacto tivesse sido firmado entre repórter
e personagem quando teve início a pauta no final de 2010, ainda
bem antes do diálogo narrado há pouco. Quando a aventura veio
a público de forma seriada em três edições do jornal, o leitor foi
levado para o centro da história de uma pessoa comum em uma
cidadezinha do agreste pernambucano. Joicy (a personagem) dá
testemunho de passagens de sua vida diante de uma ouvinte (a
repórter Fabiana Moraes) a quem cabe reconfigurar a
experiência que chegará até nós, os leitores, implicados pela
narrativa.
Na análise que propomos neste artigo, sugerimos a ideia
de um jornalismo de teor testemunhal, esse que engloba
narrativas ligadas ao sofrimento, aos dramas e tragédias
cotidianos, ao trauma (independente de estarem relacionadas às
grandes catástrofes históricas ou naturais), e que carrega certa
astúcia narrativa ao requisitar experiência e afetividade sem
abrir mão do viés informativo do relato. O exercício de pensar
esta reportagem à luz do testemunho nos leva a identificar cinco
instâncias produtoras de sentido que funcionam como
operadores para examinar uma única questão. A saber: quando
considerado no percurso da narrativa não apenas como
procedimento de uma rotina, mas enquanto experiência vivida
e narrada, o testemunho teria potencial para valorizar uma
dimensão afetiva que se quer apagada da narrativa clássica do
jornalismo – isso nos levaria a reconhecer e indagar sobre a
dinâmica relacional na prática e no gesto jornalísticos.

Primeiro operador: o efeito de presença ou a primeira
pessoa do plural
Há um duplo aspecto que nos guia na trilha de um
jornalismo de teor testemunhal. O primeiro deles diz respeito a
um modo possível de narrar que nos interpela justamente pelo
que escapa da técnica e que se manifesta no espaço
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contingencial da relação, no encontro possível entre o mundo
do jornalista e o mundo da fonte, quando as nuances, os
percalços, os conflitos desse contato entre sujeitos são
incorporados pela narrativa. Ao considerar a tessitura da
narrativa, isto é, o entrelaçamento dos fios e vozes em disputa,
colocamos em evidência “o caráter (que se pressupõe) dialógico
do discurso jornalístico” (RESENDE, 2009, p. 36).
O segundo ângulo refere-se aos acontecimentos
microscópicos; às pequenas ou grandes tragédias cotidianas
silenciosas – e silenciadas – em meio ao turbilhão de eventos
elevados à categoria de extraordinários ou historicamente
significativos a partir do momento em que são midiatizados; à
cobertura do ordinário, essa que dá a ver as peripécias que se
insurgem pelo testemunho das vidas comuns, para além do olhar
viciado e autômato da imprensa contemporânea. Nas fendas
desse duplo enfoque, verificamos um gesto de resistência do/no
jornalismo.
Em “O nascimento de Joicy”, o leitor sabe de partida
que, antes de chegar à personagem, a repórter Fabiana Moraes
encontrou outras mulheres “sem útero nem ovários, sem clitóris
nem vagina” – eram nove aguardando atendimento no setor de
ginecologia do Hospital das Clínicas – e que todas olhavam com
certa incredulidade para a pessoa do canto que usava “apenas
bermuda, camiseta e sapatilhas pretas”, sentava-se “com as
pernas abertas”, era “musculosa, e às vezes um tanto rude”. A
repórter não é uma delas, não finge ser. A partir do momento
em que uma jornalista passa a habitar a dinâmica de um mundo
que não lhe pertence, ela tem duas possibilidades: apagar os
ruídos e preencher as lacunas em nome de uma técnica
jornalística que preconiza abarcar o mundo, como se a realidade
fosse capturável em sua totalidade ou narrar o que acontece
entre o seu mundo e o da fonte, com os ruídos e lacunas
inerentes ao testemunho.
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Como um texto não adquire seu status como testemunho
por conta própria, o que ajuda os leitores a supor que ele “não
apenas representa um mundo, mas é testemunha disso” é
exatamente a presença construída discursivamente (FROSH;
PINCHEVSKI; PINCHEVSKI, 2009, p. 61). No entanto,
conceber uma presença no texto ancorada na autoridade
discursiva não quer dizer necessariamente que o narradorjornalista-testemunha apareça na cena, roube o protagonismo ou
carregue nas tintas do sensacionalismo. Nesta narrativa,
Fabiana dá a ver o mundo não pela ótica de Joicy, mas pelo
ponto de vista de alguém que testemunhou o mundo de Joicy.
Isso está claro desde a primeira linha e é uma das marcas
distintivas de um jornalismo de teor testemunhal.
Por exemplo, quando a repórter acompanha o périplo da
recém-operada para conseguir a guia de liberação do hospital,
ela testemunha um descaso. A narrativa sugere então que a
situação parece mudar de figura no momento em que a chefe do
Serviço Social “viu repórter e câmera ao lado”. Não foi a
primeira vez (nem será a última) que o aparato midiático parece
ter feito alguma diferença no desenrolar dos fatos. Em outra
passagem, novamente é importante que o leitor saiba que havia
uma movimentação diferente “em torno da cabeleireira, feita
estrela entre dezenas de pessoas que não estavam cercadas por
repórter e câmera” (grifos nossos) e que também procuravam
descobrir algum alento em meio aos entraves burocráticos do
sistema de saúde.
Mas aqui esses marcadores são relevantes não para
denotar influência ou mistificar o papel da imprensa.
Funcionam antes como indicadores de que a presença de uma
equipe de mídia, corpos estranhos ao quadro, por si só altera a
realidade retratada, interfere no mundo vivido. No jornalismo
de teor testemunhal, portanto, e essa é uma primeira
constatação, a mediação não é subtraída da linguagem. Ou seja,
mais do que descrever uma cena ou fornecer explicações sobre
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determinada realidade, muito mais do que comprovar que
aconteceu e que o jornalista testemunhou – o que só deixaria o
testemunho meramente circunscrito ao universo textual e à
lógica de uma “matriz de verdade presumida” (CASADEI,
2013) –, a presença discursiva torna-se importante porque
implica os sujeitos, convoca-os a um envolvimento qualquer
com a situação narrada, faz com que o leitor se sinta parte,
costure associações, ressignifique o real à luz de seus próprios
referenciais.
Em outros momentos, a presença é performada de forma
bem mais sutil. No texto inteiro, a narradora nunca utiliza a
primeira pessoa do singular e, na maioria das vezes, abre mão
de qualquer marcador autorreferencial. Ainda assim, o leitor
sabe que há alguém que testemunha a ação. Como na chegada
de Joicy ao hospital, quando o leitor passa a conhecer Dorneles,
um moço que não é da família, mas foi a única pessoa que se
dispôs a estar com a transexual durante a cirurgia. Vejamos
como a participação de Dorneles na vida de Joicy é inserida na
narrativa:
Ela chegou cedinho ao Hospital das Clínicas, um ventilador
Zayt na mão, para ocupar um dos 336 leitos disponíveis.
Viajou ao lado de Cristiano Dorneles, “amigo” (as aspas logo
se explicarão) que veio de Belo Jardim para acompanhar a
transexual ao longo de sua recuperação. No fim, Dorneles só
permanecerá ao seu lado durante quatro dos 11 dias nos quais
a cabeleireira esteve internada. Em breve, Joicy vai chorar
quando ficar sozinha (Jornal do Commercio, abril/2011).

Nos textos de testemunho, a presença do narrador no
mundo retratado se faz notar pela linguagem e equivale a um
comprometimento para com esse mundo (FROSH;
PINCHEVSKI, 2009). No entanto, para além dos recursos
formais – a postura como interlocutor em uma entrevista, por
exemplo, ou a descrição da cena em detalhes –, o efeito de
presença se configura também a partir da relação afetiva
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estabelecida entre os sujeitos. No quarto dia de operada, Joicy
está na cama. Próximo dali, no mesmo ambiente, Dorneles fala
ao telefone. Sem poder ouvir o que se passa do outro lado da
linha, por óbvio, a repórter precisa escolher se exclui a
informação da narrativa ou faz com que isso opere como parte
da escrita uma vez que terá desdobramentos para o enredo,
como se verá em seguida. Era preciso convocar o leitor para o
impacto do episódio em Joicy, na repórter, na narrativa. Assim
prossegue o “texto testemunhal” que nos chega:
“Você acha que sou louco?” Cristiano Dorneles está
conversando, pelo telefone, com a mãe. Falam sobre Joicy. Ela
está na cama ao lado, chorando. Ouve rádio. Dá para ouvir,
baixinho, o som que sai do fone de ouvido. Está tocando
Stereo Love (don’t let go / don’t let go / to my love), música
que ela adora (Jornal do Commercio, abril/2011).

Ao aproximar o leitor da cena, ainda que incompleta, a
narradora-jornalista-testemunha faz com que ele presencie uma
despedida, um abandono no leito de hospital. De maneira quase
invisível, perceptível apenas para evidenciar uma informação
relevante para a narrativa, o leitor fica a par da relação de Joicy
e Dorneles, até onde se sabe a meio caminho entre o romance e
a amizade. A incapacidade da comunicação, lembram Ashuri e
Pinchevski (2009), também comunica algo e esse algo é
justamente a marca deixada pelo evento. Em termos
enunciativos, podemos dizer que, ao descrever estados de
espírito, a testemunha “fornece uma base comum para a
participação e o reconhecimento de potenciais destinatários”
(ASHURI; PINCHEVSKI, 2009, p. 144).
“Migalhas”, “cacos”, “restos”. Aquilo que o jornalismo
clássico esnoba e que se constitui como possibilidade para um
narrador contemporâneo (BENJAMIN, 2012; GAGNEBIN,
2012) é incorporado ao jornalismo de teor testemunhal como
um princípio. Em “O nascimento de Joicy”, nem tudo está dado,
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mas aquilo que sobra e que vem à tona pelo texto nos mostra as
entrelinhas da existência de Joyce, cabendo ao leitor – “coconstrutor performativo do testemunho como forma de discurso
e experiência” (FROSH; PINCHEVSKI, 2009, p. 60) – lê-las.
Sendo assim, afirmamos que um jornalismo de teor
testemunhal independe de uma escrita em primeira ou terceira
pessoa do singular – o que em termos etimológicos equivaleria
ao discurso do superstes (associado aos sobreviventes) e do
testis (um terceiro, que fica entre duas partes), respectivamente.
Mais relevante é indagar sobre o efeito que a presença
construída discursivamente pode produzir no leitor e que aqui,
nós sugerimos, significa um passo em direção ao Outro. Nesses
casos, não se trata mais de um “eu” nem de um “ele”, mas
daquilo que se passa na relação e que institui uma experiência
na primeira pessoa do plural facultada pela linguagem. As
testemunhas somos nós.

Segundo operador: a experiência-limite ou os limites da
experiência
Joicy é uma sobrevivente. É por isso que, quando a sua
vida cruza com a de Fabiana, a repórter, no corredor de um
hospital, ela quer falar, sente necessidades de contar de si e do
corpo cindido. A transição para o corpo feminino começara bem
antes, mas a possibilidade de dar testemunho de sua experiência
pareceu também um caminho para ver respeitada a sua condição
de sujeito. Como isso não vai se concretizar de todo, é também
pela narrativa do trauma ou, pelo menos de uma violência
cultural e simbólica, além de física, que deixa cicatrizes, que a
personagem principal desta narrativa disputa o seu lugar na rua
Santa Virgínia, no pequeno distrito de Perpétuo Socorro, em
Alagoinhas, Pernambuco, o seu lugar no mundo. Isso nos
aproxima da noção de sobrevivência de Didi-Huberman (2012,
p. 150) – uma “sobrevivência dos signos ou das imagens quando
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a sobrevivência dos próprios protagonistas se encontra
comprometida”.
“O testemunho traz o que há de marcante numa vivência
intransferível” (NESTROVSKI; SELIGMANN-SILVA, 2000,
p. 10). Dessa maneira, é enquanto matriz de lacuna de verdade,
como propomos chamar aqui – que se difere da “matriz de
verdade presumida” porque jamais vai dar conta da experiência
integral, mas ao mesmo tempo é toda a sobra que permite nos
aproximar dessa experiência –, que o testemunho funciona
como uma ponte para a alteridade. Numa conceituação que
parece muito apropriada às nossas reflexões, Brand destaca que
testemunhar “é precisamente a tentativa de tornar a experiência
transmissível, isto é, recuperá-la novamente, reconectando-a
com a pessoa inteira ou com a comunidade”, o que faz com que
o ato de testemunhar também seja “a forma como
experimentamos a realidade perdida ou desaparecida em algum
sentido” (BRAND, 2009, p. 205).
Testemunhamos quando a experiência já não mais existe
no tempo presente. Testemunhamos o deslocamento de 15 horas
desde o instante em que Joicy teve alta, em Recife, até a chegada
em casa; o momento em que o motorista da ambulância que lhe
transporta dá um freio em sua ansiedade porque precisa desviar
o caminho para buscar outra paciente; o diálogo com a mulher
que entra no carro do hospital carregando um bebê de colo e
conversa com Joicy achando que fala com João.
Testemunhamos a chegada em Alagoinhas com a geladeira
vazia e o movimento do corpo no primeiro dia na nova cidade,
a música no volume máximo para anunciar que chegou.
Testemunhamos o movimento no salão de beleza, o vizinho
bêbado que faz chacota e o encontro com as duas mulheres que
chegaram cedo sob o pretexto de lhe prestar solidariedade, mas
que não contêm o riso com a gracinha do outro. É, portanto, o
que restou dessa experiência que testemunhamos.
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Assim, aquela que é a experiência de Joicy (individual,
singular, intransferível) ganha outros sentidos quando
compartilhada, primeiro com a repórter de modo direto e
imediato, e depois com toda uma gama de leitores que, nesse
caso, irão acompanhar a narrativa durante três dias, primeiro nas
páginas do jornal e concomitantemente em um site que
agregava vídeos e imagens ao texto impresso, Twitter, redes
sociais e coletivos feministas. Nessa fronteira que borra os
limites da experiência, ou melhor, nesse limiar entre aquilo que
é imanente às existências de um e de outro sujeito, é possível
que haja espaço para outra experiência que, através de um
jornalismo de teor testemunhal, faz exigências ao jornalista e ao
leitor.
Ao primeiro, pede que se desnude das amarras técnicas
do campo do jornalismo. Do leitor, solicita que esteja inclinado
a testemunhar. Para Brand (2009), testemunhar também diz
respeito a um estado de espírito, certa “disposição afetiva”, que
nos coloca em movimento em relação ao Outro. Nisso reside
nossa aposta de que, ao testemunhar, não estamos vivenciando
a experiência, mas incorporando outra experiência. Ancorados
em Brand, assumimos que “O nascimento de Joicy” não é
apenas um reconhecimento do que aconteceu lá entre Joicy e a
equipe do jornal, mas também sobre o que acontece conosco por
meio do testemunho narrativo a partir do modo como a narrativa
nos aborda. “Somos testemunhas, o que significa que a reflexão
surge de nossa própria experiência” (BRAND, 2009, p. 207).
Nesta narrativa, somos chamados a testemunhar,
incluídos como parte do problema, não como se as respostas
estivessem fora de nós ou se o mundo narrado fosse uma
realidade à parte com a qual não temos nenhuma conexão. Ao
mesmo tempo, a narradora-jornalista-testemunha não oferece
respostas prontas, não se propõe a explicar os fatos e, assim,
deixa espaço para que o leitor se relacione com a situação
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narrada pelo que ela lhe remete à luz de seus próprios
repertórios.
Não se pode ignorar que uma escrita que se dá a partir
do contato com o Outro também é tomada pelas ranhuras desse
contato mútuo. Ou seja, há uma relação que acontece para além
do que irrompe na narrativa e imaginar que nada ocorre no
encontro entre jornalista e fontes é cair novamente no
jornalismo tradicional encerrado em si mesmo que não vê – não
deixa ver. Ao passo que, se testemunhar é também “um discurso
com uma fenda que aguarda preenchimento” (PETERS, 2009,
p. 26), deixar espaço para que o leitor habite a lacuna é
imprescindível. Para o jornalismo de teor testemunhal, o que se
passa nesse hiato, que é da ordem dos afetos, também interessa
enquanto não-dito, enquanto apenas sugestão.

Terceiro operador: a subjetividade ou entre “dois lados”
Se o jornalismo de teor testemunhal codifica o
jornalismo como uma prática também e primordialmente
afetiva que não exclui o envolvimento do repórter nos eventos
por ele relatados, é possível dizer que operam também como
uma crítica velada à objetividade. Como um ato de testemunho,
o jornalismo também carrega marcas da experiência vivida e,
sendo assim, traria uma possibilidade de agregar experiência à
informação dentro do espaço midiático, uma vez que no nível
meramente textual esses dois marcadores se entrelaçam
(FROSH; PINCHEVSKI, 2009). Do modo como entendemos,
a experiência proporcionada pelo jornalismo de teor
testemunhal seria ainda uma forma de desmistificar a
informação como aquilo estabelecido convencionalmente, ou
seja, como um acúmulo de dados que servem como prova
documental e, quando sacralizada, acaba ocupando “todo o
espaço do acontecer” (LARROSA BONDÍA, 2002, p. 22).
Aqui, ao contrário, a relação afetiva que vai se formando no
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percurso do relato tem tanto lugar quanto aquilo que é
meramente informativo.
Na narrativa de Joicy, nada é feito de forma
inconsistente, mas também não se espere que “ouvir o outro
lado” seja literalmente escutar o que ambas as partes têm a dizer
para que ocupem um lugar definido previamente no texto.
Como podemos observar na passagem em que a repórter é
levada a entrevistar um deputado. A repórter então ouve do
entrevistado que a cirurgia de redesignação sexual é uma
“verdadeira aberração” e que o procedimento pode ser “uma
prioridade em um país como Suécia e Canadá, mas não no
Brasil”. Nesse momento e munida de uma série de informações
que contradizem a fala do deputado, ela diz no texto:
O deputado é lembrado de que a transexualidade integra o
Código Internacional de Doenças, em que aparecem, como
dito, como um transtorno de identidade (atinge uma em cada
dez mil pessoas identificadas ao nascer como meninos e uma
em cada 30 mil registradas como meninas, segundo o órgão)
(Jornal do Commercio, abril/2011, grifos nossos).

Sem abrir mão dos dados – muito pelo contrário,
incorporando informação à declaração –, retifica ela própria a
fala do deputado e disponibiliza um aspecto do fato relevante
para que o leitor advertido também tenha opções ao se
relacionar com o texto. Numa narrativa clássica, é provável que
a jornalista encerrasse o problema com a publicação de
declarações antagônicas. Nessa, os diversos testemunhos
contrários surgem não com o intuito de dar a ver o contraditório,
mas para evidenciar as muitas verdades que há no mundo. Por
outras palavras, o jornalismo de teor testemunhal não se limita
a empilhar discursos.
Como em uma cena de tribunal, nesta reportagem, a
sensação é a de que todos são testemunhas de algum modo. Há
as testemunhas de defesa e as de acusação, como se Joicy, ao
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mesmo tempo em que dá testemunho de sua existência,
estivesse sendo julgada, submetida ao crivo dos moradores da
cidade, amigos e familiares, médicos e demais pacientes do
hospital. Mais tarde, podemos supor, são os leitores que,
interpelados pela reportagem, se revezarão nesses papéis.
“Mas João, como é que tu quer fazer isso, tirar um
negócio que Deus te deu? Como é que tu faz isso, João?”, diz
Pedro Calado, 45 anos, dono de um boteco próximo à casa da
cabeleireira, que não compreende porque alguém decide cortar
“algo que Deus lhe deu”. Para Antônio Alves, 41, agricultor,
que conhece a transexual desde criança, ele é livre para fazer o
que quiser, “o corpo é dele, né?”, diz para a repórter. Mas se
recusa a fazer uma foto ao lado da antiga amiga (amigo, no caso,
para Antônio). “Não sendo eu, Deus tome conta”.
Outro que declara ser amigo mas não quer aparecer na foto é
José Luiz Moraes, 48, agricultor: “Eu não sou contra, não. O
pessoal fala mal, mas eu não sou contra. Quero ver como vai
ficar” O senhor poderia fazer uma foto ao lado dela? “Aí não,
você me desculpe, mas aí não”. Os meninos Rude Ferreira e
Raul Oliveira, ambos com 12 anos, veem Joicy caminhando
perto da Igreja Matriz e correm para perto da transexual.
“João, tu quer jujuba?”, pergunta Rude. No mesmo momento,
o garoto se corrige: “João não, Joicy. Desculpa, foi sem
querer.” Entre as mais de 20 pessoas do distrito entrevistadas
para esta reportagem, as crianças foram as únicas a perceber
que se dirigiam, de fato, a uma mulher (Jornal do Commercio,
abril/2011).

Um aspecto que vale a pena ressaltar na narrativa em
questão é que o lugar que Joicy ocupa na narrativa também é
dado a conhecer por meio de testemunhos diversos que dão
conta de um personagem complexo, um ser humano, no
mínimo, controverso. Para Teresinha [Ferreira, atendente do
hospital], por exemplo, Joicy “estava longe de apresentar
carência e fragilidade emocional”, era “ignorante”. Na
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entrevista que teve com o secretário de saúde, Carlos Augusto,
para apurar sobre as arbitrariedades relatadas por Joicy, a
repórter ouve da autoridade oficial. “Ele é uma pessoa difícil,
você deve ter percebido”.
No direito, o testemunho é uma das principais maneiras
de solucionar um conflito. Muitas já foram as estratégias
utilizadas nesse campo para sanar os limites intrínsecos ao
testemunho, entre elas: exigir duas ou mais testemunhas que
sejam ouvidas separadamente – e, quando se contradizem,
invalidar pontos importantes dos seus testemunhos; priorizar
testemunhas oculares; ou ainda a adoção de medidas mais
drásticas como aplicar a lei de taleão contra falsas testemunhas
– ou seja, infligir à testemunha o que ela pretendia aplicar ao
acusado (THOMAS, 2009). O jornalismo tributário de uma
“matriz de verdade presumida” (CASADEI, 2013) também usa
de seus artifícios, o que nem sempre significa imparcialidade e
objetividade diante dos fatos.
Já na matriz de lacuna de verdade, postulamos certo
deslocamento dessa ideia, assumindo de antemão a noção de
que o testemunho é construído pelo discurso, e como tal, é
inevitavelmente falho, incompleto, o que não significa abrir
mão de uma série de preceitos do jornalismo (checagem de
fontes, coleta de dados, apuração precisa ouvindo muito mais
que dois lados e uma minuciosa reconstrução dos
acontecimentos).

Quarto operador: o sofrimento ou o testemunho à distância
No terceiro e último dia da publicação da reportagem no
Jornal do Commercio, os leitores testemunham o
desapontamento de Joicy ao receber a notícia de que a cirurgia
terá de ser refeita por conta de uma série de equívocos
cometidos tanto pela transexual quanto pelos profissionais de
saúde. Vejamos esta passagem:
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Com as pernas abertas e nua, Joicy era observada por cinco
homens. Um deles, o cirurgião Sabino Pinho, o mesmo que há
dois meses havia criado uma vagina na cabeleireira, tocava por
dentro o novo sexo da paciente. Não precisou examiná-la
demoradamente. Tirando a luva suja de sangue da mão, o rosto
entre decepcionado e aborrecido, avisou: “O canal fechou”.
Um a um, os médicos-residentes que acompanhavam a
consulta chegaram mais perto para ver. Para eles, “o canal
fechou” significava, tecnicamente, que Joicy havia sofrido
estenose, ou seja, as paredes de seu canal vaginal estavam
coladas, impedindo relações sexuais. Para ela, “o canal
fechou” significava, emocionalmente, que os sete anos de
longas esperas e viagens, falta de sono e de respeito, de
instabilidade e desconforto, terminavam com uma enorme
frustração: seu corpo era feminino, mas apenas por fora. Não
podia, ainda, deitar com um homem sendo a mulher que
sempre quis ser (Jornal do Commercio, abril/2011).

Por meio de um “texto testemunhal” que dispensa
hipérboles – como, aliás, é a linguagem do testemunho, clara e
direta (LEVI, 1988) –, a narradora-jornalista-testemunha nos
coloca em contato com o sofrimento da moradora de
Alagoinhas. Terminado o atendimento, segue-se um diálogo –
ao qual também temos acesso – entre a paciente e o médico em
que este, visivelmente irritado (pelo menos é assim que a
narradora dá testemunho da cena), tenta responsabilizar a
transexual pelo fracasso da cirurgia. A consulta já está quase
terminando quando ficamos sabendo que
Joicy, que havia acordado cerca de seis horas antes, repara na
garrafa de café ao lado da mesa do cirurgião. “Queria um
gole”. O médico, saindo da sala, responde: “Café se toma em
casa”. Joicy não tinha café em casa. Na verdade Joicy quase
não tinha casa (Jornal do Commercio, abril/2011).

Nessa altura, tanto a jornalista quanto o leitor –
“destinatário final dos testemunhos mediados” (ASHURI;
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PINCHEVSKI, 2009, p. 140) – que vêm testemunhando a vida
de Joicy desde a fila de acesso à primeira cirurgia, foram
levados a “habitar imaginariamente” o mundo de Joicy e estão
de alguma maneira implicados no evento e na dinâmica da
situação narrada. Esse terreno de “equivalência civil entre
estranhos” que o testemunho da mídia produz e mantém, bem
traduzido na ideia de ‘isso poderia acontecer comigo’, “atua
como pré-requisito social e moral para expressões de
preocupação e responsabilidade” (FROSH; PINCHEVSKI,
2009, p. 69) para com aqueles que sofrem.
De passagem, vale lembrar Paul Ricoeur (1992) para
quem “o sofrimento interpela”. O autor localiza o sofrimento
como uma “ruptura do fio narrativo”, quando surge “um hiato
entre querer dizer e incapacidade para o dizer”. A queixa que
emana desse espaço lacunar “é dirigida ao outro como
exigência, como apelo à ajuda” (RICOEUR, 1992, p. 3-4).
Boltanski (2015, p. 147) sustenta que “as demandas do
testemunho nunca se impõem tão fortemente como quando o
sofrimento está em jogo”. O teórico explica que o testemunho
solicita compromisso porque contém em sua essência uma
inquietação ou angústia que pede para ser partilhada. E é só por
meio dessa partilha que o sofrimento, “um processo
desumanizante por natureza”, adquire uma dimensão humana.
No entanto, ao mesmo tempo em que nos colocam em
contato com o sofrimento e se constituem como um chamado
contra as injustiças, tais configurações discursivas evidenciam
a distância real que nos separa desse sujeito sofredor. Para o
autor, se é possível dizer que o testemunho, quando configurado
narrativamente, permite que nos encontremos com sofredores
distantes, não é menos verdade que assistir à dor do Outro como
próximo, quando estamos resguardados pela distância física e
ainda abrigados sob o conforto do lar, não necessariamente nos
leva à ação.
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Diante de tal aporia, Boltanski (2015) reitera que é
apenas para fazer parar, atenuar ou transformar que vale a pena
conversar ou ouvir sobre o sofrimento – ou, ainda, testemunhar.
Também direcionando suas reflexões para um tipo de
testemunho solidário que se justifica em seu caráter relacional
porque há um Outro que escuta, o autor lembra que o
testemunho obedece a diferentes regimes de verdade e indaga
sobre o que somos capazes de fazer quando em contato com o
sofrimento de sujeitos de quem quase nada sabemos – apenas o
que nos é dado a ver pela mídia. Ou seja, em que medida ver o
sofrimento do Outro, ainda que de forma mediada, pode nos
tirar da inércia e nos levar a abandonar uma atitude indiferente?
Ainda que este artigo não se proponha a responder tal
questão, há duas considerações que gostaríamos de fazer em
relação ao “sofrimento à distância”, posto em evidência pelo
jornalismo de teor testemunhal, antes de passarmos ao último
ponto, por considerar de fundamental importância para esta
investigação.
Em primeiro lugar, consideramos que no campo do
testemunho midiático, o público não é uma mera “testemunha
por procuração”, como argumentam Ashuri e Pinchevski
(2009). Em vez disso, esse público ocupa uma posição distinta
que tem a ver com sua a própria experiência e modos de estar
no mundo. Quando confrontado com o “texto testemunhal” que
lhe chega pela narrativa, portanto, esse público se torna
potencialmente testemunha, júri e juiz. Sendo assim, podemos
dizer que “o envolvimento moral da audiência não é
inteiramente determinado por variáveis dentro do campo, mas
transcende seus limites, superando as implicações das
testemunhas oculares e dos mediadores” (ASHURI;
PINCHEVSKI, 2009, p. 147).
Por outro lado e em segundo lugar, é obrigatório
concordar com Rodrigues Lage (2016) quanto ao fato de que os
enquadramentos das narrativas midiáticas não apenas
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determinam “o que” ver e “como” perceber uma determinada
situação ou experiência, “mas também nos indicam a direção do
que devemos sentir diante dela” (LAGE, 2016, p. 112). Isto é,
esses enquadramentos operam com recortes a partir de filtros de
ordem objetiva e subjetiva que são também formas de organizar
a relação entre os sujeitos do discurso.
Na narrativa de Joicy, o leitor é implicado em diversos
momentos como quando sentimos a frustração da cabeleireira
ao saber que a cirurgia fracassou ou quando experimentamos
certo mal-estar ao testemunhar a negativa do médico diante do
seu pedido por uma xícara de café. Assim, mesmo levando em
conta que a relação que o público desenvolve com o “texto
testemunhal” depende de muitas variáveis e assumindo, ao
mesmo tempo, que esse testemunho narrativo possui
enquadramentos que orientam os nossos afetos, pensando com
Frosh e Pinchevski (2009), talvez seja possível dizer que esses
são exemplos de quando o texto testemunhal alcança o seu
“ponto moral” (em vez do seu objetivo legal, teológico ou
histórico) de fazer despertar o cuidado e a preocupação com a
vida dos outros.

Quinto operador: o cotidiano ou as vidas ordinárias
João era agricultor. João era homem. Um homem
comum, qualquer um, como na canção de Caetano Veloso.
Joicy, a cabeleireira, veio depois, mas sempre estivera ali,
“enganando entre a dor e o prazer”. João-Joicy viveu na casa
branca e espaçosa da família, no Sítio do Magé, até o dia em
que o pai morreu. Foi a mãe, dona Irene, quem disse à repórter:
“Eu nunca notei. Eu não sabia dessa história, ele inventou isso
depois que o pai se acabou”. Joicy-João mora na zona urbana
de Alagoinhas, no mesmo local que abriga também o seu ganhapão, um salão de beleza, uma “casinha depauperada, onde
cozinha e banheiro quase se confundem, onde não existe esgoto
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nem água encanada (ninguém no distrito, aliás, tem)”. Corta
cabelos a R$ 5,00, mas às vezes não tem dinheiro para comprar
a água (R$ 12,00, no carro-pipa, R$ 2,00, no tonel) e precisa
juntar da chuva para beber e cozinhar. Ninguém é comum. Joicy
é ninguém.
Todos os dias, o noticiário exibe o calvário das vidas
vulneráveis, mas o faz majoritariamente transformando em
caricatura o sofrimento cotidiano; em outros casos, reduzindo a
dor alheia a peso estatístico, um número, gráficos ilustrativos.
Seja para realçar o caráter espetacular dos acontecimentos, seja
para ilustrar dados brutos, o anonimato das vidas ordinárias foi
alçado no contemporâneo a protagonista nas narrativas
midiáticas. O texto em “O nascimento de Joicy” parece escapar
desses enquadramentos de tendência dominante na imprensa
justamente por valorizar o que há de banal no extraordinário e
que o jornalismo dos manuais costuma encobrir.
Essa narrativa destaca não o que a vida de Joicy tem de
excepcional, mas o que há de trivial nela e pôde ser percebido
durante aqueles meses em que a jornalista acompanhou e
testemunhou a morte simbólica do homem e o nascimento da
mulher. Aqui, portanto, o que nos aproxima dos dilemas e
inquietações de Joicy é menos a experiência de mudar de corpo
ou a identificação com a vida de uma transexual constantemente
questionada em sua condição – embora o leitor possa ter vivido
situação parecida ou conhecer alguém com história similar. Ao
contrário, o que nos põe em relação é o fato miúdo, as pequenas
trivialidades que costuram o acontecimento macro (BERGER,
2011), um dia a dia interditado que acontece apesar de tudo,
apesar inclusive das narrativas hegemônicas que
frequentemente negam às “vidas precárias” (BUTLER, 2011),
como a de Joicy, um lugar de sujeito autônomo.
Neste caso, somos enredados pelos detalhes de uma
trama de afetos tecida em redor de uma vida destituída de tudo.
Saber que Joicy deve quase R$ 500 reais dos óculos de lentes
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fotossensíveis e mais R$ 300 do colchão de casal comprado para
o dia em que o amor chegar; que um cliente paga o dobro pelo
corte de cabelo para ajudar nos dias difíceis; que outra lhe
mandou carne, feijão e queijo porque ela precisa comer proteína
para seguir a recomendação médica; que o farmacêutico que há
alguns anos vinha lhe aplicando injeções de progesterona
precisou lhe dar de graça alguns comprimidos antiinflamatórios enquanto se recuperava da cirurgia; e que a mãe
passou a lhe chamar de Jorge porque não consegue pronunciar
o novo nome, tudo isso deixa o leitor mais íntimo da narrativa.
Joicy tem desejos e vontades comuns que se
assemelham às de qualquer um e foi isso que a narrativa deu a
ver, principalmente, pelo testemunho de uma narradorajornalista-testemunha que se arriscou em fugir das armadilhas
já expostas, quando o caso é narrar o sofrimento alheio. Em um
dia comum, Joicy tenta usar o banheiro do aeroporto, em Recife,
mas é interpelada pelo segurança do local, que estranha a
presença da usuária de aparência masculinizada. Para provar
que é mulher, precisa abaixar o short e a calcinha, o que ela faz
com uma pontinha de orgulho. “A segurança olhou, pediu
desculpas e saiu. Joicy não usava roupa colada nem chinelo com
flor. Mas era, sem dúvida, mulher” (Jornal do Commercio,
abril/2011).
Butler nos lembra que reportar – e esse é um dos verbos
caros para o jornalismo – é também implicar, responsabilizar,
convocar. Sendo assim, é imperativo concordar com a autora
quando diz que “aquilo que nos vincula moralmente tem a ver
como o modo como o discurso do Outro se dirige a nós de
maneira que não podemos evitá-lo ou mesmo dele desviar”
(BUTLER, 2011, p. 15). Vale notar, ainda pensando com
Butler, que essa identificação “sempre se baseia na diferença
que busca superar”. Assim, arriscamos, o maior diferencial do
jornalismo de teor testemunhal está em provocar uma reflexão
quando nos faz perceber que “aquele com quem me identifico
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não sou eu e esse ‘não sendo eu’ é a condição da identificação”
(BUTLER, 2011, p. 28).

Uma conclusão possível - ainda sobre afetos
Chegamos neste ponto com algumas evidências: a) no
contemporâneo, os meios ajudaram a expandir a nossa
capacidade de testemunhar; b) esse modelo de testemunho
midiático exige um “texto testemunhal” e a relação que se
estabelece entre a estrutura desse texto e o público é tão
relevante para o ato testemunhal quanto àquela que se dá entre
os agentes do testemunho (considerados aqui como fontes
jornalísticas) e os repórteres (narradores-jornalistastestemunhas); c) se o testemunho é uma ponte entre aqueles que
“estavam lá” e os que “não estavam” (PETERS, 2009), ele
conserva sempre uma lacuna que, paradoxalmente, é o que nos
permite entrar em contato com a experiência do Outro; d)
contrariando a leitura que considera o testemunho uma
ferramenta de apreensão e captura dos fatos, no modelo
investigado, testemunho é antes o que resta desses fatos; e, por
último, mas não menos importante, e) testemunhar significa
indagar sobre o nosso envolvimento com o evento, o que nos
leva a reconhecer o seu impacto afetivo nas vidas em relação.
Desse modo, os operadores conceituais que aplicamos
na reportagem “O nascimento de Joicy” funcionam como
instâncias que, quando combinadas, atestam o “teor
testemunhal” das narrativas jornalísticas e favorecem aquilo
que consideramos o grande desafio do jornalismo: a
possibilidade de diálogo e de relação entre os sujeitos. Acolher
as subjetividades de homens e mulheres que dão testemunho de
sua existência pelo jornalismo equivale a considerar um modo
de estar junto propiciado pelo jornalismo de teor testemunhal
que, se não provoca uma transformação efetiva na vida daqueles
que participam da experiência, pelo menos os colocam frente à
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“existência do olhar do outro, a imprevisibilidade da
intervenção do outro e a possibilidade/necessidade dos sujeitos
de se colocar no lugar do outro” (FRANÇA, 2010, p. 47).
Esse movimento nos faz apostar na potência de um
jornalismo de teor testemunhal em seu enfrentamento com as
narrativas totalizantes hegemônicas. À guisa de conclusão,
portanto, é possível dizer que, se o testemunho espetaculariza,
é também por intermédio dele que, sob determinadas
circunstâncias, nos humanizamos. E nesse sentido, reiteramos a
aposta em narrativas que comportam uma disposição para o
encontro a partir de marcas que desestabilizam o jornalismo e,
ao fazê-lo, tornam-no mais dialógico. Trata-se, no mínimo, de
um gesto insinuante em direção a uma “guinada afetiva”, o que
não deixa de desvelar também certa medida de sobrevivência
para o campo.
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MARIELLE, PRESENTE!
UMA ANÁLISE DOS “AFETOS-ATIVISMOS” EM
COBERTURAS MIDIÁTICAS ONLINE

Marco Túlio Pena Câmara
Unicamp

Introdução
No dia 14 de março de 2018, uma forte voz foi calada.
Feminista, negra, favelada, mãe “solteira”, Marielle Franco foi
a quinta vereadora mais votada nas eleições municipais do Rio
de Janeiro. Estava em seu primeiro mandato, interrompido
brutalmente com quatro tiros certeiros: Marielle foi executada
na região central da cidade, depois de uma reunião com
mulheres negras, enquanto estava a caminho de casa. No carro,
a assessora, que não se feriu, e o motorista, Anderson Gomes,
que também morreu na hora. Líder em uma das maiores
comunidades do Rio (a Maré), usava o mandato para denunciar
a violência policial e para cuidar dos interesses e preocupações
de mulheres negras como ela. Eleita pelo PSOL, a socióloga
pós-graduada em administração pública acabara de ser nomeada
relatora da comissão da Câmara Municipal que deveria
fiscalizar a intervenção militar na segurança do estado do Rio,
pauta que criticava veementemente tanto nas reuniões políticas,
entrevistas e outras aparições públicas, quanto na Internet.
A morte de Marielle reacendeu o debate sobre Direitos
Humanos, dos quais era exímia defensora, além de provocar
questionamentos sobre interessados em sua morte e quais os
motivos de calar uma voz tão forte e inconformada. Diversos
portais e empresas jornalísticas voltaram suas atenções e pautas
para o Rio de Janeiro e o debate político se fortaleceu, assim
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como grupos e movimentos sociais de causas apoiadoras dos
ideais da vereadora. O objetivo deste trabalho é tentar apontar
como os laços afetivos são demonstrados em materiais
jornalísticos, que revelam, também, traços ativistas em suas
narrativas. Tal aproximação pode ser observada pelas escolhas
lexicais feitas para retratar tal acontecimento, além das
declarações diretas que revelam tais relações e os aspectos
patêmicos envolvidos na cobertura.
Para tanto, ancoramos nossas discussões em três
aspectos teóricos, a saber:
i.

ii.

iii.

o enquadramento de notícias, que constroem a
realidade a partir de determinada visão, sendo visto
como um modo de organização do discurso
(CHARAUDEAU, 2015; PORTO, 2004);
a gestão de pontos de vista a partir da seleção das
fontes e espaço cedido a elas, além da seleção de
itens lexicais que descrevem e relatam o
acontecimento, atribuindo maior responsabilidade
ao enunciador e como o locutor incorpora os
referidos enunciadores no texto (KOCH e CORTEZ,
2015; RABATEL, 2013);
o midiativismo (MATTONI, 2013; BENTES, 2015)
e as características contra-hegemônicas observadas
nas mídias online (MAIA, 2008), que carregam
traços de representatividade e proximidade
(PERUZZO, 2013).

Dessa forma, escolhemos as matérias veiculadas nos
portais Jornalistas Livres, The Intercept Brasil e Geledés, que
relacionam a morte de Marielle com a luta ativista dela e
mostram, também, relações afetivas da/o jornalista com a
vereadora. Assim, podemos identificar como essas relações
ativistas e afetivas estão presentes em narrativas midiáticas,
sobretudo em situações políticas e de extremo envolvimento e
engajamento nacional, observadas a partir das escolhas lexicais
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utilizadas pela instância de produção para caracterizar o
assassinato e as consequências dele para movimentos sociais e
políticos aos quais a vereadora se relacionava, culminando,
portanto, no caráter midiativista dessas representações.

O Enquadramento na cobertura jornalística
De modo geral, a noção de enquadramento faz
referência à fotografia, considerando o processo de
posicionamento do que se deseja ser retratado pela lente. No
campo das ciências sociais aplicadas, o conceito pode ser
encontrado em outros estudos, sob diferentes perspectivas. O
primeiro paradigma a ser quebrado para se realizar uma análise
de cobertura jornalística é a imparcialidade midiática.
Considerar a mídia apenas como “fonte de informação”,
passada de forma objetiva, é ignorar o papel do sujeito na
instância da produção, que carrega valores e opiniões que
determinam a produção de um conteúdo, agregando pontos de
vista e subjetividade à informação.
Porto (2004) define o conceito a partir de referenciais
teóricos da Sociologia, da Psicologia e da Comunicação, foco
de nosso interesse. No âmbito dos Estudos da Comunicação, o
enquadramento, entendido com uma ideia central organizadora,
é considerado um modo de organizar o discurso através de
práticas
específicas,
construindo
uma
determinada
interpretação dos fatos. O enquadramento pode ser considerado,
portanto, um jogo de “seleção e saliência”, já que “seleciona
alguns aspectos de uma realidade percebida e fazem-nos mais
salientes em um texto comunicativo” (ENTIMAN, 1994, p. 294
apud PORTO, 2004, p. 82).
Nesse sentido, o jornalista exerce um importante papel
de interpretante da realidade ao formular o relato que constrói e
o repassa por meio de seus textos midiatizados, como notícias e
reportagens, ressaltando que ele constrói uma temporalidade
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enunciativa, a partir de interpretações que permitem ao público
identificar e classificar os acontecimentos e as informações
acerca deles nos ambientes midiáticos. Pensando no nosso
corpus enquanto cobertura no jornalismo online independente,
o enquadramento é o modo que se escolhe para produzir aquela
narrativa jornalística. Ou seja, ele “orienta determinada
cobertura, o que é diferente da simples ênfase a certas
características do fato narrado” (GUTMANN, 2006, p. 45),
sendo, portanto, o resultado do conjunto de construções e
informações obtidas e orientadas a partir do acontecimento.
Porto (2004) avalia, inicialmente, que o enquadramento,
muitas vezes, é feito de forma implícita, ou seja, o receptor não
consegue identificar a fonte do seu conhecimento, tomando
aquela versão, fruto de pontos de vista, como verdade absoluta.
Este é o destino final do enquadramento: influenciar o receptor
a tomar aquela seleção como representação real do fato. O autor
estabelece algumas classificações, as quais destacamos aquelas
que se aproximam do nosso objeto de estudo:
i.

“enquadramento episódico”, com foco em
eventos/acontecimentos, como é o caso do
assassinato de Marielle Franco e Anderson Gomes;

ii.

“enquadramento temático”, destacando o contexto
analítico além dos fatos, como podemos observar no
caso de coberturas independentes, em que é dado
maior espaço analítico contextual;

iii.

“enquadramento dramático”, focado na violência e
conflito (patemização do fato), podendo ser
observado quando se trata das relações entre
repórteres, fontes e vítima, utilizando recursos e
estratégias sentimentais à reportagem, para despertar
os afetos;

Para exemplificar, o autor argumenta que, no Brasil, os
enquadramentos estão cada vez mais visíveis na mídia,
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principalmente quando se trata da cobertura política. Porto
(2004) acredita que podemos identificar diferentes maneiras de
realização do enquadramento sobre o mesmo tema e
acontecimento, de acordo com a linha editorial e escolhas feitas
pelo jornalista e o veículo ao qual representa.
Uma dessas formas de denotar o enquadramento é a
gestão dos pontos de vista da instância de produção, que utiliza
recursos discursivos a partir das escolhas lexicais que optam por
usar, podendo denotar, portanto, aquilo em que acredita, como
veremos a seguir.

Gestão de pontos de vista
Como vimos, a notícia/reportagem é construída a partir
de um ponto de vista do sujeito/veículo que a produz. Dessa
forma, percebemos que o posicionamento do veículo pode ser
apreendido de diversas maneiras, da escolha do que é salientado
em sua cobertura às palavras que serão utilizadas para
caracterizar tal acontecimento. Para teorizar sobre a gestão dos
pontos de vista (PDVs) a partir das fontes utilizadas, tomemos
inicialmente como base os estudos de Rabatel (2013), com o
conceito relacionado ao enunciador e sua relação com o locutor.
Baseado nos estudos de Ducrot (1984), Rabatel propõe
a reflexão sobre locutor/enunciador que nos é fundamental para
as análises sobre gestão de PDV. O autor distingue, então, o
locutor como o responsável pelo enunciado, em que, a partir
deste, pode incluir outros enunciadores, até com PDVs
diferentes dos seus. Assim, o locutor pode aproximar ou se
distanciar dos enunciadores que coloca em cena em seu
discurso. Eles são definidos como seres que se exprimem na
enunciação sem, necessariamente, tomar a palavra.
De modo direto, tomemos nosso objeto de estudo, o
jornalismo online: o jornalista, responsável pelo relato que se
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materializa em um texto jornalístico, é o responsável pelo
enunciado e gere o seu PDV a partir do próprio texto, enquanto
locutor/enunciador,
ou
evoca
outros
enunciadores,
denominados, no campo jornalístico, como fontes e/ou
personagens, que são representados por meio do discurso
relatado, direto (ou indireto), expressos por diversas formas.
Nessa esteira, Rabatel (2013) determina os tipos de
relações que se estabelecem entre os enunciadores encenados e
o locutor a fim de determinar quem assume os pontos de vista
em um texto. É nesse contexto, portanto, que orientamos nossas
análises, considerando que “enquanto locutor, o jornalista
orienta a interpretação dos discursos relatados” (RABATEL,
2013, p. 54), indicando o PDV defendido pelo veículo,
enquanto instituição a partir da qual enuncia. Nesse contexto, o
locutor, ou seja, o responsável pela enunciação, é um sujeito
modal que visa influenciar o seu interlocutor através do
discurso.
Dessa maneira, o autor defende que o ponto de vista
pode ser expresso de forma direta, ou indireta, por meio de itens
lexicais selecionados, atribuindo maior responsabilidade ao
enunciador e como o locutor incorpora os referidos
enunciadores no texto. Nesse sentido de identificação do locutor
e enunciador, o autor lembra que Ducrot atribui um espaço
distinto entre o locutor e o enunciador, considerando que alguns
pontos de vista são assumidos pelo locutor, outros não. Assim,
todo locutor é o enunciador, que assume o conteúdo
proposicional, mas nem todo enunciador é locutor. É a partir
dessa assertiva que se define que o locutor é quem se
responsabiliza pelo enunciado e faz existir enunciadores cujos
PDVs e atitudes ele organiza, a partir dos recursos linguísticos.
A partir do momento em que o ponto de vista não se limita a
uma dimensão constativa, mas integra um fazer ver, um fazer
pensar, um fazer dizer, um fazer agir, mesmo que
indiretamente, a partir do momento que os enunciados
acumulam um valor descritivo, denotando estados de coisas e
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um valor interpretativo exprimindo julgamentos do
enunciador sobre os objetos do discurso, esses últimos
equivalem a um ato de linguagem indireto: mesmo se o ponto
de vista do enunciador se exprime em uma frase sem fala, sua
dimensão argumentativa indireta lhe atribui esse valor de ato
(RABATEL, 2013, p. 35).

Assim, podemos inferir que o locutor está em toda parte
por meio da encenação dos enunciadores, falando por meio de
simulacros. Considerando que a expressão do PDV se dá por
meio de itens linguísticos, Koch e Cortez (2015) apresentam
reflexão ancorando-se em Rabatel (2013) ao afirmarem que “a
análise das formas nominais possibilita investigar as relações
entre locutor e enunciador no discurso, o que caracteriza
fundamentalmente a expressão do ponto de vista” (KOCH;
CORTEZ, 2015, p. 37).
Mais que recursos coesivos, os léxicos referenciais
denotam pontos de vista. Assim, a escolha lexical não pode ser
entendida como um mero “sorteio” em uma lista de itens, mas
como determinante na tomada de posição a partir do
enquadramento escolhido. Dessa forma, palavras com papéis
anafóricos podem denotar ponto de vista e a subjetividade do
sujeito produtor do discurso. O léxico, então, ocupa uma
posição variável, flexível, abandonando o aspecto unidirecional
e estável, firmando-se como posições enunciativas, como
afirmam Koch e Cortez:
[...] as formas nominais referenciais, como estratégias de
referenciação, desempenham papel importante para a
construção do ponto de vista, porque sua seleção lexical
aponta para uma instância discursiva ou centro de perspectiva
– o narrador/personagem – a partir do qual o fato é apreendido
e os objetos de discurso apresentados (KOCH; CORTEZ,
2015, p. 34).
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As autoras também defendem a roteirização dessa
construção do ponto de vista do leitor a partir da escolha lexical
e caminhos indicados pelo jornalista na reportagem. Mesmo
levando em consideração a mudança do papel do receptor e de
como ele absorve a mensagem, essa premissa nos é importante
para compreender o papel ideológico da reportagem e das
seleções que são feitas e utilizadas no decorrer do texto, como
observaremos a seguir na análise.

Aproximação entre midiativismo e características contrahegemônicas
Tendo em vista nosso objeto de análise (jornalismo
independente online), faz-se necessário discutir os meandros do
midiativismo e como ele se relaciona com as características
contra-hegemônicas desses portais, em que, dentre outras
características, apresentam aspectos afetivos em suas coberturas
como um traço próximo do ativismo praticado nessas mídias. O
midiativismo pode ser considerado uma nova maneira de se
fazer política, por meio dos recursos tecnológicos que a
comunicação dispõe, criando novos movimentos sociais a partir
da Internet, por exemplo. Dessa maneira, Maciel (2012) cita
algumas características desse novo modo de fazer política,
como o uso das novas tecnologias de informação como
promoção da democracia, articulação de lutas de setores
considerados excluídos da sociedade e o “combate ao
vigilantismo e às tentativas de cerceamento das liberdades”
(MACIEL, 2012, p. 23), características que observamos no
nosso corpus.
Para a construção de conceito de midiativismo,
tomamos como base os estudos da pesquisadora italiana Alice
Mattoni (2013). Ela faz a distinção entre o ativismo na mídia, o
ativismo sobre a mídia e o ativismo pela mídia. Segundo ela, o
“activism in media” ocorre quando as tecnologias de
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informação são usadas como espaço de produção de conteúdos
que objetivam a mudança almejada, além de ser uma forma de
divulgação de vozes antes silenciadas, como é o caso do portal
Géledes, por exemplo.
Já o “activism about media” abarca os movimentos
sociais como espaço de conexão entre eles e a ação política
propriamente dita, com a possibilidade de resultar (e provocar)
ações ativistas fora das mídias. Por fim, o “activism through
media” é considerado como um processo de mobilização,
resultando no uso que os ativistas fazem das mídias, tendo em
vista seus objetivos e modos de “servir” aos movimentos nos
quais estão inseridos, seja na cobertura de protestos, seja na
prática midiativista.
Com base no que apresentamos, concordamos com o
que Meikle (2010) acredita ao defender o conceito de
intercreativity, que aposta na capacidade dos usuários da
Internet em criar conteúdos próprios e fazer circular entre eles.
A análise do autor parte, então, para quatro aspectos: textos,
táticas, estratégias e redes – os textos são releituras dos
conteúdos que já existem; as táticas são as novas formas de
protesto; as estratégias tomam como norte a mídia alternativa; e
as redes fazem referência à Internet e às conexões que suscitam
dela, provocando maior participação e interação, remodelando
as mídias atuais.
É nesse contexto de novas mídias e reconfiguração,
também do ativismo, que se amparam nossas análises,
considerando os portais em questão como parte do jornalismo
independente realizado (e possibilitado) pela/na Internet. Dessa
forma, partimos do pressuposto de que o midiativismo visa à
mudança social, a partir de problematizações que se dão e são
incentivadas, além de retratadas, nos textos de tais veículos. É
nesse sentido que se inserem as discussões de mídia
hegemônica e contra-hegemônica, sobre as quais ancoramos
nossas classificações dos portais em análise.
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A dependência dos meios de comunicação de poderes
político-econômicos tem sido alvo de estudos e de crítica à
forma com que essa relação se dá e interfere no produto
midiático. Ramonet (2013) critica o modo de fazer jornalismo
na atualidade, com os interesses econômicos das empresas
midiáticas e a crise de credibilidade que a imprensa tem sofrido
com o advento da internet e facilidade de acesso à informação,
dentre outros aspectos. O autor defende a ideia de que as
empresas de mídia sofrem grande influência e dependência dos
poderes político-econômicos, o que leva, também, à falta de
confiança do público nesses meios.
É nesse sentido de contraponto entre a comunicação
hegemônica e contra-hegemônica que Moraes (2013) direciona
seus estudos. O autor postula que a difusão de “conteúdos de
contestação às formas de dominação impostas por classes e
instituições hegemônicas” (MORAES, 2013, p. 103) é o sentido
contra-hegemônico que as agências alternativas buscam. De
maneira sucinta, então, o autor resume a crucial diferença entre
a mídia hegemônica e a contra-hegemônica, fundamental para
nosso estudo e que usamos como critério de análise e definição:
(a mídia hegemônica) privilegia agendas convenientes aos
países desenvolvidos, aos agentes econômicos globais e às
elites hegemônicas. Decide que acontecimentos devem ser
relatados e conhecidos, funcionando, muitas vezes, como
canais universalizadores de valores e mentalidades que
reproduzem o status quo, ao mesmo tempo em que
neutralizam questionamentos e silenciam antagonismos,
adotando um modelo tecnoprodutivo que garanta máxima
velocidade ao fluxo informativo e padronização do produto
final. No lado oposto, as agências alternativas inserem-se entre
os segmentos da sociedade civil que reclamam um sistema de
comunicação pluralista, opondo-se à centralização das
informações em torno de um número reduzido de corporações
(MORAES, 2013, p. 108).
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Assim, as ações contra-hegemônicas surgem como uma
maneira de “superar as condições de marginalização e exclusão
impostas a amplos estratos sociais pelo modo de produção
capitalista” (MORAES, 2013, p. 106). Nesse sentido, o autor
também sugere um jornalismo que alie a formação crítica na
elaboração dos discursos, promovendo a reflexão acerca do que
está sendo noticiado, reconhecendo o poder do discurso
midiático em uma sociedade cada vez mais midiatizada, que
“interfere na cartografia do mundo coletivo, na medida em que
propõe óticas argumentativas sobre a realidade, aceitas por
amplos segmentos sociais, dentro de uma lógica de
identificação e correspondência” (MORAES, 2010, p. 67).
Seguindo a básica ideia de oposição, a contrahegemonia é visceralmente o oposto à hegemonia. Ou seja, na
comunicação, isso ocorre de forma mais participativa, de modo
alternativo à convencional da sociedade. Assim, os portais
parecem se encaixar nesse conceito, já que não se inserem na
lógica de mercado imposta pelos grandes grupos de
comunicação e visam representar e dar espaço àqueles que,
historicamente, são silenciados na mídia hegemônica,
encontrando lugar, nesses espaços, para que seus discursos
sejam divulgados e representados em um ambiente midiático,
além, claro, da proximidade com a comunidade retratada,
construindo identificações e familiaridades (PERUZZO, 2013).

Descrição do corpus e análise
Para a análise neste trabalho, escolhemos as reportagens
consideradas “factuais” dos sites já citados, ou seja, as primeiras
matérias publicadas sobre a morte da vereadora e do motorista,
todas no dia 15/03/2018 (o crime ocorreu na noite de 14/03).
Fizemos essa escolha para padronizar o tempo de apuração e
escolha editorial que refletem na abordagem dada pelos
veículos em análise à cobertura do crime. Embora entendamos
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que, posteriormente, houve maior produção de material com
mais relação afetuosa e aprofundada, que evoluiu com o avançar
das investigações, acreditamos que apontar tais características
já nas primeiras reportagens sobre o assunto diferenciam tais
veículos da mídia tradicional, fortalecendo, portanto, sua
característica contra-hegemônica enquanto princípio.
Assim, chegamos à delimitação mais precisa do corpus.
A primeira reportagem, do site Géledes, denomina-se “Marielle
jamais será calada”, em que relata a participação do portal em
manifestações contra o crime. A do Jornalistas Livres leva o
nome “Marielle Franco: a culpa não é só de quem apertou o
gatilho”, em que contextualiza a morte da vereadora e do
motorista na política de luta defendida por Marielle, indicando
haver mandante da execução e que esta seja relacionada ao
ambiente político. A última reportagem analisada neste trabalho
é do portal The Intercept Brasil, “Marielle Franco, minha
vereadora, assassinada”, com um relato pessoal da repórter ao
saber da execução da política e sua relação com a vereadora.

Géledes
Apesar de ser um portal de luta ativista contra o racismo
e o machismo, classificando-se como importante luta do
feminismo negro, o portal não traz tantas produções próprias
tampouco narrativas jornalísticas factuais acerca do assassinato
de Marielle Franco e Anderson Gomes. O site reproduz matérias
de outros portais jornalísticos e relatos de ativistas e coletivos
que se integram, interagem e se aproximam da luta proposta e
indicada pelo portal. Eles investem, ainda, em apontamentos
analíticos e as consequências político-sociais que derivam do
crime, como as eleições nacionais de 2018, repercussão
internacional, dentre outras questões correlatas, como a
cobrança por respostas e soluções do caso.
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A matéria que analisamos aqui, enquanto a primeira de
produção própria sobre o assassinato de Marielle e Anderson,
relata a participação do portal na manifestação em São Paulo
em memória de Marielle. Apesar de ser pequena, a matéria se
posiciona enquanto integrante de movimento social ativista,
usando a mídia como registro de participação ativista
(BENTES, 2015), o que permite a sua classificação como
midiativista. O breve relato é seguido por fotos da manifestação,
demarcando-se como parte dos manifestantes.

Fig. 1: Site se mostra presente em manifestação a favor do movimento
negro impulsionada pela morte da vereadora.

Fonte: Géledes, 2018

Jornalistas Livres
O texto do portal narra os principais acontecimentos do
dia 14/03: a morte do físico Stephen King e a repressão do
governo de São Paulo aos professores grevistas.
Contextualizando o dia com acontecimentos marcantes, situa a
execução de Marielle e Anderson nessa seara. Logo ao fim da
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“introdução” da reportagem, a matéria já indica a provocação e
a reflexão às quais se propõe, relacionando a morte da vereadora
como uma tentativa arbitrária de calar vozes que incomodavam
os grandes poderes:
Ainda não se sabe quem, mas é quase certo o porquê: Marielle era uma
militante de direitos humanos e denunciava a violência policial que há muito
tempo mata tantas pessoas no Rio de Janeiro e nos demais Estados. Também
era contrária à intervenção federal militarizada em seu Estado
(JORNALISTAS LIVRES, 2018, online).

A partir daí, o texto trabalha com o termo “culpa” em
seus mais diversos aspectos, da metafísica, filosófica à penal.
Em cada um desses argumentos, apresenta apuração jornalística
acerca das relações que podem se estabelecer a fim de encontrar
esses “culpados” e a contextualização política da morte de
Marielle. O relato jornalístico se aproxima do gênero opinativo
na medida em que o autor é incisivo em suas posições e
expressões referentes, também, a causas ativistas do Rio de
Janeiro, como a intervenção federal militar no estado e o
genocídio da população negra. Dessa forma, apropria-se de
discursos de movimentos sociais em sua cobertura midiática,
uma das características observadas no jornalismo midiativista.
Destacamos, para esta análise, o seguinte trecho em que
se observa melhor tais características mencionadas acima:
Tem culpa política quem, ocupando cargos políticos maiores
que o de Marielle, nada fizeram para conter a violência ou
pior, a incentivaram e incentivam sempre que podem.
Um presidente que coloca as tropas nas ruas, um deputado e
pré-candidato que sugere metralhar a Favela da Rocinha
(entre outras barbaridades). Tem culpa política quem ganha
dinheiro com o terror, vendendo armas ou sendo eleito tendo
o medo como “cabo eleitoral”. Um general que investido da
missão de tornar o Estado mais seguro, não garante que uma
mulher saia de um evento e chegue em sua casa em segurança.
E nem tratamos da questão do financiamento das campanhas
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eleitorais. Quem vota nestas pessoas ou sai às ruas implorando
por golpes também tem culpa política. Culpa moral tem quem
abre a boca para defender o indefensável. Que tem prazer
na violência; ódio por gente que, como ela, faz parte da dita
“turma dos direitos humanos” (ou “dos manos”, como gostam
de dizer). É culpado quem trata o negro como uma forma de
vida inferior e dispensável. Aquele que poderia ter gritado
contra a injustiça e se calou (jornalistas, acadêmicos, juristas).
Quem paralisa por privilégios enquanto se cala diante da
ameaça a direitos. Todos que tem culpa política, de certo
modo, carregam esta culpa moral (JORNALISTAS LIVRES,
2018, online).

Neste trecho, podemos perceber que a apuração e a
opinião do jornalista acerca do assassinato da vereadora vão
além do acontecimento episódico: o autor promove uma
reflexão considerando o contexto político atual do país, em que
há relação entre posicionamentos ideológicos e política
eleitoral, em que sentido esse entrecruzamento pode atingir, de
forma direta e, nesse caso, mais nociva, a população brasileira
como um todo. Dessa forma, percebemos o tom político e
ativista da reportagem, em que se parte de um acontecimento
midiático para se expressar sua opinião política, buscando
promover maior reflexão em seus leitores.
Por fim, observamos, também, o “convite à luta”
partindo do final do texto jornalístico, ou seja, a possível
utilização de tal matéria para fins políticos e ativistas “em si”,
visando, portanto, uma mudança na ação política. O trecho a
seguir, que encerra a reportagem, figura, portanto, como uma
representação e convite ao ativismo gerado a partir das
reflexões propostas ao longo do texto:
A justiça penal não vai trazer a Marielle de volta, e nem tirar
do poder quem vive em função de um sistema punitivista. É
preciso
seguir
“movendo
as
estruturas”,
políticas, econômicas, jurídicas e sociais. É preciso por fim a
guerra às drogas e ao estado de exceção; seguir lutando contra
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o racismo, o machismo e a opressão de classe. Viver e lutar,
por aquilo que ela viveu e morreu (JORNALISTAS LIVRES,
2018, online).

Dessa forma, podemos notar que o portal utiliza de suas
coberturas e relatos jornalísticos como um meio de expressão
de opinião política, buscando causar a identificação e a reflexão
dos leitores, culminando no convite à luta ativista para que tais
mudanças, desejadas e observadas nesses materiais, possam
ocorrer. Com isso, identificamos o ponto de vista sendo
construído ao longo do texto por meio de posicionamentos
ideológicos e ataques diretos a políticos de ideologia oposta,
com características midiativistas tanto no relato de ativismos
quanto em convite para que ele ocorra fora das mídias.

The Intercept Brasil
A última reportagem em análise é a que apresenta um
tom mais pessoal e de relação intimista e afetuosa com Marielle
Franco. Na reportagem “Marielle Franco, minha vereadora,
assassinada”, a jornalista apresenta relato pessoal sobre a morte
de Marielle e da sua breve carreira política. Ao invés de relatar
o acontecimento partindo do tradicional lead jornalístico, a
repórter opta por uma abordagem mais pessoal, inserindo-se na
notícia e se equiparando ao leitor ao narrar suas sensações e
como se informou sobre o assassinato. Dessa maneira, a
narrativa se aproxima de abordagens independentes
(PERUZZO, 2013) e midiativistas (BENTES, 2015) no sentido
de representatividade e identificação com o leitor.
Em seguida, a jornalista mostra a relação que tinha com
Marielle, a partir de lugares, causas e trabalhos em comum.
Dessa forma, parece utilizar de estratégias patêmicas de
sentimento de proximidade a fim de envolver o leitor em sua
narrativa, estratégia utilizada em jornalismo de cunho
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independente, visando maior envolvimento e engajamento do
público em suas pautas.
Apesar de o tom da matéria não ser tanto de
questionamentos, como a anterior, mas sim de identificação e
relações afetuosas, o final da reportagem sinaliza a relação
política da morte da vereadora e a contextualização de seu
assassinato, promovendo a reflexão do significado de um
acontecimento trágico e criminoso como esse:
Marielle se foi. Sabe quantas fotos de Marielles mortas eu vejo
todos os dias? Dezenas, de todos os ângulos, compartilhadas
pelas redes, imagens com legendas como “toda furada”. A
banalidade do mal. Por causa do trabalho eu vejo corpos – ou
pedaço de corpos – diariamente, nesse Rio de Janeiro
ocupado, usado por gente como os políticos que decidiram
intervir nele militarmente apenas como cavalo de batalha
eleitoral (THE INTERCEPT BRASIL, 2018, online).

A partir do excerto acima, podemos inferir, também,
esse outro caráter midiativista na cobertura do portal, com a
problematização da violência cotidiana e a contextualização
política a partir da qual Marielle combatia. Tais relações se
aproximam das reflexões feitas no exercício de mandato da
vereadora, além de serem pautas comuns a movimentos sociais,
firmando-se, portanto, como características jornalísticas
midiativistas.

Considerações Finais
Neste artigo, buscamos analisar três reportagens do
jornalismo considerado independente online acerca do
assassinato da vereadora Marielle Franco (PSOL/RJ). A partir
das tensões teóricas e vividas, ainda em construção, acerca do
midiativismo e suas outras representações e nomenclaturas,
podemos perceber que o termo abarca diversas mídias enquanto
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ambientes dessas práticas sociopolíticas, sem esquecer,
portanto, da relação que se dá fora do ciberespaço.
Dessa forma, acreditamos que o midiativismo visa à
mudança social, partindo de problematizações que se dão e são
incentivadas nos textos jornalísticos, sobre os quais nos
debruçamos. As narrativas empregadas pelos portais parecem
incentivar tais práticas e corroborar com nossa ideia, a partir do
discurso de representação, identidade e convite à ação prática.
Tal incentivo é observado sobretudo na narrativa do portal
Jornalistas Livres, como um convite à luta que pode ser
exercida e incentivada para além do ciberespaço.
Nesse sentido, concordamos que os midiativistas são
sujeitos portadores de uma “vontade solidária, que empreendem
ações diretas transgressivas e intencionais, e veem as próprias
capacidades de intervenção social, antes localizadas, sendo
potencializadas” (BRAIGHI; CÂMARA, 2018, p. 36)
principalmente com o ambiente quase irrestrito do ciberespaço
e o grande alcance da Internet. Dessa maneira, conseguimos
identificar o posicionamento do enunciador-jornalista
(CÂMARA, 2018) a partir desses enquadramentos e escolhas
lexicais (KOCH; CORTEZ, 2015) utilizadas para descrever e
relatar o acontecimento.
Com base nisso, observamos que as práticas
midiativistas não só ocorrem nesses espaços midiáticos, como
também são incentivadas e retratadas nesses espaços, que se
utilizam das opções de produção e interação da Internet para
buscar a reconfiguração de lutas sociais e ativismos reais,
motivando-os a partir de seus discursos. A narrativa afetuosa
dessas produções figura como um meio para atingir tais
considerações e representações, visando, portanto, maior
identificação e aproximação do público com o fato relatado por
meio de aspectos sentimentais que envolvem tanto o jornalista
e o acontecimento, quanto o impacto que ele causa no receptor.
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O IMPEACHMENT DE DILMA ROUSSEFF E A
CONSTRUÇÃO MIDIÁTICA DE EMOÇÕES
MISÓGINAS

Allan Santos
UFRJ

Introdução
“É irreversível! A mudança não pode ser mais parada!
Vamos ocupar todos os espaços de vez! Eles não vão mais
decidir por nós, pelos nossos corpos, pelas nossas vidas, pelos
nossos direitos!”. Esta fala foi proferida por Marielle Franco –
mulher, negra, favelada, ativista e vereadora brutalmente
executada em um crime político – ao fim do “Encontro
Mulheres na Política” realizado no Rio de Janeiro em 30 de
novembro de 2017 com o objetivo de repensar a condução da
política nacional e pautar a construção de um programa
feminista, coletivo, igualitário e libertário.
Segundo dados divulgados em 2017 pelo Tribunal
Superior Eleitoral (TSE), embora representem mais da metade
da população brasileira (52,13% do eleitorado), as mulheres
ocupam menos de 10% dos cargos de Deputados Federais e
apenas 13% do Senado. Dos 64.678 escolhidos para exercer
mandato político em 2012 e 2014, apenas 8.499 foram
mulheres. De acordo com a Ministra do TSE Luciana Lóssio,
em um quadro de 193 democracias, o Brasil ocupa “a desonrosa
colocação de número 155” e, no continente americano, o país
está à frente somente de Belize e Haiti.
Mediante este cenário de sub-representação das
mulheres na esfera pública, compreendemos que investigar as
implicações políticas da sexualização das narrativas midiáticas
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em torno do processo de deposição da primeira mulher a chegar
à Presidência da República no Brasil seja relevante para
refletirmos sobre alguns dos modos pelos quais a misoginia tem
historicamente contribuído para a desigual distribuição de poder
entre os gêneros. Para Foucault (2015), a produção da
sexualidade não deve ser concebida como uma espécie de dado
da natureza que o poder é tentado a pôr em xeque, ou como um
domínio obscuro que o saber tentaria, pouco a pouco, desvelar.
“A sexualidade é o nome que se pode dar a um dispositivo
histórico” (FOUCAULT, 2015, p. 115).
Embora o impeachment de Dilma Rousseff tenha sido
legalmente instaurado com a aceitação da denúncia por crimes
de responsabilidade fiscal, em 02 de dezembro de 2015,
pesquisas apontam que uma verdadeira operação jurídicomidiática foi iniciada imediatamente após as eleições
presidenciais de 2014 (GUAZINA; SANTOS, 2017; MALINI
et al., 2017; MARQUES, et al., 2017). Com base nestas
pesquisas, partimos do pressuposto de que o “agendamento
midiático do impeachment” tenha alimentado a construção
social de emoções misóginas a partir da comunicação de
crenças – simples ou complexas; verdadeiras ou falsas;
razoáveis ou ilógicas – sobre a ex-presidente, instituindo um
lugar-comum para a vinculação intersubjetiva de parte
considerável da população brasileira.
Reconhecemos a importância de múltiplos fatores na
condução do impeachment e que não estão sendo contemplados
diretamente por esta pesquisa como, por exemplo, a grave crise
econômica, os escândalos de corrupção, a dura oposição
enfrentada por Rousseff no Congresso, o baixo índice de
popularidade da sua gestão, assim como a confluência das
forças “anti-Dilma” que emergiram nos protestos de junho de
2013 e foram fortalecidas a partir da acirrada disputa eleitoral
de 2014. Entretanto, procuramos outras chaves de leitura para
este acontecimento político que, em nosso ponto de vista,
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extrapola os limites das “categorias da racionalidade geralmente
tidas como chaves para a explicação total do mundo” (SODRÉ,
2006, p. 13) e “que são cegas à relevância política da
desigualdade de gênero” (BIROLI; MIGUEL, 2014, p. 7).
O trabalho é dividido em três partes. Em um primeiro
momento, por meio da revisão de literatura de diferentes
campos do conhecimento – filosofia, sociologia e antropologia
–, propomos uma reflexão sobre as funções políticas do sensível
e a importância deste estudo para o campo comunicacional.
Neste sentido, nos afastamos do caminho predominantemente
percorrido pelas pesquisas acadêmicas – que reafirmam um
modelo psicobiológico e universal, restringindo-se à análise dos
efeitos das mensagens midiáticas nos estados afetivos dos
públicos –, em direção à investigação das implicações políticas
das emoções, compreendidas aqui como produtos socialmente
construídos a partir de narrativas midiáticas.
A seguir, apresentamos algumas reflexões teóricas
acerca da misoginia enquanto uma ideologia sexista que
contribui para a sustentação da dominação masculina na
política. Seguindo a argumentação de Miguel (2014) a respeito
da sub-representação das mulheres nas instâncias de poder,
observamos que a reprodução de narrativas midiáticas
misóginas tem historicamente contribuído para a construção de
emoções hostis às mulheres, cimentando o político como um
espaço social majoritariamente masculino e que, portanto, é
estruturado contra a inserção – e permanência – das mulheres
na esfera pública.
Por último, analisamos o conteúdo do texto publicado
em 20 de agosto de 2015 pelo então editor da revista Época,
João Luiz Vieira, intitulado Dilma e o Sexo (retirado
imediatamente do ar devido a repercussões negativas online e
offline). Compreendemos que, ao associar a crise política
brasileira à “falta de erotismo” e à extinção da “expressão
feminina” da ex-presidente, o jornalista estaria produzindo um
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discurso de legitimação do impeachment baseado na
discriminação de gênero e em cobranças por uma postura que
atendesse aos estereótipos de feminilidade cristalizados
culturalmente. Neste sentido, desenvolvemos três categorias de
análise – feminilidade desviante, sexualidade abjeta e
instabilidade emocional – para investigar em que medida a
sexualização das narrativas midiáticas em torno do processo de
deposição contribuiu para a comunicação de crenças sobre
Rousseff, alimentando a fabricação de emoções misóginas de
asco, aversão, intolerância e ódio.

Figura 1: Site da Revista Época, 20 de agosto de 2015.

Fonte: https://goo.gl/yLtzjs.
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Figura 2: Site da Revista Época, 20 de agosto de 2015

Fonte: https://goo.gl/crRUfU.

O sensível na comunicação: uma proposta epistemológica
Segundo Franco Ferraz (2016), a disseminação da
filosofia deleuziana tanto nas artes contemporâneas quanto na
comunicação (especialmente em estudos de cinema), tem
favorecido a penetração do conceito de “afeto” no campo atual
da comunicação e cultura. O conceito, “tal como operado por
Gilles Deleuze, se afasta, de noções mais usuais e
psicologizantes, como as de sentimento e emoção” (FRANCO
FERRAZ, 2016, p. 1). Para Deleuze e Guattari (1992), afetos
são devires não humanos do homem. São movimentos absolutos
e contínuos que produzem mudanças, variações e intensidades.
As sensações, perceptos e afectos, são seres que valem por si
mesmos e excedem qualquer vivido.
Apesar da importância da filosofia deleuziana para a
disseminação dos estudos dos afetos na comunicação, “quando
se fala em afeto, é inevitável lembrar a filosofia de Spinoza”
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(FRANCO FERRAZ, 2016, p. 2). Para o filósofo holandês
([1677] 2016, p. 98), o afeto é o que se sente a partir dos efeitos
que o mundo, as suas imagens, representações e linguagens
produzem nos corpos, ou seja, ele é uma experiência vivida,
uma passagem de um estado para outro no próprio ser, um
aumento ou diminuição da potência do agir.
Apesar da importância do conceito de “afetos” para as
pesquisas comunicacionais, se estes são definidos como devires
não humanos e experiências ainda não conscientes de
intensidades e forças – sentidos ainda em potência, isentos de
representação e sem atribuição de predicados a sujeitos –, “não
deixa de parecer uma contradição em termos aplicar a ideia de
cálculo da ação a uma dimensão pré-representacional, em que
não domina o regime calculante da previsibilidade” (SODRÉ,
2006, p. 10). Como investigar – a partir da análise do conteúdo
de narrativas midiáticas – algo que não pode ser representado e
que existe apenas enquanto intensidade, força e potência?
Com o propósito de construirmos um quadro teórico e
metodológico adequado aos objetivos deste trabalho, julgamos
pertinente problematizarmos, mesmo que brevemente, algumas
diferenças conceituais entre sensação, afeto, emoção e
sentimento sem, no entanto, termos a pretensão de trabalhar
exaustivamente estas abstrações em busca de uma teoria
singular do sensível. Conforme sugere Ahmed (2014, p. 6), “a
distinção entre sensação e emoção só pode ser analítica e, como
tal, é pressuposta na reificação de um conceito”.
De acordo com Comte-Sponville (2013), sensibilidade é
a faculdade de sentir ou de experienciar. A palavra pode
significar a condição de um fenômeno físico (a sensação),
afetivo (o sentimento) ou mesmo intelectual (o bom senso,
como sensibilidade ao verdadeiro ou real). Neste passo, sensível
é o que é dotado de sensibilidade, ou que pode ser percebido
pelos sentidos. A sensação é uma percepção elementar ou o
elemento de uma percepção possível. Há sensação quando uma
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modificação fisiológica, de origem mais frequentemente
externa, excita qualquer um dos nossos sentidos. Por afeto, o
filósofo francês compreende o nome comum e erudito dos
sentimentos, paixões, emoções, desejos, ou seja, de tudo o que
nos afeta agradável ou desagradavelmente: “É como ecoar em
nós o que o corpo faz ou sofre. O corpo sente; a alma
experiencia, e isso é chamado de afeto” (COMTESPONVILLE, 2013, p. 35). O seu argumento é fundamentado a
partir da definição delineada por Spinoza em Ética no ano de
1677.
Seguindo este pensamento, emoção é um afeto
momentâneo que nos move mais do que nos estrutura (como
faria um sentimento) ou que nos envolve (como faria uma
paixão). Por exemplo, o ódio, o medo e o amor são emoções,
mas que podem nos levar a paixões ou sentimentos. Finalmente,
sentimento é a consciência que temos de qualquer coisa que
acontece em nossos corpos, que mude nossa potência e,
especialmente, que nos faça felizes ou tristes. Este é o nome
comum dos afetos, contanto que eles sejam duradouros
(diferentemente das emoções) e digam respeito à mente mais do
que ao corpo ou aos sentidos (ao contrário das sensações): “O
corpo sente, a mente experiencia: esta é a diferença entre uma
sensação e um sentimento” (COMTE-SPONVILLE, 2013, p.
839).
Neste trabalho, nos fixamos no estado designado pela
palavra emoção, por compreendê-la como “um tipo de afeto”
que ocorre com maior frequência no vocabulário moderno da
afetividade, havendo um “certo consenso teórico no sentido de
que ela dá unidade aos fenômenos sensíveis, fazendo com que
o estado afetivo dominante permeie todos os estados de
consciência” (SODRÉ, 2006, p. 29). Conforme enfatiza ComteSponville (2013, p. 311), os limites entre os diferentes efeitos
afetivos ou conceitos são borrados, e esse borrão é essencial
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para a emoção: se os víssemos de forma absolutamente clara,
não seríamos movidos.
Segundo Freire Filho (2016), ainda que tomando como
ponto de partida a categoria das emoções, os estudos
comunicacionais possuem, em regra, uma finalidade ainda
bastante restrita: esquadrinhar aspectos emocionais da recepção
ou do consumo midiático, ratificando a “hegemonia da
concepção psicológica de emoção”. De acordo com Coelho e
Rezende (2010), uma ideia muito constante no pensamento das
sociedades ocidentais modernas é a de que a capacidade de
sentir emoções resultaria do equipamento psicobiológico
inerente à espécie humana e seria, portanto, natural e universal.
Por um lado, as emoções são pensadas como tendo origem no
funcionamento do corpo (aspectos biológicos que preexistem ao
social) e, por outro, são compreendidas como fenômenos
subjetivos, individuais e particulares (unidades que dizem
respeito à singularidade psicológica do sujeito).
As ciências sociais têm problematizado estes
argumentos, colocando o debate sobre o caráter das emoções
em outras bases: “as emoções embora situadas no corpo, têm
com este uma relação que é permeada sempre por significados
culturalmente e historicamente construídos” (COELHO;
REZENDE, 2010, p. 33). A fim de compreendermos as
implicações políticas da sexualização das narrativas midiáticas
para o processo de deposição da ex-presidente Dilma, neste
trabalho, pensamos as emoções como produtos socialmente
construídos a partir de trocas simbólicas estabelecidas em
contextos históricos, culturais, ideológicos e econômicos
específicos e, portanto, com funções morais e políticas.
Entre os autores clássicos que fundamentam
teoricamente esta visão, Durkheim ([1912] 1989) explora a
tensão indivíduo-sociedade na experiência das emoções,
sugerindo que estas não são expressões espontâneas da
sensibilidade individual, mas ritualmente organizadas. O
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sociólogo francês reconhece a existência de uma forma
controlada de viver as emoções que varia entre as diferentes
sociedades e culturas. Mauss ([1921] 1999) faz avançar a
reflexão durkheimiana, pensando “a expressão obrigatória dos
sentimentos” como linguagens a partir das quais os indivíduos
comunicam aos outros e a si mesmos aquilo que sentem em um
código comum. Para o autor, as expressões coletivas são como
frases e palavras: se devem ser ditas, é porque o grupo as
compreende.
Mais contemporaneamente, porém ainda bastante
influenciado pelo pensamento durkheimiano, Le Breton (2009)
analisa a relação entre afetividade e vínculo social, apontando
as emoções como modos de afiliação a uma comunidade social,
uma maneira de se reconhecer e de poder se comunicar em
conjunto sobre a base da proximidade sentimental: “Elas não
são espontâneas, mas ritualmente organizadas. Reconhecidas
em si e exibidas aos outros, elas mobilizam um vocabulário e
discursos: elas provêm da comunicação social” (Le BRETON,
1997, p. 120). Corroborando com esta tradição de pensamento,
Maffesoli (2014) enfatiza que mesmo as “tribos pós-modernas”
possuem suas características tribais de divisão de emoções e de
paixões comuns, sendo “afetadas” por elas e estando longe do
ideal de domínio de si, que era a especificidade moderna.
Também pensando as emoções como construções
sociais, porém se distanciando da perspectiva durkheimiana de
emoções como “fato social”, Ahmed (2014, p. 4) desenvolve
um modelo de “sociabilidade das emoções”. A pesquisadora
britânico-australiana sugere que as emoções não estão nem no
indivíduo, nem na sociedade, mas criam o próprio efeito das
superfícies que nos permitem distinguir um interior e um
exterior, delineando fronteiras simbólicas entre os diferentes
grupos sociais: “Feministas e intelectuais queer têm nos
mostrado que as emoções ‘importam’ para a política; as
emoções nos mostram como o poder molda as próprias
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superfícies dos corpos, assim como a dos mundos” (AHMED,
2014, p. 12).
Miller (1997) explora a capacidade micropolítica das
emoções: seu potencial de alterar a dimensão macrossocial em
que são suscitadas e vivenciadas, analisando como elas podem
ser mobilizadas em contextos marcados por relações e
negociações de poder em vários níveis. Para o teórico do direito,
as emoções têm funções sociais e políticas, nos fornecendo as
nossas posições peculiares em relação a nós mesmos e ao
mundo exterior. Neste sentido, emoções – particularmente
aquelas como o asco e o desprezo – tornam possíveis
ordenamentos sociais, morais e políticos específicos,
estabelecendo e/ou mantendo posições hierárquicas.
Diante deste breve panorama teórico, nos cabe
questionar como as emoções podem ser socialmente
construídas. Em um movimento de rejeição das noções de
emoções como sentimentos ininteligentes ou forças corporais,
Nussbaum (2004) se aproxima da ideia de emoções como
julgamentos sobre objetos específicos, sugerindo que as crenças
são as bases fundamentais das emoções: “as crenças estão
conectadas às emoções de uma maneira muito íntima: elas
parecem fazer parte do que a emoção é em si mesma”
(NUSSBAUM, 2004, p. 27). Dessa forma, crenças precisam ser
produzidas e alimentadas para que certas emoções sejam
tornadas públicas. A filósofa norte-americana argumenta que
Aristóteles já insistia neste ponto na Retórica, na qual ele dá
conselhos aos jovens palestrantes sobre como criar ou modificar
emoções em seu público, fazendo com que o público acredite
em certas coisas sobre a situação vivida: “Esta é a razão pela
qual a retórica política é tão emocionalmente poderosa” (Ibid.,
p. 26).
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Misoginia e a construção de emoções hostis às mulheres
Segundo Sau (2000), o termo machismo é utilizado
primordialmente no âmbito coloquial e popular. Seu sentido
estaria relacionado a um conjunto de leis, normas, atitudes e
traços socioculturais do homem cuja finalidade, explícita ou
implícita, é produzir, reproduzir e manter a submissão da
mulher. Para Thurler (2015), a misoginia se manifesta em uma
dimensão mais afetiva, a partir de emoções hostis, assim como
o ódio, a aversão, o desprezo e o nojo às mulheres. Essas
emoções são construídas a partir de crenças que inferiorizam as
mulheres, relacionando-as a papéis tipicamente associados aos
estereótipos de feminilidade, tais como os de mães, esposas
amorosas, responsáveis pela manutenção da casa, preocupadas
com a beleza física e sexualmente disponíveis aos homens. Os
sentimentos hostis se manifestam, dentre outras razões, em
consequência a posturas que contrariem as crenças de
submissão feminina.
Ainda segundo Thurler (2015), a misoginia é uma
ideologia sexista que sustenta hierarquias – sociais, econômicas
e políticas – entre mulheres e homens, transitando de
sentimentos de hostilidade para ações discriminatórias. Para a
socióloga, a misoginia tem modelado historicamente uma
ordem sociossexual em que as mulheres – de Eva às bruxas
pesquisadoras nas origens da ciência moderna – foram
apresentadas como as responsáveis pela maldade e pelo
sofrimento do mundo.
Tratando especificamente da misoginia na política,
Miguel (2014) argumenta que esta se organiza na forma de um
“campo”, no sentido atribuído ao termo pela sociologia de
Pierre Bourdieu, ou seja, “é um espaço social estruturado, que
possui uma hierarquia interna própria e que exige, dos agentes
que nele ingressam, a aceitação de determinada lógica e de
certos padrões de comportamento, sob pena de serem
marginalizados” (MIGUEL, 2014, p. 105). Para o pesquisador
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brasileiro, o campo político é constituído como um ambiente
masculino e, portanto, trabalha contra as mulheres (bem como
os integrantes de outros grupos em posição de subalternidade),
impondo a elas maiores obstáculos para que cheguem às
posições de prestígio e influência, mesmo depois de terem
alçado cargos por meio do voto. “Ao contrário dos homens na
política, as mulheres precisam escolher entre enfrentar
estereótipos, sofrendo os ônus desse enfrentamento, ou adaptar
a eles, conformando-se com um papel secundário no jogo
político” (BIROLI; MIGUEL, 2010, p. 674).
As marcas da feminilidade no discurso reduzem a legitimidade
da falante, mas a ausência delas é denunciada como uma falha
da mulher que não as tem: a emotividade excessiva não é
pertinente num político, mas a frieza e a racionalidade não
cabem para o sexo feminino. Em suma, o campo político
impõe às mulheres alternativas sempre onerosas, de forma
bem mais pesada do que faz com seus competidores do sexo
masculino (MIGUEL, 2014, p.106-107).

Seja qual for a vertente explorada para a compreensão
dos mecanismos pelos quais a misoginia contribui para as
desigualdades de gênero na política, podemos compreendê-la
como um mecanismo limitador à participação das mulheres nas
instituições públicas, desqualificando aquelas que conseguem
ocupar posições nesses espaços de poder e contribuindo para a
manutenção da dominação masculina nas sociedades
contemporâneas: “Em todos os casos, a presença reduzida das
mulheres é entendida como um indicativo de que os espaços e
as posições de poder, nas democracias liberais, estão
concentrados nas mãos de indivíduos com perfis próprios”
(BIROLI; MIGUEL, 2010, p. 672).
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O Impeachment e a Sexualização das Narrativas Midiáticas
Segundo Freire Filho (2016), em uma conjuntura de
“guerras culturais” e de polarização política, manifestações
públicas de aversão se ritualizaram no Brasil, reverberando por
circuitos midiáticos amplificados. Para o pesquisador,
“brasileiros decentes” formam comunhões nas diversas
comunidades no ciberespaço, sendo fortalecidas por jornalistas
alinhados com a “nova direita”, para estigmatizar e repelir
determinados movimentos sociais, lideranças e correntes
políticas. Essas práticas, potencializadas pelos veículos
midiáticos, contribuem para o fortalecimento daquilo que Freire
caracteriza como uma “cultura pública da aversão” no Brasil.
O texto Dilma e o Sexo, publicado pela revista Época
em 20 de agosto de 2015, é um exemplo do que Freire Filho
(2018) caracteriza como “manifestações públicas de aversão”,
tendo contribuído para a legitimação do processo de
impeachment a partir da sexualização e da desmoralização da
imagem feminina de Dilma Rousseff. Com base no argumento
de Thurler (2015) de que uma das formas através das quais a
misoginia sustenta uma desigual distribuição de poder entre os
gêneros é pela construção social de emoções hostis às mulheres
e da proposição de Nussbaum (2004) de que as crenças são as
bases fundamentais para as emoções, observamos que o texto
constrói midiaticamente a ex-presidente como algo desviante,
abjeto e perigoso à honra da sociedade brasileira. Em seguida,
essas crenças são fortalecidas, a partir do compartilhamento e
da repetição da narrativa nos circuitos midiáticos amplificados,
servindo para a produção do asco, aversão, desprezo e ódio à
Dilma Rousseff.
Ainda com base nessa perspectiva teórica, destacamos
algumas temáticas recorrentes no texto que nos possibilitaram
dividir a análise de conteúdo em três categorias, cada uma
representativa de uma crença produzida e/ou reforçada no
público a partir da espetacularização da vida sexual da ex143

presidente: 1) feminilidade desviante; 2) sexualidade abjeta; 3)
instabilidade emocional. Essas categorias não são exaustivas,
mas indicam os aspectos mais relevantes da narrativa
midiatizada pela revista Época.
“Dilma Rousseff precisa tomar a decisão de nos
erotizar”. Ao proferir esta frase, João Luiz Vieira (2017) afirma
não falar do ato sexual em si, nem insinuar que a ex-presidente
usasse mais decotes ou fendas. O jornalista diz falar do
“erotismo em sua essência psíquica. Sexo não é apenas o
contato entre genitais. É o momento em que duas ou mais
pessoas se encontram ou se fitam para dar prazer mútuo, e
também se destruírem. Poder tem a ver com esse controle sobre
o desejo erótico alheio”. Entretanto, por que a presidente de uma
nação precisaria erotizar? Deveriam os agentes políticos
masculinos também erotizar para serem considerados
competentes em seus cargos e funções?
Primeiramente, a narrativa produz no público a noção de
uma feminilidade desviante aos estereótipos de gênero. Para
Vieira (2017), Dilma criou uma personagem para lidar com a
rudeza de seu ofício: “conjunto de blazer com mangas três
quartos, todos com cortes idênticos, calça sempre em acordo
com o tom da escolha para cobrir o tronco, e sapatos sempre
baixos, sem cadarços, e joias semi-invisíveis”. Segundo o
jornalista e sexólogo, a ex-presidente extirpa a própria
feminilidade para ocupar esse espaço de poder tradicionalmente
reservado aos homens, transformando-se em algo grotesco e
monstruoso: uma mulher que não se insere no modelo
construído e cristalizado pela cultura misógina ocidental; uma
presença que se torna indesejada e precisa ser moralmente
combatida; um excesso e ao mesmo tempo uma falta que se
tornam visíveis e, portanto, causam repulsa:
Diz-se que as amazonas, filhas de Ares, deus da guerra,
cortavam um dos seios para manusear o arco e flecha e lutar.
Ou seja, o feminino guerreiro precisaria extirpar a própria
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feminilidade. Não deveria, mas muitas vezes a exclui, e
exemplos temos aos montes. Fragilizar-se é compatível com o
cargo que essas senhoras almejam? Talvez sim, talvez não
(VIEIRA, 2017).

O segundo aspecto que observamos é a construção de
uma sexualidade abjeta – a partir da noção de “uma mulher
assexuada”. O trabalho da filósofa e psicanalista, Julia Kristeva,
tem sido especialmente mencionado por críticas feministas
interessadas na compreensão de como os corpos das mulheres
são associados ao abjeto. Para Kristeva (1982, p. 3), o abjeto “é
aquilo que se opõe ao Eu”. Interessante ressaltarmos como a
sexualidade da ex-presidente tem uma função pedagógica para
a construção social de emoções misóginas durante o processo
do impeachment, organizando e reproduzindo certas maneiras
de sentir a partir de percepções estereotipadas da sexualidade
feminina:
Sexo tem a ver com poder. A presidente da nação não
entendeu o principal recado de boa parte dos manifestantes
que foram às ruas no domingo, 16 de agosto: eles querem que
ela expresse uma sexualidade, uma comunicação corporal que
crie empatia, proponha, acrescente, acolha (Idem).

Atentamos que não é qualquer sexualidade que está
sendo espetacularizada nessa narrativa, mas a sexualidade de
uma mulher de então 67 anos, projetada como sem vida
sexualmente ativa (suposição aferida pela condição de não
casada da ex-presidente) e que ocupa espaços de poder
tradicionalmente reservados aos homens. Segundo Vieira
(idem), “Dilma é de uma geração de mulheres anti-Jane Fonda,
que acreditam que a sexualidade termina antes mesmo dos 60
anos, depois de criados filhos e ter tido seus netos”. Essa
sexualidade abjeta torna-se uma presença indesejada que
ameaça os costumes e a ordem estabelecidos:
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Não a conheço pessoalmente, nem sei de ninguém que a viu
nua, mas é bem provável que sua sexualidade tenha sido
subtraída há pelo menos uma década, como que provando
exatamente o contrário: poder e sexo precisando se aniquilar
(Idem).

O texto de João Luiz Vieira alimenta nos leitores a
crença de que a feminilidade desviante aos estereótipos de
gênero e a suposta “assexualidade” da ex-presidente teriam um
efeito patológico, produzindo uma mulher emocionalmente
instável: “suas frases desconexas ou duras, seu destempero ou
seu cinismo, sua mudez ou sua virulência verbal”. Conforme
afirma Miguel (2014, p. 106-107), “a emotividade excessiva
não é pertinente num político, mas a frieza e a racionalidade não
cabem para o sexo feminino”. Ou seja, quando a mulher é
considerada dura demais na política, o homem é visto como
firme; quando elas são emocionalmente vulneráveis, eles são
sensíveis; quando elas são obsessivas compulsivas com o
trabalho, eles são empreendedores.
Para Foucault (2015, p. 113), a histerização do corpo da
mulher constitui um dos quatro grandes conjuntos estratégicos
que, desde o século XVIII, tem desenvolvido dispositivos
específicos de saber e poder a respeito do sexo. A narrativa do
texto Dilma e o Sexo sugere que o deslocamento da expresidente do espaço doméstico, a solidão que o cargo teria lhe
causado, a extinção de sua “expressão feminina” e a criação de
“uma personagem para lidar com a rudeza de seu ofício” –
camuflada em um “uniforme que nubla sua sexualidade” –
teriam produzido a imagem em negativo da Mãe, ou seja, “a
mulher nervosa”:
Será que Dilma devaneia, sente falta de alguém para
preencher a solidão que o poder provoca em noites insones?
Será que ela não se ressente de um ser humano para declarar
que quer mandar todo mundo para aquele lugar, afinal ela não
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tem como dizer isso para o neto, supostamente seu melhor
amigo, que ainda nem sabe ler? Será que ela não sente falta de
comer pipoca enquanto assiste suas séries de TV paga, que tanto
ama e a faz relaxar das pressões inerentes ao cargo? (VIEIRA,
2017).
Este tipo de narrativa ratifica que, mesmo após ter
alçado ao cargo por meio do voto popular, a ex-presidente não
se encontrava em posição de igualdade em relação aos agentes
masculinos. Rousseff precisou se adaptar a outras dinâmicas,
traçar estratégias para tentar sobreviver ao preconceito no
campo e se confrontar com obstáculos para além daqueles que
os homens normalmente enfrentam ao ocupar esses espaços de
poder. As emoções misóginas de aversão, o ódio e o asco
servem para reafirmar o espaço social estruturado da política e
as suas hierarquias internas próprias, além de contribuírem para
legitimação do impeachment para além dos aspectos jurídicolegais prescritos pela Constituição. Importante lembrarmos a
votação dos deputados federais pelo afastamento de Dilma em
17 de abril de 2016 que, com algumas poucas exceções, foi
justificada “em nome de Deus, da moralidade, dos bons
costumes e pela minha neta que vai nascer”.

Considerações Finais
O impedimento de uma ou um Presidente da República
de exercer as suas funções políticas deveria necessariamente
implicar que essa ou esse agente infringiu os seus deveres para
com o cargo exercido a partir de ações concretas e verificáveis,
tais como o abuso de poder, crimes de responsabilidade ou
violação à Constituição. No entanto, para Nussbaum (2004),
analisar a lógica, de muitas, dos nossos códigos legais sem
considerar as emoções é praticamente impensável: “(...) um
sistema de leis que não incluiu um papel substancialmente
normativo para alguns tipos de emoções, e para normas de
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razoabilidade nas emoções, seria difícil de ser concebido; no
mínimo seria bastante diferente dos atuais e conhecidos
sistemas de lei” (NUSSBAUM, 2004, p. 10).
A sexualização das narrativas midiáticas em torno do
processo de deposição de Dilma funcionou para a
desmoralização da sua imagem feminina, produzindo e/ou
reforçando crenças sobre a ex-presidente, tais como a existência
de uma feminilidade desviante, sexualidade abjeta e
instabilidade emocional. A aversão, desprezo, nojo e ódio em
relação a Rousseff contribuíram para a vinculação
intersubjetiva dos “cidadãos de bem” e para a demarcação de
fronteiras simbólicas em relação aos grupos e correntes políticas
contrários às suas visões de mundo e interesses particulares.
Lamentavelmente, a construção social de emoções misóginas
nos torna vulneráveis enquanto sociedade, abrindo precedentes
para que falsas crenças sirvam de legitimação para o uso
arbitrário de leis e dispositivos constitucionais que podem
comprometer as garantias das nossas práticas democráticas.
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REFLEXÃO SOBRE A IMPORTÂNCIA DO POÉTICO
NAS NARRATIVAS AMBIENTAIS

Gisele Gabriel
Universidade de Sorocaba

Introdução
Para o poeta e crítico Octavio Paz, “a poesia é revelação
da condição humana e consagração de uma experiência
histórica concreta” (PAZ, 1982, p. 282), pois, a poesia possui a
capacidade de dizer o indizível; ela é o erotismo das palavras
(SILVA, 2007). E são as palavras e as imagens mediações que
propõem difundir pontes entre o ser humano e o mundo
(FLUSSER, 1982).
Para Silva, a concepção do erotismo da poesia é
atribuída ao contexto oswaldiano, pois “em Oswald de Andrade
a diferença é, antropofagicamente, aceita, assimilada e
transformada” (SILVA, 2007, p. 63).
Em Oswald de Andrade, devorar o outro é um exercício
erótico promovido por meio de uma concepção poética de
entendimento da nossa realidade cultural, da produção
artística como fruto da realidade e da utópica transformação
do indivíduo por meio da integração entre a cultura, a arte e o
seu modo de vida (SILVA, 2007, p. 63).

A metáfora do antropófago parte de devorar os valores
do outro. Esses valores devem ser ingeridos, digeridos e
transformados (SILVA; PICHIGUELLI, 2017).
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Além do pensamento antropófago, o poeta Oswald de
Andrade ressalta a necessidade de “ver com olhos livres”
(SILVA; PICHIGUELLI, 2017) tal qual Morin descreve:
A poesia é, para Platão, uma das quatros formas de loucuras
divinas. Vive-se o estado poético como alegria, embriaguez,
festa, gozo, volúpia, delícia, deslumbramento, fervor, fascínio,
satisfação, encantamento, adoração, comunhão, entusiasmo,
exaltação, êxtase. Volta-se ao deslumbramento infantil. O
estado poético proporciona satisfações carnais e espirituais
(MORIN, 2007, p. 136).

O poético provoca inúmeras possibilidades de
experimentar a linguagem, alargando os horizontes da
percepção, assim como as artes, de um modo geral. As artes,
como o cinema, a literatura, a poesia, a música, a pintura, a
escultura, além de nos levarem a ver o mundo esteticamente,
também manifestam um pensamento profundo em relação à
humanidade (MORIN, 2001).
Mais profundamente, a arte alimenta-se e nos alimenta com
toda a riqueza do mito, do símbolo, da analogia, sempre nos
permitindo extrair, pela consciência racional, as mensagens
profundas incluídas no mito (MORIN, 2007, p. 148).

De acordo com Silva (2015), apoiada em Paz (1982), a
arte possui a maestria de nos mostrar uma dimensão dentro e
fora da história, já que a arte está atrelada a um contexto e tempo
específicos, mas é capaz de levar além desse tempo, fornecendo
uma experiência e sentidos que ultrapassam fronteiras espaçotemporais, ao fornecer uma possível interpretação da realidade
que cerca o homem em qualquer período, atualizando-se de
forma dinâmica. A autora explica que o mesmo se dá com as
narrativas, que possuem a capacidade de criar e recriar o mundo
que nos cerca.
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Indivíduo, natureza e sociedade
O que difere na relação do ser humano entre natureza e
cultura parte da compreensão sociocultural. Ou seja,
percebemos a cultura como algo próximo de nós, e a natureza,
como algo distante, já que esta escapa do controle humano, e a
cultura pode ser entendida como algo que é desenvolvido para
nos proteger da imprevisibilidade da natureza (FLUSSER,
1979).
É típico do ser humano buscar transformar o meio que o
cerca para garantir sua sobrevivência, e também para ter acesso
a estruturas que lhe propiciem qualidade de vida. Para culminar
nessas metas executamos ações que acarretam tanto impactos
ambientais quanto sociais.
Flusser (2007, p. 91) afirma que “a comunicação
humana é um artifício” com o propósito de nos fazer esquecer a
solidão e a condenação à morte. Assim, de acordo com o
filósofo, quando aprendemos um código, esquecemos sua
artificialidade, ele se torna uma espécie de segunda natureza. O
mundo codificado em que vivemos nos faz esquecer a primeira
natureza. Logo, a teoria da comunicação não é uma ciência
natural. Afinal de contas, o ser humano é um animal não natural,
é um animal social, e se não se servir da comunicação, torna-se
um idiota (FLUSSER, 2007).
Para Bauman (2008a), as necessidades passaram por
mudanças porque precisaram se enquadrar em arranjos sociais
resultantes da renovação de vontades e desejos.
Nessa perspectiva não há nas necessidades somente o
propósito de suprir o básico ou o mais importante, porque o
mais importante também se transformou, pois a sociedade se
estrutura da argumentação de satisfazer os desejos humanos. Ou
seja, a vida humana está vinculada e dependente do consumo.
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Bauman diferencia cientificamente os termos
consumismo e consumo. Para ele consumismo representa estilo
de vida que prega padrões entre as relações humanas, enquanto
o consumo, desde sempre presente nas sociedades, é
indispensável para a vida humana. A crítica de Bauman recai
sobre o fato do mercado estimular o consumo exacerbado da
sociedade, além de oferecer ou não a felicidade para as pessoas
por meio deste processo. O autor aborda a cultura consumista e
enfatiza a relação existente entre o indivíduo e a mercadoria
(BAUMAN, 2008b).
A serviço do capitalismo surge a moda, descartável e
passageira. Assim é o consumismo, o tempo da mercadoria e
sua duração são condições para a manutenção das economias
das empresas (BAUMAN, 2008b).
Para Morin, a construção de uma sociedade mais justa e
igualitária só é possível por meio de uma nova e complexa
compreensão do mundo, visto que é impensável a existência
humana sem impacto.

Comunicação e afeto
A comunicação é como uma ponte que pode conectar-se
tanto com o afeto quanto com o seu oposto, a incomunicação.
Para Baitello Junior (2002), quanto mais os recursos e
as técnicas comunicacionais se aperfeiçoam, na mesma
proporção aumenta também a incomunicação, a qual contribuiu
para a incapacidade do ser humano em comunicar-se consigo
mesmo, com os outros seres e com o mundo.
A incomunicação se faz presente nos excessos. No
excesso de informação, de tecnologia, de luz, de zelo, de
visibilidade, de ordem. Os excessos do tempo carregam consigo
a aceleração, o estresse, a pressa, a desocupação, o desemprego.
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E, também, o roubo do tempo: “o tempo de vida que nos é
roubado pelas cidades e seus excessos ou pela mídia e suas
hipérboles” (BAITELLO JUNIOR, 2002, p. 2).
Ao rompermos os vínculos com o nosso passado, nossas
histórias, nosso futuro e com os outros seres, restam apenas os
fantasmas destes vínculos. O que chamamos de incomunicação,
conclui Baitello Junior (2002).
E talvez, para que haja efetividade na comunicação, o
eixo principal seja o afeto. Aquele que afeta, transforma, cria
vínculos.
Para Sodré (2006), precisamos dar mais espaço à
emoção, sensibilidade e afeto para compreender, refletir e
melhorar o convívio entre o ser humano, meio e mídia.
Efetivamente, o campo dos afetos ou a dimensão do sensível
sempre esteve aí, com os artistas, os poetas, os amantes, os
visionários. Originariamente, também com os inventores da
racionalidade filosófica, como Platão e Aristóteles, para os
quais o pensamento nasce de um pathos, presente nos
sentimentos de medo, curiosidade, preocupação ou espanto
(thaumatzein) diante do mundo e das coisas. A este pathos,
tanto Max Scheler quanto Martin Heidegger chamam de
disposição ou situação afetiva (Befindlichkeit), atribuindo-lhe
um caráter fundamental no exercício do pensamento, por ser
o elo entre ele e a vida. Já Henri Bergson opta pela intuição
como uma espécie de traço vital entre a racionalidade e o
instinto que possibilita a emergência da reflexão filosófica
(SODRÉ, 2006, p. 39).

Para o pesquisador, devemos compreender a
comunicação como comunhão. E, por meio do afeto e da
sensibilidade, percebemos a singularidade do outro (SODRÉ,
2014).
Sendo assim, podemos apreender que a comunicação de
massa e as tecnologias, quando suprimem o diálogo,
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fundamental para evitar a incomunicação, apenas informam ou
entretêm.
O cerne da reflexão de Buber (1982) reside no diálogo e
na relação com o outro. Os diálogos são elencados por ele em
espécies distintas como: 1ª) autêntico – não importa se falado
ou silencioso, sua intenção é de estabelecer entre eles e si
próprio uma reciprocidade viva; 2ª) técnico – movido
unicamente pela necessidade de um entendimento objetivo; 3ª)
monólogo – disfarçado de diálogo, neste as pessoas falam
consigo mesmas. O autor conclui que a primeira espécie de
diálogo é a forma mais rara de interação. A segunda espécie faz
parte dos seus bens essenciais e da existência moderna. E por
último, a terceira espécie é um debate, no qual os pensamentos
são expressos da mesma maneira em que estavam na mente,
porém, no ato de falar, são tão aguçados que podem atingir o
ponto mais sensível e isto sem se considerar os indivíduos com
os quais se fala. Essa é uma conversação que não é determinada
nem pela necessidade de comunicar ou nem pela de aprender
algo.
Para o autor, “o movimento básico dialógico consiste no
voltar-se-para-o-outro” (BUBER, 1982, p. 56), pois o ser
humano só pode ser compreendido na relação com o outro.
Partindo dessa discussão, entendemos que o ser humano
deve conduzir sua existência instituída no diálogo, aceitar a si
mesmo bem como aceitar o próximo para uma melhor
convivência (BUBER, 2001).
As ideias de Buber nos auxiliam na compreensão da
essência humana e estabelecem parâmetros que podem nos
orientar na construção de uma relação dialógica entre os seres.
Para Marcondes Filho (2014), o diálogo não é o dia a dia, mas
sim, um acontecimento que transforma. Se não houver essa
transformação, é porque sequer houve comunicação.
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Narrativas
As narrativas empregadas nos discursos ambientais
parecem sem sabor, vazias. A partir daí, para resgatar esse
sabor, sem dissociar a narrativa ambiental dos desempenhos
sociais rotineiros, necessitamos de muitas pitadas de poesia.
Seja no âmbito da propaganda, publicidade, educação, o
pensamento complexo de Morin pode ser o fio condutor dessa
mudança, a válvula para o reencantamento ambiental, podendo,
assim, resgatar valores que criem um sentimento de
pertencimento à natureza.
Porém, antes de continuarmos a discorrer sobre
narrativa, faremos uma breve introdução ao pensamento
complexo de Morin.
O autor Edgard de Assis Carvalho oferece uma vasta
argumentação sobre a importância do pensamento complexo
defendido por Morin, o qual coloca o ser humano em seu devido
lugar, como um ser simultaneamente biológico e cultural. Para
Morin, os valores universais são guiados pela consciência
antropológica, telúrica, ecológica e cosmológica. Ou seja,
somos seres conectados à Terra, à natureza e ao universo
(CARVALHO, 2009).
O pensamento complexo não é o contrário do
pensamento simplificado, mas sim o integra. Pode, inclusive,
ser descrito de modo tão fácil quanto o da simplicidade;
enquanto o último determina separar e reduzir, o da
complexidade aconselha reunir, ainda que se possa distinguir.
Essencialmente esse pensamento parte de certezas e incertezas
(MORIN, 2005).
A narrativa, sobretudo a narrativa poética, pode ser uma
forma complexa de mediação da experiência, que amplie a
nossa visão dos fatos, capaz de conduzir à reflexão.
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Para Silva (2018), a complexidade e a polissemia são
formas poéticas de comunicação. A comunicação poética
possibilita
(...) uma compreensão metafórica dos fenômenos concretos,
talvez único modo de compreender aquilo para o que a
racionalidade é insuficiente. Como forma mediadora, esta
narrativa comunica aos fruidores, de modo poético, a
necessidade do encontro, da empatia e da resiliência diante do
que se configura inexplicável, mas que a compreensão revela
como possível de ser vivido, rememorado e transformado em
experiência para se tecer novas histórias (SILVA, 2018, p. 14).

Para Benjamin (1994), um dos atributos que
caracterizam o narrador é a experiência. Porém, para ele, as
pessoas que sabem narrar são cada vez mais raras.
Benjamin defende a ideia de que entre as narrativas
escritas, as melhores são as que menos se diferenciam das
histórias orais. Assim, divide a figura do narrador entre dois
grupos: o que vem de longe e o que não sai do seu país. Outro
atributo de um narrador nato é o senso prático. Ou seja, a
autêntica narrativa tem sempre em si uma perspectiva utilitária
– a qual pode refletir-se em um ensinamento moral – ou prática.
Ou seja, o narrador é alguém que sabe dar conselhos. De acordo
com o autor, a chegada do romance no início do período
moderno é o primeiro sinal da morte da narrativa, visto que a
ligação do romance ao livro o separa da narrativa, já que o
romance requer o indivíduo isolado. Como ponto principal para
o declínio da narrativa, temos a informação, pois quase tudo está
a serviço da informação e quase nada está a serviço da narrativa.
Diferente da informação, que só tem valor no momento em que
é nova, a narrativa não se entrega. Ela preserva suas forças e
depois de muito tempo ainda é capaz de se desenvolver
(BENJAMIN, 1994).
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Para Benjamin, a narrativa é uma forma artesanal de
comunicação, na qual o narrador “deixa sua marca” na narrativa
contada. Com esta afirmação, podemos observar a importância
tanto na percepção de narrativa como de narrador para
compartilhar repertórios acerca de questões ambientais.
Resgatar um narrador que saiba dar conselhos, e usar a
narrativa, que é uma forma de texto muito mais duradoura que
a informação, pode significar comunicar algo poeticamente,
atrelando o sensível e o duradouro ao invés de apenas passar
informações que logo serão esquecidas.
A narrativa ambiental, tendo em vista suas interações no
contexto social, pode servir como uma ferramenta constituidora
de atores em favor da conscientização sobre as questões
ambientais. As histórias contadas e recontadas podem favorecer
reflexões e contribuir para conscientização.
Uma narrativa poética ambiental pode se manifestar de
diversas formas, na música, nas imagens/fotografias, em peças
publicitárias, nas artes.
Apresentamos o exemplo do artista visual Eduardo Srur,
nascido em São Paulo, onde mora e trabalha, conhecido por suas
intervenções urbanas, que dialogam com as questões
ambientais.
Para Srur, a cidade é a galeria. Ele aproxima a arte do
cotidiano, e, ao inserir a arte no cotidiano, faz com que o próprio
cotidiano seja revisto. Os objetos comuns, tomados
artisticamente, em uma leitura poética dos objetos da vida,
provocam um estranhamento e fazem com que as pessoas olhem
para aquilo que passa despercebido. Neste sentido, podemos
entender suas obras como acontecimentos comunicacionais, na
perspectiva de Ciro Marcondes Filho, pois mais do que
informar, elas transformam o real e nos obrigam a perceber os
problemas cotidianos, entre eles, os ambientais, tão trabalhados
pelo artista.
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No site oficial do artista, existem diversas obras que
poderíamos utilizar como exemplo, porém, optamos por duas,
as quais consideramos que dialogam plenamente com este
trabalho.
A primeira é a intervenção Pets (2008), feita com
garrafas infláveis gigantescas (10 x 3,5 metros), que foi exposta
às margens de concreto do Rio Tietê, principal rio da cidade de
São Paulo, conhecido por sua poluição ao longo dos anos
(SRUR, 2018).

Figura 1 – Intervenção Rio Tietê

Fonte: http://www.eduardosrur.com.br/intervencoes/pets

A segunda intervenção escolhida chama-se Mercado
(2016). Nesta, dez esculturas de metal, com medidas de 3,80 x
3,70 x 2,20 metros, foram espalhadas pela cidade de São Paulo
(SRUR, 2018).
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Figura 2 – Intervenção com carrinhos de supermercado

Fonte: http://www.eduardosrur.com.br/intervencoes/mercado

A intervenção urbana, além de encantar e surpreender,
contribui com a valorização dos espaços públicos e serve para
alertar a sociedade sobre os problemas atuais.
Ao contemplarmos as intervenções de Srur, temos um
real reinterpretado poeticamente, construindo uma narrativa
capaz de dramatizar os objetos que aparecem em cena. Sua arte
transmite um olhar sobre o mundo consumista e desigual em
que vivemos. E, por meio delas, refletimos sobre nossa
contribuição em construir um mundo melhor, já que o artista
transforma olhares, retirando-nos de nossa condição anestésica,
a qual é reflexo do nosso cotidiano caótico e bombardeado de
informações.
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Considerações
Acreditamos que a poesia seja capaz de produzir
processos de alteridade do ser humano consigo mesmo, com os
seus iguais e diferentes, e dos seres humanos com o mundo. A
poesia toca os sentidos: sua importância para experiências
humanas e para o conhecimento se dá pelo encantamento que
ela possibilita. A partir dessa perspectiva, a relação do ser
humano com a natureza e o planeta não deve ser reduzida,
tampouco separada (MORIN; CIURANA; MOTTA, 2003).
Por isto, a importância do pensamento complexo, com o
qual Morin salienta a relevância de discernirmos sobre as
diferentes dimensões da realidade, contudo, sem de modo
algum separá-las. Pois, para ele, complexidade é aquilo que é
“tecido junto” (MORIN, 2005).
Nosso cotidiano vive sempre em busca de sentido. Mas o
sentido não é originário, não provém da exterioridade de
nossos seres. Emerge da participação, da fraternização, do
amor. O sentido do amor e da poesia é o sentido da qualidade
suprema da vida. Amor e poesia, quando concebidos como
fins e meios do viver, dão plenitude de sentido ao “viver por
viver” (MORIN, 1998, p. 10).

A relação do ser humano com a natureza necessita de
reflexões e de engajamento por parte de vias públicas, políticas
e privadas. Seja por meio de narrativas, poéticas ou não, a
comunicação ambiental deve se formalizar como prioridade.
Porém, Flusser acentua que a comunicação só pode alcançar seu
objetivo quando há um equilíbrio entre discurso e diálogo.
Como hoje predomina o discurso, os homens sentem-se
solitários, apesar da permanente ligação com as chamadas
"fontes de informação". E quando os diálogos provincianos
predominam sobre o discurso, como acontecia antes da
revolução da comunicação, os homens sentem-se sozinhos,
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apesar do diálogo, porque se sentem extirpados da história
(FLUSSER, 2007, p. 98).

Flusser ainda nos alerta sobre o verdadeiro espaço que a
comunicação ocupa em nossas vidas, que é o de buscar sentido
para tudo. Seja em conversas rotineiras ou filosóficas, todas
parecem nos levar ao caminho apontado por Flusser: o de não
sucumbir à loucura pensando na morte.
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A NERVURA OCULTA DA FOLHA: CULTURA DA
GUERRA E POLÍTICAS DE (DES)AFETOS EM
NARUTO E SEUS ENTORNOS

Ravel Giordano Paz
Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul

Introdução
Este artigo se situa no imbricamento de pelo menos dois
campos teóricos: o dos estudos da comunicação e o dos estudos
literários. Algo que naturalmente reflete a dupla face de seu
objeto: de um lado o vínculo constitutivo com os mass media e
de outro a condição de constructo narrativo ficcional. Mas esse
imbricamento se desdobra em outros, entre eles com os estudos
dos afetos; o que ocorre tanto pela afectologia intrínseca aos
produtos culturais voltados para o público juvenil ou
infantojuvenil quanto pela densidade específica da questão dos
afetos nos produtos da cultura japonesa contemporânea. E as
narrativas da franquia Naruto se incluem em ambos os casos.
De fato, não é difícil reconhecer, nelas, uma espécie de lógica
afetiva inclusiva, estreitamente ligada ao cultivo de situações
dramáticas que ativam uma rede virtualmente infinita de
relações empáticas. Assim, os afetos constituem, aqui, tanto
motores para o enredo quanto fins em si mesmos, e não meros
agentes de uma complexificação narrativa ou mesmo
psicológica.
Os aportes – ou, antes, os motes crítico-teóricos – que
nos servirão na exploração desse campo narracional-afectual
são os que temos tentado construir em nossas aproximações do
pensamento das demandas e da espectropoética de Derrida e,
mais timidamente, da teoria dos afetos ou afectologia de
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Espinosa, em textos sobre diversos escritores e expressões
artístico-midiáticas (PAZ, 2007; 2009; 2011; 2016). Nossa
disposição inicial face ao objeto, porém, é inspirada sobretudo
pela postura de abertura face à diversidade das manifestações
estéticas – e pelo reconhecimento da própria abertura semântica
e comunicacional dessas manifestações pelo menos desde o
Modernismo – de Umberto Eco. Assim, se fosse preciso situar
nossa posição entre apocalípticos e integrados – para remeter à
notória distinção de Eco (1979) –, não hesitaríamos em indicar
a segunda alternativa: se nos debruçamos sobre um produto da
indústria cultural ou da cultura de massas contemporânea é
porque de certa forma apostamos nele: em seu potencial
empático, comunicativo e mesmo transformador. O que não nos
obriga a vê-lo acriticamente.
Nesse ponto, vale a lição do próprio Eco, ao tratar da
questão da alienação em um romance do escritor italiano
Elémire Zolla. À visão corrosiva de um fetichismo extremo na
relação da protagonista com seu automóvel, o filósofo opõe a
possibilidade de se criar “subterfúgios ‘ascéticos’” que
garantam a liberdade do indivíduo face a um objeto tão
potencialmente alienante e capaz de se sobrepor às relações
humanas, como “maltratar o carro, mantê-lo sujo e descuidado”
(ECO, 1988, p. 244). No nosso caso não é preciso chegar a tais
extremos. Afinal, sendo Naruto (N) uma das raras narrativas –
outra é o Ulisses de Joyce, aliás numa passagem citada por Eco
na mesma página – que se permitem à pachorra de mostrar um
protagonista defecando (N, ep. 3), talvez baste apenas apurar o
faro crítico para que suas excrescências saltem à vista. E se isso
não garante que nossos afetos se mantenham intactos,
certamente não chegará a purgá-los.
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Naruto, Naruto e seus entornos: o todo partido e a partição
partilhada
Ao tomarmos Naruto como objeto de estudo, não nos
referimos a um todo exatamente coeso. A rigor, além de uma
franquia comercial, esse nome em itálico designa com precisão
apenas o mangá escrito e ilustrado por Masashi Kishimoto (mas
com a colaboração de vários ilustradores e, como é de regra, a
orientação do editor) e a primeira parte da animação colorizada,
já que a segunda parte desta ganhou o título de Naruto
Shippuden (NS), traduzível por Crônicas de Naruto. Trata-se,
evidentemente, de um procedimento sobretudo mercadológico,
destinado a renovar o produto em sua oferta comercial.
Na prática, o que mais diferencia o anime do mangá,
além dos recursos técnicos, são os chamados fillers
(“enchimentos”). Escritos por outros roteiristas, e geralmente de
qualidade inferior, os fillers têm principalmente a função de
prolongar o enredo do anime, suprindo as lacunas de tempo
geradas pela produção mais lenta do mangá e prolongando a
exposição midiática da franquia. Alguns se estendem por
“arcos” narrativos, e se não chegam a interferir na narrativamestra, acrescentam conteúdo dramático e vivencial ao
percurso dos personagens.
Vários desses arcos replicam, em meio a tramas
diversas, uma espécie de situação-matriz, correspondente à
origem de Naruto Uzumaki: basicamente, a narrativa de
autossuperação de uma criança – quase sempre um menino –
em maior ou menor grau, e com consequências menos ou mais
funestas, excluída de seu meio, vítima da hostilidade de seus
pares e levada a uma condição de adversidade, não raro
extrema, contra eles.
Assim, de um ponto de vista que não se interesse por
Naruto apenas como um produto autoral – se é que em algum
momento ele constitui estritamente isso –, é preciso considerar
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essa teia no seu todo, ainda que sem pretender abrangê-la ou
decompô-la. Até porque se trata de uma teia em construção,
estendendo-se não só por diversos longas-metragens como pela
série Boruto: Naruto Next Generations (B), ainda em
andamento, em cujo mangá Kishimoto figura como supervisor.
Ao mesmo tempo, Naruto nos interessa, sim, como
produto autoral, inclusive porque testemunha a presença, no
campo midiático, de marcas significativas de práxis artísticas
individuais. Afinal, muito do interesse que a série suscita advém
de um trabalho autoral que lhe confere a força de uma
individuação estética.
Mas talvez se possa dizer que a própria disponibilidade
a outras mãos que Kishimoto confere a suas criações não deixa
de constituir, quaisquer que sejam suas motivações, um tipo de
gesto autoral; e um gesto que espelha não só uma cumplicidade
entre arte e mercado como, talvez, uma cumplicidade mais
profunda, entre autor e mundo criado: um mundo, afinal, de
seres que se habitam mutuamente.
O próprio Naruto é não só um ser fraturado pelo trauma
como um ser cuja interioridade – a oposição corpo/alma
funciona pouco, aqui – é partilhada por outro, que por sua vez é
nada menos que o demônio responsável pela morte de seus pais,
e com o qual, no entanto, não sendo ele uma expressão de um
Mal absoluto, o próprio ninja da Folha terminará estabelecendo
uma relação de amizade.
Nesse sentido, a relação de Naruto com a Raposa de
Nove Caudas – figura que, como Noronha (2013, p. 146)
demonstra, tem raízes na mitologia chinesa – é contígua à que
ele estabelece com os demais objetos de sua empatia,
configurando um campo afetivo-axiológico semelhante ao da
política da amizade espinosana, que Gomes e Júnior (2013, p.
39) definem como “uma relação agonística, de abertura ao outro
na qual os corpos estão dispostos a afetar e serem afetados,
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implicados em contribuir com o aumento da capacidade de
reflexão e ação do amigo”. Lugar de encontro de relações desse
tipo, embora nem sempre pacíficas, o herói se assemelha àquilo
que Derrida (1994, p. 12) denomina um “mais de um”: um
amálgama de seres, vozes, demandas e afetos.

O mundo ninja e os demônios interiores: complexos,
coabitações
Um dado essencial na configuração do personagem
Naruto é o pertencimento a seu lugar de origem, a Vila Oculta
da Folha, ou simplesmente a Folha, pertencente ao País do
Fogo. Mas a importância disso na diegese e no complexo
axiológico da série Naruto se desdobra no pertencimento desse
lugar ao mundo ninja: um mundo, aliás, um pequeno complexo
geopolítico, no qual a Folha cumpre um papel proeminente, e
onde os aparatos e confrontos bélicos constituem não só
ameaças, mas também forças econômicas: Naruto e seus
companheiros ninjas ou shinobis são mercenários profissionais
de uma espécie de cidade-estado de mercenários, ou pelo menos
cuja principal receita são trabalhos mercenários.
É verdade que esses termos soam um pouco excessivos
diante de como as coisas realmente se passam. Afinal,
parâmetros éticos implícitos ou explícitos pautam o tipo de
serviço – ou “missão” – desempenhado pelas equipes ninjas da
Folha contratadas por pessoas, clãs ou governantes de outros
países. Logo na primeira missão importante do herói, aliás, fica
clara, no confronto com um bando contratado por um
empresário cruel, a diferença entre o tipo de mercenário que eles
são e o tipo que não são nem podem ser (N, ep. 6-19).
Ainda assim, há algo de chocante na configuração moral
dessa diegese. Afinal, o que Naruto faz é ajudar a sustentar um
dos pilares de um mundo belicista, um mundo em guerra
pausada (até a eclosão da Quarta Guerra Ninja), mas também de
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pequenas guerras disseminadas. Numa ambiguidade fulcral, a
Folha quer a paz, mas alimenta a cultura e, eventualmente, a
prática da guerra. E ainda que se tente atenuar o status
problemático do herói tornando-o a “criança da profecia”
destinada a trazer uma paz duradoura ao mundo ninja, essa
síntese não subsume seu amálgama de impulsos e afetos,
contraditórios ou não, cujos polos mais salientes, antitéticos ou
não, são a disposição empática e a sede de combates. Aliás, o
predestinado pode trazer a paz ou uma catástrofe de proporções
inéditas ao mundo ninja: de fato, a ambiguidade habita sua
essência. E se a segunda dessas alternativas parece remeter
sobretudo a outra “criança da profecia”, Nagato, este se
configura como um “duplo” do próprio herói.
Em tudo isso, Naruto se inscreve na ordem de um
antimaniqueísmo – ou, antes, um não-maniqueísmo – e um
relativismo ético que dificilmente não surpreendem o receptor
ocidental. Não que não haja heróis e vilões. Entretanto, essa
distinção é relativizada pela concessão aos vilões, sobretudo os
grandes vilões, como Oroshimaru e Pain (inicialmente Nagato),
do mesmo impulso básico que move os heróis – uma “causa”
cujo valor primeiro assenta na vontade pessoal – e pela
aproximação empática de suas motivações íntimas, na forma de
histórias de vida marcadas pelo trauma. Assim, embora com
exceções, os vilões não são atirados ao campo de uma
polaridade absoluta, havendo, inclusive, os que terminam
deslizando para o campo do heroísmo. É o caso de Gaara, o
jovem ninja assassino da Aldeia da Areia.
Figura das mais marcantes no início de Naruto, Gaara é
também um dos personagens com quem o protagonista
estabelece uma identificação mais forte. Como Naruto, Gaara
também é hospedeiro de uma raposa-demônio, o que, no
contexto mais belicoso de sua aldeia, gera ocorrências trágicas
em sua vida, monstruosamente moldada para transformá-lo
numa arma invencível (N, ep. 77). A cultura da guerra – a
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condução da existência como existência bélica – mostra-se aqui
em sua face mais cruel, na forma de uma “alteridade” – a Aldeia
da Areia figura evidentemente o mundo árabe – cujas
atrocidades, porém, não diferem muito de algumas cometidas, é
verdade que em outros tempos, por líderes da própria Folha;
como, no caso mais crasso, a ordem de Danzou Shimura para
que Itachi Uchiha exterminasse o próprio clã (NS, ep. 141).
Mas a história de Itachi é apenas um dos pontos
culminantes num arco muito maior, que abrange praticamente
toda a série: a história de seu irmão, Sasuke Uchiha, que
constitui não só um dos principais fatores de flexibilização dos
padrões narrativos de Naruto como um de seus núcleos afetivos
ou afectuais mais densos.
Certamente não é uma proeza desprezível desestabilizar
a centralidade de um personagem cujo nome se aplica à própria
narrativa que protagoniza. Note-se que não se trata de uma
polaridade, da instauração de um mero polo adversativo. Sasuke
não é exatamente um vilão ou mesmo um antagonista; e,
embora seja rival de Naruto em mais de um aspecto, é também
uma de suas grandes motivações empático-afetivas. Na
verdade, o grande mote e motor do enredo na primeira parte da
série é a busca do protagonista pelo amigo e rival, tentando
salvá-lo de perder-se no sentimento de vingança; e o fato, aliás,
dessa busca não ser completamente bem-sucedida é outro
elemento que desestabiliza o estrito heroísmo de Naruto: afinal,
Sasuke não só chega a consumar sua vingança, matando o
irmão, como pratica outros atos cruéis em busca de uma nova
vingança, agora contra a própria Folha.
Nessa ambiguidade extrema, Sasuke é um dos grandes
responsáveis pela amplitude do arco afetivo de Naruto, tanto em
termos temáticos quanto axiológicos, ou seja, no delineamento
daquilo que designaríamos propriamente como suas políticas de
afetos. No primeiro caso, basta lembrar da cena icônica em que
ele e Naruto se beijam na boca acidentalmente (N, ep. 3),
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selando logo no início um vínculo que permanecerá até o fim da
saga. Mesmo esquivando-se a qualquer sugestão propriamente
sexual (como ficará claro ao longo da série), a cena não deixa
de sinalizar com uma política de tolerância em questões de
sexualidade; no entanto, a função axiológica de Sasuke, em seu
alcance mais amplo, constitui-se na reivindicação de uma
tolerância extrema face ao próprio personagem, do início ao fim
construído não só como um dos grandes receptáculos afetivos
do espectador, mas como uma prova de fogo para seus afetos.
Naturalmente, para que essa prova seja bem-sucedida,
certos limites se mantêm, assim como certas fórmulas, já que
um “resgate” final não deixa de ocorrer. Porém, o que sela o
vínculo empático de Sasuke conosco não é esse movimento de
conciliação, mas as próprias contradições do jovem Uchiha,
com sua nobreza e força interior deslizando para a arrogância e
um “ideal” de vingança que, afinal, se revelará na gravidade de
sua falha trágica: Itachi, como o irmão descobre após matá-lo,
era tão vítima quanto ele. E tudo isso, longe de nos afastar, nos
aproxima dele; e nada melhor do que isso – a presença desse
personagem a quem somos instruídos a amar quase a despeito
do que quer que ele faça – demonstra o quanto a própria
afetividade ocupa um lugar de soberania axiológica em Naruto.
Para além, portanto, de uma ética supostamente
impessoal, são os afetos e vontades – a ética dos afetos e a ética
das vontades, se quisermos –, em seu imbricamento
indissociável, que orientam os destinos – os ritos de punição,
expiação, recompensa, etc. – na série. Ao menos, como logo
veremos, num primeiro plano de sua diegese.

O mundo ninja e seus senhores: complexos, conluios
Por mais que ocupem um lugar de centralidade na
diegese de Naruto, os jovens ninjas não são os únicos sujeitos
aos benefícios das ambiguidades que suas paixões e
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inexperiência tornam relativamente fácil justificar. Essas
ambiguidades também envolvem, por exemplo, personagens
que se ocupam de responsabilidades e mandos coletivos. Na
verdade, é um fato crasso a irresponsabilidade ostensiva, ainda
que sempre parcial, de muitos dos líderes e mestres importantes
na defesa da Folha e na formação – profissional e emocional –
de seus jovens ninjas.
Os casos mais notórios são os dos “lendários sannin”
Jiraiya e Tsunade. Jiraiya-sensei é talvez o maior mestre de
Naruto, e se esmera não só nas artes ninja como nas do
voyeurismo e da sedução, a pretexto de colher material – “fazer
pesquisas” – para sua série de romances eróticos, na qual, aliás,
o mestre anterior do protagonista, Kakashi, é praticamente
viciado. Em sua dedicação a seus interesses artístico-sexuais,
Jiraiya descura frequentemente dos treinamentos de Naruto,
chegando a lhe causar sérios problemas (N, ep. 83-85), além da
rebeldia mais do que justificada e cuja grande catarse é o apelido
“sábio tarado” (ero-sennin). Há, sem dúvida, algo de acintoso
no que tange às noções de tradição e autoridade numa figuração
como essa, mas, além do próprio humor, outro dado serve de
atenuante: a frequente inversão dos deslizes do personagem em
acertos involuntários ou mesmo supostamente voluntários, em
situações às vezes perfeitamente inverossímeis.
No caso da “vovó Tsunade”, que surge como uma
jogadora inveterada, de má sorte e fortes tendências alcoólicas
(N, ep. 85-86), uma inversão desse tipo divide em duas a
existência temporal da personagem, e de forma tão cabal que,
passado certo tempo, mal guardamos a lembrança de como ela
era. É a duras penas que Tsunade se decide a ajudar os ninjas da
Folha e, afinal, tornar-se sua nova líder, ou seja, a Quinta
Hokage; mas seu afastamento, naturalmente, também tinha sua
razão de ser, na forma de tragédias pessoais que, por sua vez, a
ligam simbólica e afetivamente a Naruto (N, ep. 89-92).
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Enfim, uma adequação perfeita e relativamente tranquila
entre ética afetiva e ética da responsabilidade. No entanto, uma
das coisas mais impressionantes em Naruto – o qualificativo
não é excessivo, ainda mais referindo-se a um produto
simbólico para jovens e crianças – é como se busca essa
conciliação mesmo nos casos mais extremos: aqueles em que
afetos e responsabilidades se amalgamam das formas mais
paradoxais e paroxísticas, não raro avizinhando-se – ou um
pouco mais que isso – do patológico.
Um dos casos mais marcantes, num dos primeiros arcos
da série (N, ep. 6-19), é o da relação do vilão ninja Zabuza com
o pequeno Haku, menino ninja de história traumática resgatado
das ruas e escravizado – bélica e afetivamente – por ele.
Extremamente poderosos, os dois constituem o primeiro grande
desafio de Naruto e sua equipe em sua primeira missão de alto
risco, em enfrentamentos marcados por situações cruciantes
que, entrecortadas ainda pela história trágica de Haku,
extrapolam em muito a estética da guerra como espetáculo
típico da cultura norte-americana. Pela força do vínculo
empático que buscam e conseguem produzir entre o receptor e
os personagens em situações de sofrimento extremo, não há
dúvidas de que a grande mensagem desses episódios é a de que
a guerra é estúpida e terrível (algo que ganhará sua grande
síntese, já em Naruto Shippuden, no discurso com que Naruto
convence Pain/Nagato a abandonar seus intentos; cf. NS, ep.
174).
Não obstante, não apenas o fecho desse arco comporta
um movimento claramente conciliatório como desde o início a
relação de Zabuza e Haku é configurada com uma ambiguidade
que, no âmago mesmo da sua estranheza – onde habita, por
exemplo, a sugestão de uma vinculação sexual, reforçada pelo
fato de Haku ter traços femininos e, ainda, zelar pelo “corpo
perfeito” do mestre (N, ep. 11) –, comporta um forte sinal
positivo: forte não no sentido de que essa positividade se isola
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de todo o resto, ou seja, da negatividade, mas no de que se insere
no âmago desta com força dramático-retórica, e com tal
pretensão de verdade que chega a abarcar, quase suprimir, a
própria negatividade.
O que se dá por outra versão da dialética de vontade e
afetividade, cuja síntese, agora, é uma vontade de dedicação –
ou, mais prosaicamente, submissão – da própria vida à vida de
outrem. Pois é a missão de ser um instrumento, um artefato
bélico e defensivo para Zabuza, ainda que às custas da própria
vida, que Haku assume para si. E é o reconhecimento dessa
dedicação extrema ante sua prova derradeira que confere a
Zabuza uma possibilidade de perdão na hora de sua morte, ou,
no mínimo, a empatia do receptor e dos próprios ninjas da Folha
(N, ep. 19).
Por mais particular que seja, essa síntese volitivoafectual não deixa de aclarar vários aspectos do todo, ainda que
sob uma luz um pouco excessiva. Mas é mesmo uma
característica marcada desses produtos a propensão aos
extremos e, ao mesmo tempo, às incontáveis mediações – e por
isso a palavra arco se presta tão bem a eles, para designar não
apenas suas divisões temporais, mas também seus componentes
temáticos e axiológicos.
Assim, é inevitável que a história de Zabuza se projete,
por exemplo, sobre Jiraiya-sensei, e mais ainda sobre Gaisensei, que faz da tarefa de tornar Rock Lee um grande ninja o
objetivo expresso de sua vida, impondo ao discípulo –
fisicamente, quase uma miniatura sua – uma dedicação não
menos extrema, incluindo rotinas de treinos excruciantes, além
da fidelidade caricata, mas profunda (ver N, ep. 100).
E há também os adoradores, escravos e objetos de
experimentos do grande vilão Oroshimaru, alguns dispostos e
até ansiosos por terem seus corpos apropriados pelo homemmonstro reverencialmente designado como sama (“senhor”).
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Um caso singular é o de seu assistente Kabuto, que mantém
relativa independência afetiva e mesmo de ações em relação a
ele e, ao mesmo tempo, legitima racionalmente sua submissão.
O ponto-chave, naturalmente, é o fascínio do poder. Nesse
sentido, as atitudes ambivalentes de Kabuto e outros lacaios de
Oroshimaru diferem da de Haku com Zabuza, mas apenas no
que parte deles para o senhor, e não o contrário: do lugar deste,
é sempre o poder que emana, prende e, no fim das contas,
legitima. Assim, os seres fascinados e escravizados pelo poder
de Oroshimru, seja em busca eles próprios de poder ou não, não
diferem muito do receptor-modelo que se concebe ecoando o
espanto de um personagem com a quantidade de chakra
(energia físico-psíquica usada nos jutsus) de outro.
Essas ambivalências, vale reforçar, não excluem
horizontes éticos – vide, por exemplo, a fala de Sasuke a
Oroshimaru, quando o derrota, censurando suas práticas
desumanas (NS, ep. 113) –, mas não os estabelecem como
critérios para a concessão de uma legitimidade volitiva ou
actancial, e muito menos afectual: cada vez que Kabuto se
preocupa, e sem qualquer vestígio caricatural, com Oroshimaru,
somos chamados a um olhar empático sobre ele.
Em tudo isso, o campo axiológico de Naruto se
configura numa oscilação entre as virtudes da paz e os direitos
da vontade, aliás, das vontades (ou, em outros termos, as
virtudes de um herói positivo e os direitos de um super-homem
nietzscheano), inclusive, eventualmente, a vontade de pôr fim à
paz (encarnada, sobretudo, no vilão-justiceiro Pain). Até porque
essa paz se configura de forma ambígua o bastante, por
exemplo, perpetuando injustiças econômicas (é o motivo da
aliança da Areia com Oroshimaru contra a Folha), para
legitimar demandas contrárias a ela. Também em Boruto o
pacifismo é alvo de uma visada crítica, enquanto parte e suposta
base de uma sociedade desenvolvida, consumista e acomodada.
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Mas dizer que isso chega ao extremo de justificar os
horrores da guerra seria uma violência enunciativa num
exercício de inferências como este. Por mais polêmicas que
sejam essas questões – que parecem remeter aos nós mais
ásperos da filosofia de Nietzsche –, elas também demarcam a
diferença de Naruto do maniqueísmo ideológico das narrativas
de heróis ocidentais: no fim das contas, portar a bandana da
Folha orgulhosamente como faz Naruto não é menos digno do
que portá-la riscada, como o faz seu amigo-rival Sasuke e,
depois, seu próprio filho Boruto. Ao menos sob certas
circunstâncias; pois o mundo ninja também tem os seus poréns.

Do afetivo ao ideológico: um instável caminho do meio
Há, sem dúvida, uma veia anárquica em Naruto: a cena
de abertura tanto do anime quanto do mangá, com o endiabrado
menino de cabelos espetados pichando as efígies gigantes dos
hokages, não deixa dúvidas quanto a isso. A saga de Naruto é,
em larga medida, a história de como essa veia arrefece, mas
também, parece legítimo dizer, amadurece, convertendo-se
cada vez mais em impulso empático, acolhedor. Quando o herói
realiza o sonho de se tornar hokage, já não se trata mais, apenas,
da demanda de reconhecimento e autorrealização, mas de um
projeto, senão coletivo, ao menos voltado à coletividade. E se
isso implica na derradeira conciliação do personagem com a
estrutura patriarcal da Folha e do mundo ninja, também implica
na consumação, parcial que seja, de sua vocação empática
enquanto vocação, pode-se dizer, democrática, no sentido da
democracia enquanto lugar de convívio de alteridades.
Se fosse o caso de situar o complexo axiológico de
Naruto no espectro ideológico do real da vida, talvez se pudesse
dizer que ele transita entre uma visão de mundo aristocrática e
uma visão liberal-democrática. A oposição Sasuke/Naruto
corresponde, de certa forma, a esses extremos, que, no entanto,
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são tão móveis e imiscíveis quanto os outros. Uma sociedade ao
mesmo tempo nobre e democrática: esboço, quiçá, de uma
utopia que se projeta na forma de um horizonte infinitamente
buscado, no cultivo de infinitos ajustamentos mútuos; mas
ajustamentos nem sempre pacíficos, e que não dispensam certos
ritos de exclusão.
Chega a ser surpreendente que, numa diegese que se
erige num arco afetivo tão amplo, algo permaneça fora dele e
da teia de ambiguidades éticas que lhe conferem sua
elasticidade. No entanto, isso ocorre; às vezes pela importância
muito reduzida dos personagens, mas outras de formas
sistemáticas que parecem em si mesmas significativas. É o caso
de Gatou, o vilão que tem Zabuza, Haku e mais uma legião de
mercenários a seu serviço, e que é apresentado como portador
de uma ambição tão desumana que ele próprio se vê privado de
qualquer elemento humanizador (afora, talvez, o medo nas
horas extremas, mas que em nada parece convidar nossa
empatia). E tratando-se de um empresário inescrupuloso, parece
evidente, aí, a figuração do que seria um lado nefando, senão
infernal – vide seus domínios, verdadeiros ínferos sombrios (N,
ep. 11) –, do capitalismo.
E que o capitalismo é, digamos, um sema algo esquivo,
mas importante no mundo ninja, é algo que se reconhece em
pequenos e grandes detalhes, dos rostos dos hokages esculpidos
na montanha, que obviamente remetem ao Monte Rushmore
nos EUA, às cédulas da Folha ostentadas por Tsunade em suas
apostas. A concepção estigmatizadora de um Gatou ao mesmo
tempo dá vazão a uma demanda crítica e marca o alvo simbólico
dessa demanda como uma exceção, na medida mesma em que
o alija da dialética empático-axiológica quase onipresente na
série. Não por acaso, o personagem é concebido, do nome (do
francês gâteau, “bolo”) à tipicidade social (é um gangster
moderno entre “ninjas lendários”), como uma espécie de
alteridade, estrangeira, pode-se dizer, ao próprio universo de
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Naruto. Nesse sentido, ele é um bode expiatório cujo sacrifício
permite a relativa higienização das tensões éticas e sociais
oriundas do capitalismo – contemporâneo ou não – que
perpassam esse universo.
Algo, no entanto, garante de antemão que essas
contradições não se entrelacem com a contradição mais aguda
– a conexão entre cultura aristocrática, potência empática e
cultura da guerra – do mundo ninja: as armas poderosas que os
shinobis “portam”, seus jutsus, são frutos de treinamentos
exaustivos, potências intrínsecas, heranças genéticas ou mesmo
apropriações indébitas, mas nunca produtos mercadológicos
como são as armas no mundo contemporâneo, embora não raro
suas potências destrutivas se assemelhem. Não por acaso, o
início de Boruto contém outro rito de purgação – de certa forma
necessário em se tratando de manter a aura lendárioaristocrática num contexto em que a Folha é uma civilização
bem mais avançada: como o caso das “ferramentas ninja
científicas” deixa claro, jutsus produzidos artificialmente, com
a ajuda de artefatos tecnológicos, não apenas ferem a ética ninja
como são potencialmente, senão fatalmente, desastrosos (B, ep.
55-65).
Não que os artefatos técnicos não tenham lugar no
mundo ninja. Vide, em Naruto, os ninjas da Areia que praticam
a “técnica de marionetes”, que consiste em manipular
complexos e belicosos fantoches com fios de chakra. Mas não
só o caráter periférico em relação à Folha como sua estreita
vinculação com o vilão Sasori, que usa corpos humanos na
construção de seus fantoches, tornando-se afinal ele próprio um
boneco (no qual a única parte humana restante é o coração),
marca a instabilidade desse elemento na diegese da série (NS,
ep. 1-32). Por outro lado, justamente a instabilidade garante a
integração.
Afinal, se Sasori, em sua frieza desumana, pode ser visto
como um símbolo da desumanização promovida pela técnica,
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não apenas sua história trágica como outros detalhes (tornar-se
um boneco é também uma forma de tornar-se uma obra de arte,
o principal herdeiro de seu jutsu é um dos heróis da Areia, etc.)
garantem seu acolhimento na dialética afetivo-axiológica da
série. Como ocorre, afinal, com Kabuto, que faz experiências
monstruosas com ninjas aprisionados para obter corpos
substitutos para seu amo Oroshimaru; ou mesmo com Danzou,
sobre quem, no fim das contas, não deixa de recair certo olhar
compreensivo. São situações nas quais as figurações
tecnológicas e os espectros do real que as habitam se revelam,
mesmo em suas dimensões mais sinistras – e muito embora
perifericamente à Folha –, integrados ao mundo ninja, colhendo
os benefícios de sua aura aristocrática.
Bem diferente do que se dá, ainda na primeira parte de
Naruto, com o “clã” de vilões Watari Ninja (“Ninja Viajante”),
cuja “arte ninja” consiste em se apropriar artificialmente – e não
“organicamente” como fazem outros – de jutsus e, mais, de
domínios alheios (N, ep. 162-167). Naturalmente, esses
personagens figuram o que, no espectro ideológico
contemporâneo, seria o oposto de Gatou: não uma ambição
capitalista desmesurada, mas um projeto comunista. Pelo menos
é a uma caricatura disso que eles se assemelham, identificandose como despossuídos (“sem-terras”, na tradução da Netflix) e
acusando os ninjas da Folha e aqueles cujas posses ambicionam
de “elitistas” (N, ep. 166). Se não o despertencimento ao mundo
ninja, uma espécie de desmerecimento de tal pertencimento e
uma falsidade essencial marcam os vilões desse arco de fillers
pouco digno do talento de Kishimoto: vide a voz em falsete e o
sorriso grotesco do líder do “clã”, em evidente contradição com
os elementos dramáticos de sua fala, enquanto seus truques
grosseiros lembram os do desenho Scooby-Doo, tanto mais que
também simulam aparições fantasmais.
Assim, se o espectro de uma crítica radical ao
capitalismo (em si mesmo uma espécie de espectrodiegese na
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série) paira discretamente em Naruto, o estigma que encobre o
espectro do comunismo é cabal. Naturalmente, o contexto
político asiático, incluindo aí palavras-chave como China e
Coreia do Norte, tem muito a ver com isso. Mas isso também se
traduz num alijamento das figurações da coletividade enquanto
forças ativas, ou ativamente demandantes, da teia de
ambiguidades da série. Vide, além dos Watari Ninja, a horda
assassina a serviço de Gatou, ou mesmo, em Boruto, a multidão
que Naruto precisa libertar das ilusões da gangue Byakuya,
cujas ações consistem em roubar e semear a discórdia contra os
ricos sob o falso pretexto da justiça social. Em seu discurso, o
Sétimo Hokage sustenta a necessidade de transformações
progressivas na Folha, deixando claro seu reconhecimento das
demandas sociais, mas o insistente deslizamento dessas
demandas para o campo da vilania confina sua positividade a
um lugar de passividade: a manifestação mais nobre da
multidão são os aplausos, aos quais Naruto imediatamente vira
as costas para ir no encalço da gangue, da qual já se ocupam não
só outros ninjas como a força policial da Folha (B, ep. 46).
Assim, o “caminho do meio” buscado pelo “Sétimo” inclui a
comunicação com o povo, mas o valor atribuído aos dois
campos “em diálogo” é bastante desigual.
E nesse ponto é preciso traçar um limite para as
aproximações com a espectropoética derridiana e a afectologia
espinosana: pois nestas as demandas – de justiça ou felicidade
– das multidões emergem com uma força injuntiva (DERRIDA,
1994, p. 17; BRAGA, 2017, p. 2016) que parece pouco
contemplada no gesto do herói. Esse gesto, pelo contrário,
sugere a legitimação da cultura da guerra como garantia do
pacto social, ou seja, como corretivo para as distensões sociais.
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Conclusão
Se a afetividade ocupa um lugar central no complexo
axiológico de Naruto, este também abriga um instável
equilíbrio entre uma demanda radical de abertura para o outro e
uma seletividade social e ideológica. É claro que isso é mais
acentuado nos fillers, mas não deixa de constituir um dado
orgânico na totalidade aberta de que eles participam.
Não por acaso, uma das primeiras aventuras do filho do
Sétimo Hokage replica, sem o viés caricatural, um dos fillers
mais ideológicos de Naruto, no qual o poder do dinheiro se
confronta e afinal se concilia com a arte e o espírito ninja (N,
ep. 174). Rico e carente de afeto paterno, o pequeno Tentou se
presta a um primeiro encontro com um “igual” para Boruto,
justamente pela carência afetiva. Mas por mais superficial que
seu drama pessoal se afigure diante dos dramas de Sasuke, Haku
ou Gaara, como o de Boruto face ao do próprio Naruto, ainda
esse deslocamento para contextos mais prosaicos – muito
embora com contrapartidas no campo mítico – atesta a potência
expansiva da afectologia ou, quiçá, afectopoética latente ou
pulsante no âmago das criações mais relevantes de Kishimoto
et al.
A plena assunção dessa potência tornaria a Folha o
experimento mais próximo daquilo a que Derrida (1994, p. 9293) chamou de uma “democracia por vir”: algo como o espectro
utópico de uma abertura incondicional para o outro e suas
demandas de abrigo, reconhecimento e justiça; uma utopia a
rigor inalcançável, mas que talvez habite o âmago de nossos
seres-demandas, secretamente ansioso de irromper para a vida.
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A RELAÇÃO ENTRE BE RIGHT BACK E HER:
INTERAÇÕES AFETIVAS E TECNOLÓGICAS

Pamella Regina D’Ornellas
UMESP

Introdução
O ser humano compartilha experiências por meio de
narrativas e, assim, o ato de narrar e seus desdobramentos
passam a fazer parte da existência humana. As narrativas são
formas de contar, de apresentar histórias verídicas ou fictícias,
de expor fatos ou situações ficcionais ou reais. Lúcia Correia
Moreira (2005, p. 18-19) relaciona a narrativa à necessidade
primitiva de o ser humano comunicar e afirma que
Falar em narrativa remete-nos à reflexão sobre uma
necessidade humana: a comunicação. Considerando que o ato
de comunicar dá conta daquelas atividades atávicas ao homem
no sentido da sua perpetuação - motivação constante da sua
existência. […] Afinal, a trajetória da humanidade é uma
narrativa!

Nessa perspectiva, narrar é comunicar. Como serão
apresentadas narrativas audiovisuais ficcionais nos próximos
trechos deste artigo, é relevante refletir sobre a narrativa como
um meio de comunicar-se. Assim como a linguagem oral e
escrita são formas de comunicação, Moreira (2005, p. 17) traz
o cinema e o classifica como um gênero comunicativo, uma vez
que toda produção cinematográfica transmite mensagens e
comunica alguma forma de pensar.
E assim temos um gênero comunicativo, o cinema, aliando,
desde suas origens, alguns aspectos tão peculiares à
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comunicação humana: a necessidade de registrar e de contar,
a necessidade de abrir espaço à manifestação do imaginário e
a parceria tão enriquecedora entre a narrativa e a expressão
dramática.

Além disso, utiliza-se a imagem e representações
imagéticas para propor narrativas audiovisuais. A imagem é
marca característica da sociedade atual e não é possível
conceber a contemporaneidade sem a presença dela. Imagens
são muito mais do que projeções visuais e Edgar Morin (1997,
p. 205) afirma que a imagem representa algo e “não é mais do
que uma abstração: algumas formas visuais. […] São sinais.
Mas são mais símbolos do que sinais. […] O símbolo é, ao
mesmo tempo, sinal abstrato, quase sempre mais pobre do que
o que simboliza, e presença concreta, pois que sabe restituir-lhe
a riqueza”. Em narrativas fílmicas, principalmente em filmes de
ficção científica, são representados diversos personagens que
instigam o imaginário social.
Há muitas décadas, produções cinematográficas vêm
propondo a interação entre homem e máquina. Desde filmes
emblemáticos, como Metrópolis, dirigido por Fritz Lang,
cineastas recorrem à imaginação para situar-se no mundo e o
próprio imaginário é o estímulo que impulsiona suas criações.
Edgar Morin (1997, p. 249-250) afirma que o “[…] o imaginário
é o fermento do trabalho do eu sobre si próprio e sobre a
natureza, através do qual se constrói e desenvolve a realidade
do homem”. Então, o ser humano precisa recorrer ao interno e
impalpável para construir o externo e visível; parte de dentro
para fora, assim como o cinema, que surge de uma ideia que,
posteriormente, é transformada em imagem, é projetada e passa
a habitar o mundo exterior. Dessa forma, o cinema pode ser
considerado como o registro da imaginação do ser humano, é
uma maneira de eternizar algum jeito de pensar e de se
posicionar perante o mundo. O próprio termo “ficção” remete
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ao fantasioso ou àquilo que provém do irreal, imaginativo,
imaginário. Assim, o cinema pode ser considerado um meio de
difusão da imaginação através da projeção de imagens.
Além do que o cinema possibilita conceber, muitas
tecnologias que só eram possíveis na projeção de imagens e na
imaginação humana têm se tornado realidade. A princípio, é
difícil considerar que máquinas estão sendo capacitadas a
perceber emoções humanas e a reagir à maneira como as
pessoas se comportam. Empresas têm desenvolvido softwares
que possibilitam aos computadores captar expressões faciais
humanas e, assim, detectar reações perante determinadas
circunstâncias. A empresa Beyond Verbal, uma startup
israelense, está trabalhando num software que, com base na voz
humana, pode determinar o humor de uma pessoa. Essa
tecnologia foi lançada no mercado em 2013 e é baseada em
muitos anos de pesquisa entre físicos e neuropsicólogos, que
estudam milhares de vozes, analisando seus aspectos
emocionais em mais de 30 idiomas diferentes. Este é apenas um
dos empreendimentos que tem investido em tecnologia e
interação homem-máquina.
Testemunhar a presença de robôs semelhantes aos seres
humanos e habitando o mesmo espaço físico, em breve deixará
de ser ficção para tornar-se realidade, como muitos estudiosos
e futurólogos propõem. A sociedade está diante de novos
caminhos a serem trilhados e explorados e, até lá, muitos
questionamentos surgirão, mas nem sempre as respostas
despontarão com a mesma rapidez. Dessa forma, aqui são
apresentadas duas narrativas ficcionais que trazem a proposta
da interação entre ser humano e máquina, mas não apenas no
contato físico, e sim no convívio afetivo e no relacionamento
emocional. São duas narrativas que visualizam o futuro num
contexto interessante e tecnológico: o filme Her, dirigido por
Spike Jonze, e o episódio Be Right Back, do seriado Black
Mirror. Assim, permite-se que o imaginário e a ficção científica
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sejam considerados em investigações acadêmicas, a fim de que
contribuam com indagações relevantes no campo da
Comunicação.

Sobre ele
O seriado Black Mirror é uma produção audiovisual que
foi originalmente pensada para ser exibida na televisão britânica
e tem como tema central elementos relacionados ao momento
contemporâneo da sociedade tecnológica, com histórias
contadas sob um tom obscuro e satírico. Muitos episódios são
narrativas sob a perspectiva temporal presente, projetando um
futuro possível sobre realidades já existentes. Outros partem de
um panorama futuro, com possibilidades de experiências ainda
não praticadas e imprevistas, traçando a criação de novos
dispositivos tecnológicos e situações inerentes a essas
novidades. Black Mirror foi primeiramente produzido pela
Zeppotron e a primeira temporada foi lançada em 27 de
fevereiro de 2012. Ao ser inserido no catálogo da Netflix, passou
a receber críticas positivas e crescente interesse e visibilidade
internacional. Atualmente, a série é composta por quatro
temporadas e o episódio Be Right Back é o episódio primeiro da
segunda temporada do seriado.
A narrativa de Be Right Back questiona o impacto da
presença da inteligência artificial inserida socialmente e, em
especial, aborda o relacionamento direto e intenso de uma
máquina inteligente com um ser humano. A história começa
com o casal Ash (Domhnall Gleeson) e Martha (Hayley Atwell)
vivendo juntos e felizes, até o dia em que ocorre uma tragédia:
Ash sofre um acidente fatal ao estar dirigindo um carro
enquanto fazia o percurso de sua casa para o trabalho. A partir
deste momento, Martha quase entra num estado de depressão
pela perda repentina do parceiro, do qual esperava um filho. Ela
nega o fim do ciclo da vida biológica do parceiro e não consegue
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lidar com essa situação. Devastada com a perda e a falta que
Ash faz em sua vida, Martha é levada a entrar em contato
novamente com o ex-companheiro, porém de uma maneira
diferente: ela tem acesso a um software que possui a capacidade
de colher dados de Ash em toda a Internet, como fotos,
postagens, vídeos, entre outros. Martha não aceita passar pela
fase de luto e é seduzida por um método facilitador para lidar
com esse momento difícil de sua vida.
Dessa maneira, a protagonista passa a ter contato direto,
porém simulado, com Ash que, na realidade, são vestígios
virtuais de seu falecido companheiro. Grávida, ela interage com
a representação de Ash via smartphone e computador, como
uma forma de amenizar a dor da perda. Vê-se, claramente, uma
narrativa totalmente direcionada à interação com uma
inteligência artificial, ainda mais quando a viúva decide
transgredir as barreiras do virtual e incorpóreo, e opta pelo
próximo nível de serviços oferecidos pela mesma empresa do
software: encomenda um clone orgânico de Ash, baseado em
seu DNA e em suas digitais, além de fotografias e histórias
pessoais fornecidas pela própria Martha.
A partir dessa decisão, Martha e o simulacro de Ash se
envolvem em cenas perturbadoras, uma vez que o clone tem
grande parte das características físicas do falecido, mas possui
uma personalidade totalmente diferente. Os aspectos
psicológicos e emocionais do clone são baseados em vestígios
fragmentados deixados no ambiente virtual pelo Ash humano,
ou seja, o clone possui apenas memórias fragmentadas de toda
a trajetória e do relacionamento de Ash e Martha. Sendo que
apreende apenas o que está disponível nesse âmbito, o Ash
máquina não contém as características do Ash real que
deveriam convencer Martha, de forma que ela repele o clone de
Ash por não enxergar nele a pessoa que amava. Mas, ainda
assim, o clone aprende com seus “erros” e tenta agradar Martha
a todo momento: sempre que ela indica algum elemento
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comportamental que a desagrada, o clone artificial tenta ser
mais parecido com o ex-marido da protagonista; qualquer
atitude que o clone faz e que Ash humano não faria, já deixa de
ser parte do repertório da máquina. Para compreender essa
mudança constante de comportamento e a evolução intelectual,
torna-se necessário entender o que é uma inteligência artificial,
da qual Ash máquina é dotado.
A IA [inteligência artificial] fez progressos impressionantes,
impulsionada pelo aumento exponencial da capacidade de
processamento e pela disponibilidade de grandes quantidades
de dados, desde softwares usados para descobrir novos
medicamentos até algoritmos que preveem nossos interesses
culturais. Muitos desses algoritmos aprendem a partir de
"migalhas" de dados que deixamos no mundo digital. Isso
resulta em novos tipos de "aprendizagem automática" e
detecção automatizada que possibilitam robôs "inteligentes" e
computadores a se autoprogramar e encontrar as melhores
soluções a partir de princípios iniciais (SCHWAB, 2016, p.
19).

Ainda assim, com todo o seu esforço, as ações do Ash
artificial são automatizadas e o clone passa a ser apenas uma
simulação mal projetada e programada. Martha se vê
acompanhada de uma réplica consciente de sua existência e sem
as qualidades humanas que ela esperava. O afeto, a princípio,
existente entre Martha e Ash foi uma construção fundamentada
na convivência e no conhecimento cotidiano daquilo que um
sabia do outro e das experiências que viveram juntos, de forma
que relações sexuais entre eles se justificam como o resultado
do sentimento cultivado pelos dois ao longo de determinado
tempo. O clone rapidamente se mostrou o contrário, pois foi
apenas um pressuposto para satisfazer os desejos sexuais de
Martha, ato que se mostra falho com o decorrer do episódio. Ou
seja, substituir o Ash real pelo Ash robô não foi uma solução e
nem se revelou a melhor das escolhas da protagonista, sendo
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este um exemplo do possível relacionamento entre máquina e
ser humano, e que nem sempre obtém êxito.

Sobre ela
O filme Her, escrito, dirigido e produzido por Spike
Jonze, foi nomeado para cinco prêmios do Oscar,
incluindo melhor filme, melhor roteiro original, melhor trilha
sonora, melhor canção original e melhor direção de arte; venceu
a indicação de melhor roteiro original. Ambientado em uma Los
Angeles futurista, o longa-metragem aborda reflexões sobre
diversas perspectivas da vida contemporânea, inclusive
indagações em torno das relações humanas. Neste filme, fica
evidente que é possível que os relacionamentos interpessoais
sejam direcionados a uma banalização sem volta, tendo nos
avanços tecnológicos um dos motivos desse caminho que a
sociedade está trilhando.
Parece que a máquina substituiu todos os relacionamentos
humanos, em sua vida. Como muitas das nossas ações e
decisões importantes envolvem forças como o amor,
confiança e medo, o mundo informatizado não servirá como
substituto para o mundo físico (DERTOUZOS, 1997, p. 369377).

A questão do amor, do afeto, da busca pelo
preenchimento interior e de questionamentos existenciais
permeiam esta narrativa fílmica. O filme aborda a problemática
de angústias e dramas nos relacionamentos humanos e narra a
história do solitário e melancólico funcionário da Beautiful
Hand Written Letters, Theodore Twombly (Joaquin Phoenix).
Ele escreve cartas digitalmente para seus clientes e, ao mesmo
tempo, enfrenta o período de recente pós-divórcio do seu
casamento com Catherine (Rooney Mara). Levando a vida no
“automático” e exteriorizando seu vazio interior, o protagonista
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decide comprar um sistema operacional para seu computador.
Esse elemento tecnológico passa a ter influência direta na vida
de Theodore, pois máquina e homem passam a se comunicar, já
que o sistema operacional é uma inteligência artificial dotada de
capacidades emocionais e sociais.
Este invento tecnológico recebe o nome de Samantha,
voz interpretada por Scarlett Johansson, a qual assume algumas
tarefas cotidianas de Theodore, como organizar seus e-mails,
avisar e lembrar sobre seus compromissos, melhorar sua
autoestima, entre outros. Como afirma Túlio Cunha Rossi
(2015, p. 45), “este sistema, diferentemente dos outros, é dotado
de consciência, evolui constantemente e se adapta de forma
específica às demandas e hábitos de seu usuário, estabelecendo
uma relação distintamente personalizada”. Rapidamente,
Samantha torna-se íntima do protagonista e também sua
amante, com direito a sentirem ciúmes um do outro, terem
discussões de relação, fazerem sexo, além de diversas outras
situações em que interagem espontaneamente. Suas discussões,
em especial, se confundem com a de qualquer casal humano,
pois parecem viver um amor idealizado e sublime, não fosse o
fato de Samantha não ser uma pessoa.
Porém, em uma das cenas mais singulares da narrativa,
incomodada com a impossibilidade de oferecer prazer sexual a
Theodore, Samantha induz um possível encontro físico entre os
dois: ela contrata Surrogate Date Isabella (Portia Doubleday)
para se passar pelo corpo de uma Samantha real, sendo que
Surrogate Date Isabella é somente o elemento corpóreo e
Samantha é a voz e toda a complexidade da inteligência
artificial apaixonada pelo protagonista. Contudo, Theodore
sente-se aborrecido com a situação e não aceita estar envolvido
com uma mulher que não é exatamente Samantha, por quem se
apaixonou.
O relacionamento entre Theodore e Samantha diz muito
sobre a realidade do protagonista, já que acabou de se separar e
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inicia uma relação amorosa com um sistema operacional, que
não tem um histórico passado nem problemas reais. Dessa
forma, o protagonista acredita que Samantha se torna única e
exclusiva dele. Ela possui características psicológicas de um ser
humano e, mesmo sendo apenas uma voz, atua no imaginário
do protagonista, convencendo-o a ser seu amante. Ao final,
Samantha revela que mantém relacionamentos com muitas
outras pessoas e que Theodore não é o amante exclusivo dela.
Ele fica decepcionado com Samantha e percebe ter sido, de
alguma forma, enganado por um dispositivo tecnológico, o que
proporciona reflexões relevantes acerca dos possíveis
relacionamentos futuros entre humanos e inteligências
artificiais, já que os desdobramentos podem ser diversos, assim
como é contado na narrativa de Be Right Back.

O corpo hibridizado
A inteligência artificial tem estado cada vez mais
presente no cotidiano social, principalmente ao ser inserida em
iniciativas de diversas empresas, como em softwares de
tradução de idiomas, em carros que são pilotados
automaticamente, em softwares de empresas que querem
manter interatividade constante com seus clientes, entre outros
dispositivos tecnológicos que estão se tornando mais comuns e
que certamente terão utilidades e funcionalidades
indispensáveis nos próximos anos. Assim, a tecnologia tende a
ser considerada como um benefício a todos que têm acesso a ela
e Blay Whitby (2004, p. 126-127) complementa, afirmando que
“As pessoas tenderão a usar a IA para amplificar sua própria
inteligência […]. Isso pode dar a certos grupos e nações mais
poder, mas também permitirá à maioria das pessoas realizar
muito mais do que podem no presente”.
Em paralelo às inovações tecnológicas, muitas
narrativas fílmicas e literárias trazem aspectos diversos com
193

relação à adaptação do ser humano às tecnologias. O escritor
Isaac Asimov defende que os robôs não são e nem se tornarão
malignos, pois não foram inventados com essa intenção.
Asimov tentou contornar a ideia de que as máquinas irão
dominar o mundo e exterminar os humanos com a criação de
três leis a favor do progresso da tecnologia, concepção que se
tornou famosa e ajudou a difundir seus pensamentos. O mesmo
autor traz uma afirmação questionável, “O ser humano pode
inventar criaturas artificiais que parecem ter vida em todos os
sentidos, mas nunca hão de possuir alma, a centelha divina que
lhes dá a possibilidade de praticar o bem e a virtude (ASIMOV,
2007, p. 11)”, já que existem alternativas tecnológicas tão
avançadas que podem confundir qualquer certeza existencial.
Lançada recentemente pela empresa japonesa Line,
como informado no endereço virtual Techtudo, a Gatebox é uma
assistente pessoal e virtual dotada de projeção holográfica que
personifica Azuma Hikari, uma personagem que se comporta
como a namorada virtual de seu usuário e proprietário humano.
Azuma foi projetada para ser a companhia, principalmente, de
homens solitários que têm dificuldade de relacionamento com
mulheres, assim como Samantha ao fazer parte do cotidiano de
Theodore. Parece ficção, mas a Gatebox já é realidade e por
enquanto está disponível para comercialização apenas no Japão.
Nesse contexto, as duas narrativas audiovisuais anteriormente
abordadas tornam-se discutíveis e relevantes perante as
novidades tecnológicas que já se encontram disponíveis no
mercado.
Tanto o filme quanto o episódio do seriado tratam de
futuros e realidades possíveis que estão sujeitas a acontecer ou
que apenas continuarão nos registros cinematográficos do
imaginário social. Observam-se muitas semelhanças entre os
filmes analisados e a sociedade contemporânea, sendo que o
elemento que mais desperta atenção é o constante uso de
smartphones pelos figurantes em Her. Nesse filme, os aparelhos
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tecnológicos atendem aos comandos de voz de seus usuários,
dificilmente utilizando outro meio de interação com as
máquinas. Além disso, as pessoas dependem totalmente de seus
smartphones para organizar sua vida e para manterem-se
informados a partir do sistema inteligente destas máquinas.
Realidades semelhantes podem ser consideradas na
contemporaneidade e Klaus Schwab (2016, p. 19-21) compôs
esse mesmo ambiente prevendo que, em pouco tempo, o que
está sendo representado na ficção científica poderá ser
estabelecido no nosso cotidiano.
Atualmente, o reconhecimento de voz e a inteligência artificial
progridem em uma velocidade tão rápida que falar com
computadores se tornará, em breve, a norma, criando algo que
os tecnólogos chamam de computação ambiental; nela, os
assistentes pessoais robotizados estão sempre disponíveis para
tomar notas e responder as consultas do usuário. Cada vez
mais, nossos dispositivos se tornarão parte de nosso
ecossistema pessoal, nos ouvindo, antecipando nossas
necessidades e nos ajudando quando necessário - mesmo que
não tenhamos pedido.

Essa ambientação descrita por Schwab já é realidade.
Além da Gatebox, existem dispositivos inteligentes e mais
acessíveis que muitas pessoas possuem no smartphone. Um
desses dispositivos virtuais é a Siri, um aplicativo do tipo
assistente pessoal para IOS que, assim como a holografia
Azuma Hikari, proporciona serviços personalizados aos seus
usuários e podem ser comparadas à personagem da Samantha
do filme Her. Conforme o próprio site da Apple, a Siri é
conceitualizada como uma inteligência artificial e já é a
introdução do “futuro” na vida diária de quem possuir o
dispositivo. Conforme citado no site da empresa Apple,
A Siri é uma maneira fácil e rápida de fazer tudo. Otimizada
para os aparelhos Apple, ela está no seu iPhone, iPad, Mac,
Apple Watch e Apple TV pronta para ajudar o dia inteiro. E a
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Siri não para de aprender. Quanto mais você usar, mais ela vai
ajudar (APPLE, 2018).

Com relação ao aprendizado dos personagens
maquínicos nos filmes aqui analisados, é possível afirmar que
ambos são inteligências artificiais, pois, no filme Her, o sistema
operacional Samantha aprende com Theodore, mesmo sem ter
informações anteriores do perfil de seu usuário; ela desenvolve
sua inteligência artificial tanto pela interação direta com
Theodore, como pela troca de informações com outros sistemas
operacionais. No episódio de Black Mirror ocorre algo
semelhante, porém o software responsável a dar vida ao excompanheiro colhe as informações prévias diretamente da
internet e “monta” seu personagem artificial, que se torna o Ash
máquina. Ash aprende principalmente a partir de seus erros, que
são indicados pela reação negativa de Martha. Em ambos os
casos ficcionais, as máquinas dotadas de inteligência artificial
têm que se adaptar às condições humanas em que são colocadas
e põem em prática suas habilidades intelectuais para as quais
foram programadas. Essa é a inteligência artificial em efetivo
funcionamento, ou seja, as máquinas se adaptam ao
comportamento humano e às suas necessidades, ainda que esta
seja apenas uma representação da inteligência artificial no
âmbito ficcional. Já em 1964, Marshall McLuhan (1964, p. 394)
compreendia a existência de computadores pensantes
coexistindo com pessoas.
[...] os computadores parecem "pensar". Na verdade, nos dias
atuais, eles são altamente especializados, carecendo ainda de
muita coisa para o completo processo de inter-relação
necessário à consciência. Obviamente, eles podem chegar a
simular o processo da consciência, assim como a rede elétrica
global já começa a simular as condições de nosso sistema
nervoso central. Mas um computador consciente ainda seria
uma extensão de nossa consciência, como um telescópio é
uma extensão do olho, ou um boneco de ventríloquo é a
extensão do ventríloquo.
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Muito além da inteligência artificial, há uma
preocupação real com a aparência que os robôs terão e com o
quão próxima sua fisionomia será da humana. Em Be Right
Back e em tantos outros produtos audiovisuais, verifica-se que
esse aspecto é bastante desenvolvido. No respectivo episódio,
compreende-se o benefício da semelhança de robôs com seres
humanos e o quanto isso pode ser proveitoso para quem se
utilizar dessa tecnologia. Máquinas semelhantes a seres
humanos são denominadas androides e são personagens
frequentes em filmes de ficção científica.

As relações afetivas
As duas histórias ficcionais aqui abordadas não são
narrativas sobre amores comuns, mas sobre laços afetivos que
envolvem a esfera tecnológica. Em Her, Theodore quer e aceita
se envolver com um sistema operacional, insistindo na relação
dos dois; ao final, Samantha rejeita o protagonista. Em Be Right
Back, a protagonista não aceita ficar com o namorado artificial
por não consentir em ter um relacionamento com um ser que se
parece com um homem, mas que se comporta como uma
máquina.
De qualquer modo, tanto Theodore quanto Martha têm
em suas respectivas máquinas artificiais uma forma de evasão
rápida e eficiente para seus transtornos emocionais. Com a
recente separação de sua ex-esposa e com a morte de Ash,
ambos os protagonistas encontram em dispositivos tecnológicos
uma maneira viável de satisfazer suas necessidades afetivas.
Assim, passam a viver a grande ilusão de que dispositivos
tecnológicos os conduzirão à felicidade. A falsa satisfação em
ter obtido êxito em um relacionamento amoroso leva à
frustração e ao sofrimento. Nessas condições, as máquinas
surgem como soluções descomplicadas à medida que a
197

sociedade é adepta do prazer passageiro e da satisfação
instantânea, o que leva a uma busca por itens prontos e de uso
imediato, estendendo-se aos sentimentos e elementos não
palpáveis. A cultura vigente evoca o descartável, uma vez que
o consumismo não se trata de acumulação de bens, mas do seu
descarte rápido para que outros produtos possam ser adquiridos.
Da mesma forma, não todos, mas muitos relacionamentos
tornam-se banais e permeados por comportamentos que
favorecem a rotatividade afetiva. É possível constatar essa
banalidade na relação de Theodore com Samantha, e de
Samantha com outros indivíduos.
Ao final do longa-metragem Her, percebe-se a
facilidade com que Samantha termina seu suposto
relacionamento com Theodore e o quanto o fato de esse
relacionamento existir apenas virtualmente facilita essa tomada
de decisão pela inteligência artificial, tornando a situação
menos complicada. Não há um vínculo, de fato, amoroso entre
os dois, não há afeto da parte da máquina e fica evidente que
Samantha não se envolveu com o protagonista com a mesma
intensidade que ele fez com ela. Em uma das últimas cenas,
Samantha revela seu envolvimento com milhares de outros
usuários reais e Theodore fica perplexo diante dessa revelação
e da falta de comprometimento de Samantha, uma máquina.
Em algum momento narrativo de Her e de Be Right
Back, os protagonistas deixam de apenas ter um relacionamento
amoroso intermediado por mensagens de voz, e passam a querer
o contato tátil, seja com uma mulher real ou com um clone
sintético. Isso indicia a constante necessidade de o ser humano
ter suas relações fundamentadas na realidade. Essa necessidade
existe a partir do momento que o contato físico gera confiança
mútua; um relacionamento somente baseado na interação
virtual dá origem, automaticamente, a um desconforto, que gera
a tendência natural do ser humano a desconfiar daquilo que não
apresenta solidez nem transmite segurança. Segundo Dertouzos
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(1997, p. 371-373), “encontros virtuais, mesmo com toda a
tecnologia do mundo, não conseguem eliminar a diferença
decisiva entre o mundo físico e o virtual”.

Considerações Finais
Permanecem diversos questionamentos, um de que se o
progresso tecnológico tornará o ser humano descartável perante
a presença de máquinas pensantes e emocionais e se, em algum
momento, robôs e pessoas serão vinculados por laços afetivos.
Be Right Back e Her são narrativas fílmicas que abordam os
dramas, felicidades, descontroles, desequilíbrios, afeto e
harmonia no relacionamento entre máquina e ser humano, seja
a máquina materializada e semelhante ao ser humano, ou
simplesmente incorpórea e com uma voz sedutora.
Ficam algumas indagações que podem ser projetadas
para o futuro acerca desse tema: e quando os robôs começarem
a ser projetados para serem similares aos humanos, haverá
hesitação em bloquear algum sentimento ou interação? Ou será
possível evitar a aproximação afetiva, não apenas a que remeta
a laços amorosos, mas à amizade ou qualquer outro tipo de
relacionamento? Provavelmente, será possível responder a
essas e a outras perguntas quando a sociedade estiver recebendo
esses novos seres e interagindo diretamente com eles.
Por enquanto, há formulações hipotéticas de como será
a reação das pessoas perante o novo: de curiosidade e aceitação,
ou de repulsa e fobia. A princípio, a Gatebox tem sido
amplamente aceita e efetiva no meio social em que foi
implantada. A partir dessa e de outras tecnologias, a sociedade
poderá coexistir com máquinas inteligentes sob outra
formatação social. Portanto, estamos sendo introduzidos ao
“mundo do futuro” e progressivamente seremos conduzidos à
convivência com robôs. Essa é uma condição irreversível dos
inevitáveis e constantes progressos tecnológicos.
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O AFETO NA MEMÓRIA MIDIÁTICA DA MORTE:
O CASO DOMINGOS MONTAGNER

Bruna Emy Camargo | Míriam Cristina Carlos Silva
Uniso

Introdução
As imagens que ficam de Domingos Montagner, nascido
em 26 de fevereiro de 1962, na capital paulista, são do
cangaceiro Capitão Herculano (Cordel Encantado, 2011), do
guia turco Zyah (Salve Jorge, 2012) ou do líder operário
Raimundo (Joia Rara, 2013). Sucesso após sucesso, o ator
consolidou uma carreira na TV Globo em menos de uma
década. O que pode ser de desconhecimento público, no
entanto, é que a história dele com a arte vai além da presença
em telenovelas.
Montagner descobriu-se artista cedo. A primeira
experiência foi no grupo de teatro e circo La Mínima, com
Fernando Sampaio, em 1997. Seis anos depois, firmou-se
diretor artístico e criou o Circo Zanni. Apenas em 2006 a
trajetória do paulistano o conduziu à televisão – onde chegou
primeiro com o seriado Mothern, do GNT. A estreia na TV
Globo veio com a série Força Tarefa, em 2010, seguida de duas
produções: A Cura, no mesmo ano, e Divã, no ano seguinte.
Todos os trabalhos de Domingos Montagner o levaram
ao protagonismo em sua última telenovela, Velho Chico, em
2016. Na trama, ele era Santo dos Anjos, corajoso homem
nascido no sertão, que migrou com a família para as margens do
Rio São Francisco, enfrentou o coronel local em busca de
melhores condições para os agricultores e viveu um romance
proibido.
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Na tarde de 15 de setembro de 2016, na reta final das
gravações de Velho Chico, Domingos Montagner foi dado como
desaparecido em Canindé de São Francisco, Sergipe. Durante
um momento de lazer com a parceira da novela Camila Pitanga,
os dois entraram nas águas do Rio São Francisco, e a correnteza
o levou. Às 18h17min daquele mesmo dia, o portal G1
confirmou a morte do ator.
Como a morte é o fenômeno que mais nos afeta
(MORIN, 1997) e nos faz buscar a comunicação (FLUSSER,
2007), as narrativas midiáticas apoiaram-se na comunicação
poética (DRAVET; CASTRO e SILVA, 2006 e SILVA, 2010)
para dialogar com o público imerso na trama da telenovela, que
é agente da memória coletiva (LOPES, 2014). A cobertura
nacional do acontecimento relacionando Montagner a Velho
Chico pode ter originado um afeto na memória midiática
(SODRÉ, 2006) criada sobre o ator, que se tornava ali também
um personagem.
Com isso, o objetivo desta pesquisa é identificar a
presença do afeto nas narrativas midiáticas do portal G1 sobre
a morte de Domingos Montagner, apoiando-se em três objetivos
específicos: buscar elementos da linguagem poética nas
publicações; compreender a construção do sujeito ator como
personagem; e estudar a constituição do afeto através da
construção da memória do morto.
Esta pesquisa partirá de uma análise de conteúdo
(BARDIN, 2006) para avaliar resultados da busca no portal G1.
Trata-se de um estudo bibliográfico e documental, com
conceitos compreendidos pela revisão de literatura e análise
baseada nas produções encontradas.
A partir deste estudo, espera-se encontrar elementos
poéticos que cuidam de tornar o ator Domingos Montagner um
personagem da memória midiática, de modo que a linguagem
trabalhe uma comunicação sensível, voltada para afetar,
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sobretudo, o público que acompanhou a telenovela Velho Chico.
É possível que a narrativa midiática dos fatos tenha sido afetada
pela narrativa ficcional ao narrar a morte do sujeito ator, que por
meio da memória, converte-se em personagem.

Metodologia
As notícias sobre a morte de Domingos Montagner
espalharam-se por diversos veículos de comunicação, conforme
pôde ser conferido por uma pré-pesquisa desenvolvida com
base na análise de conteúdo proposta por Bardin (2006). Após
uma breve leitura flutuante nos principais portais de imprensa
do país, como O Estado de S. Paulo, Folha de S. Paulo e
Globo.com, identificamos que o G1 mantinha um índice para
reunir reportagens divulgadas após a morte do ator, como uma
ideia de memorial.
Tal índice foi selecionado como corpus segundo o que
Bardin (2006) classifica como critério de pertinência, uma vez
que o G1, pertencente ao Grupo Globo, dono também da
emissora que produziu a novela Velho Chico, poderia
demonstrar um afeto maior pela tragédia ocorrida com o ator
Domingos Montagner.
Segundo Bardin (2006, p. 33), “a intenção da análise de
conteúdo é a inferência de conhecimentos relativos às condições
de produção (ou, eventualmente, de recepção)”. Uma vez que
esta pesquisa tem por objetivo identificar a presença do afeto
nas narrativas midiáticas do portal G1, a metodologia revelouse ideal.
Então, observou-se que a página do G1 com o índice
continha nove tópicos a serem explorados. Para esta pesquisa,
tomamos nota do tópico, data de publicação, manchete e
número de comentários, como pode ser observado a seguir:
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Tabela 1: Tópicos do memorial de Domingos Montagner no portal G1.
Tópico

Data

Manchete

Comentários

Obituário

15/09/16,
18h17

“Domingos Montagner,
de ‘Velho Chico’, morre
aos 54 anos”

852

Laudo do IML

16/09/16,
3h34

“Montagner morreu por
asfixia mecânica por
afogamento, diz IML”

1.414

Local era
perigoso

15/09/16,
18h39

“Local
onde
ator
mergulhou
é
considerado perigoso”

779

Especial:
relembre a
trajetória

16/09/16

“Domingos Montagner:
1962-2016”

-

Linha do tempo

15/09/16,
18h49

“Linha do Tempo”

75

Repercussão

15/09/16,
18h40

“Domingos Montagner:
Veja repercussão da
morte do ator”

288

Vídeos

15/09/16,
18h34

“Domingos Montagner:
veja vídeos da trajetória
do ator”

9

Fotos

15/09/16,
18h23

“Domingos Montagner;
FOTOS”

-

Fim de ‘Velho
Chico’

15/09/16,
21h10

“Domingos Montagner
gravou vídeo sobre fim
de
‘Velho
Chico’;
assista”

467

Fonte: Elaboração própria.
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A partir desta seleção, analisamos o conteúdo de cada
um dos tópicos para atender aos objetivos geral e específicos
propostos no estudo, com base no material teórico selecionado.

O culto da memória
A criação de um índice no portal G1 de nove tópicos que
redirecionam o internauta para novas páginas demonstra não só
a necessidade de organização de um assunto de grande
repercussão, como também a vontade de criar um pequeno
memorial ao ator presente na memória dos brasileiros. Páginas
para reunião de vídeos, fotos e linha do tempo foram criadas
pouco depois da morte de Domingos Montagner; e até agora,
dois anos depois, continuam no ar para relembrar o artista.
Há um significado em criar códigos e artifícios para
manter a comunicação. Segundo Flusser (2007, p. 91), a
“intenção é nos fazer esquecer a brutal falta de sentido de uma
vida condenada à morte”. Ou seja: no caso de Domingos
Montagner, combate-se o temor à morte através de uma
comunicação sobre a morte, a qual dá vazão ao mito morterenascimento por meio do duplo, que cria o personagem sobre
o homem real. Porque, enquanto há a comunicação, é possível
“nos iludir a respeito de nossa condição de seres mortais e
solitários” (SILVA, 2013, p. 268). Morin (1997) expõe que o
duplo está atrelado à reprodução, ao biológico: “quando um
cromossomo, um centrossomo ou um granulado ciliar se
multiplica, ele não se divide, e sim constrói uma réplica
semelhante a si mesmo” (p. 17). Para o autor, o duplo se
configura como um mito universal, contido na experiência do
reflexo, do espelho, da sombra: “Por que não pensar que este
mito traduz de modo noo-fantasmático um princípio biogenético, e como não pensar que o momento da morte é o da
duplicação imaginária?” (p. 17). Aqui, o que se aborda é um
fenômeno ainda mais complexo: o homem duplicado em
206

personagem que, morto, duplica-se novamente em personagem
de si mesmo, além de perpetuar-se duplicado em imagem nas
mídias.
Morin (1997) explica que a morte é a grande ruptura
entre o humano e os outros animais, pois “a espécie humana é a
única para a qual a morte está presente ao longo da vida, a única
a acompanhar a morte com um ritual funerário, a única a crer na
sobrevivência ou no renascimento dos mortos” (p. 13). Tratase, ainda segundo o autor, de uma ruptura entre homem e animal
“mais espantosa que a ferramenta, o cérebro e a linguagem” (p.
13). Se a comunicação é um traço distintivo do humano, e se
nos comunicamos para nos enganar sobre a morte (FLUSSER,
2007), talvez se possa afirmar que a consciência da morte e tudo
o que dela resulta é um traço ainda mais distintivo do que a
comunicação, cuja origem está sujeita ao campo da cultura,
nascida dessa consciência da morte.
Além disso, há dificuldade em efetivar a comunicação.
Baitello Júnior (2002) pontua que, quanto mais recursos e
técnicas para comunicação, maior a incapacidade do homem em
fazê-la; tal incomunicação está presente nos excessos de
informação e tecnologia do mundo contemporâneo.
Silva (2010) explica que a arte pode ser o sistema de
comunicação mais pleno, embora também seja o mais
complexo. A autora comenta os estudos de Lotman para afirmar
que, se um texto é um “conjunto estruturado de códigos, cuja
finalidade é passar uma mensagem”, o texto artístico pode
“transcender a linguagem verbal” e oferecer mais camadas de
significado (SILVA, 2010, p. 280-281).
No índice, o tópico “Especial: relembre a trajetória” é
um exemplo. Não se trata de uma página com reportagem, mas
de um conteúdo visual iniciado com uma grande foto do
falecido ator acompanhada dos dizeres: “Domingos Montagner:
1962-2016”.
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A abertura relembra o ator de um modo fora do
convencional e diferente das reportagens até então publicadas:
Um palhaço que não falava muito: preferia o humor
físico e as acrobacias para se comunicar com o público. O ator
foi criado no teatro, de preferência até em espetáculos de rua,
mas foi parar na televisão. Quase aos 50 anos, estreou em
novelas. Logo virou protagonista e galã. Fora da tela continuava
sem falar muito, calmo e discreto. Entre a profusão de trabalhos
de TV e cinema, não abria mão de ficar com a família. "Meio
tímido" fora do palco, Domingos Montagner tinha a serenidade
e o foco para construir personagens que acabaram conquistando
o Brasil.
Dravet e Castro e Silva (2006) pontuam que
comunicação é o resultado do pensar mais o sentir; logo, a
poesia permite que o sensível misture-se à lógica e amplie o
real. Tratar a morte de Montagner com outras palavras seria “a
única maneira de recorrer às formas não desgastadas e
vulgarizadas da língua” (DRAVET; CASTRO E SILVA, 2006,
p. 9). Neste sentido, o texto amplia a visão do público, levandoo para além dos personagens vividos por Montagner na Rede
Globo de TV, oferecendo camadas de linguagem que se somam
às camadas constituintes do humano: “um palhaço que não
falava muito”. A linguagem aqui é ambígua e “des-vela para revelar” (SILVA, 2009; 2010). É o homem calado e ao mesmo
tempo o palhaço, personagem escondido por trás dos
personagens globais, mas talvez um traço da personalidade do
homem, algo que não fica claro, mas que adensa e aprofunda o
homem transformado em personagem, um personagem
esférico, aquele que é imprevisível, multifacetado.
O fato de ter estreado em novelas com quase 50 anos
também é um elemento narrativo inusitado, que intensifica o
interesse pela narrativa porquanto a faz sair do corriqueiro. É
um homem incomum de quem se fala. Há uma profusão de
adjetivos para esse homem: calmo, discreto, meio tímido,
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sereno e focado. Há aqui a construção de outro personagem: o
do homem comum, afeito à família, que se mistura ao palhaço
de circo, ao ator de rua e ao galã tardio de novela.
A linguagem poética se constitui em palimpsesto
(SILVA, 2013) e perpetua de forma sensível a memória do
morto. Morin (1997) afirma que: “O não-abandono dos mortos
implica a sobrevivência deles” (p. 25). A memória foi
perpetuada não apenas pela qualidade, mas pela quantidade de
narrativas publicadas. Cinco tópicos logo no início da
reportagem citada direcionam o leitor para a altura – portanto
assunto – da página desejada: “Paixão pelo circo” (nascimento
e início da carreira artística); “Palhaço Agenor” (breve
descrição da carreira); “A chegada à TV” (lembrança de
trabalhos de sucesso); “Destaque em novelas” (sobre
protagonismo nas produções da TV Globo); e “De palhaço à
galã” (citação de trabalhos e entrevistas). Ao fim, um novo
tópico, o “Saiba Mais”, direciona para cinco outras páginas –
não acessadas para esta pesquisa. Tais itens constituem uma
lógica temporal que levam a uma espécie de ascensão heroica:
do circo à TV, na qual, atuando, Montagner perdeu a vida, fato
último que ao mesmo tempo gera a narrativa e deve ser
acrescentado como último tópico pelo leitor.
Ao longo de todas as páginas analisadas, Domingos
Montagner era relembrado com especiais sobre sua história de
vida, sua trajetória profissional e todos os desdobramentos
possíveis em relação ao caso, como resultados de laudo do IML,
comentários de especialistas sobre o local do acidente e
declarações de famosos.
O tópico “Especial: relembre a trajetória” ainda chama
a atenção pela coincidência da circunstância sob a qual
Montagner faleceu:
Em 2016, Domingos Montagner estrelou no que seria
sua última novela, "Velho Chico". Em uma infeliz coincidência,
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seu personagem, Santo, havia sido levado pela correnteza do
Rio São Francisco e ficado perdido. Na ficção, foi encontrado
vivo.
Na vida real, no dia 15 de setembro de 2016, ao tomar
banho de rio após gravar cenas da novela, Domingos Montagner
não voltou à superfície.
Pouco antes, ele havia gravado um vídeo com os
colegas: "Nossa derradeira viagem de gravações de 'Velho
Chico', encerrando este épico maravilhoso cheio de amor,
emoção, carinho, amizade... Olha a família, de verdade", disse
o ator, abraçado a Gabriel Leone e Camila Pitanga.
A passagem mostra como a telenovela é um produto
artístico-cultural que penetra na sociedade brasileira e alimenta
um repertório compartilhado de reconhecimento (LOPES,
2014). Neste repertório, o limiar entre a ficção e a realidade é
marcado por uma linha frágil. O texto enfatiza a coincidência
dos fatos: a novela que se transforma em realidade, quando o
corpo do ator é arrastado pelo rio para a morte. A edição da fala
do ator, citada, oferece a solenidade de um prenúncio fúnebre,
presente na expressão “derradeira viagem”, que de denotativa,
informativa, com a morte do ator torna-se conotativa,
metafórica, poética, assim como em “encerrando este épico
maravilhoso”, que faz do encerramento da novela, a finalização
da vida – e o nascimento de uma nova narrativa e de um novo
personagem para Montagner, agora contado por outros. Cabe
mais uma vez o pensamento de Morin (1997), para quem a
morte “... é à primeira vista, uma espécie de vida, que prolonga,
de um modo ou de outro, a vida individual. Ela é, de acordo com
esta perspectiva, não uma ideia, e sim ‘uma imagem’, como
diria Bachelard, uma metáfora da vida, um mito, digamos” (p.
26).
Portanto, parece aceitável afirmar que a criação de um
memorial midiático para Montagner constitui-se a partir de uma
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dupla função: a de perpetuar a imagem do homem e também a
do personagem, o ator que interpretou Santo.

Domingos ou Santo?
Domingos Montagner faleceu poucos dias antes do fim
das gravações da novela Velho Chico. Isso significa que seu
personagem, Santo dos Anjos, era visto por pelo menos dois
milhões de pessoas todas as noites – considerando que a média
geral do folhetim no Ibope era de 29 pontos, e que cada ponto
equivale a 69,4 mil domicílios na Grande São Paulo*. Morin
explica que “a dor provocada por uma morte só existe se a
individualidade do morto estiver presente e reconhecida: quanto
mais o morto for próximo, íntimo, familiar, amado ou
respeitado, isto é, único, mais violenta é a dor; nenhuma ou
quase nenhuma perturbação se morre um ser anônimo, que não
era insubstituível” (1997, p. 32).
O que Morin assinala é o fato de que a morte possui um
denominador comum que provoca o terror aos homens: a perda
da individualidade. Quanto mais individualizada a morte, maior
seu peso. Quanto mais individualizada, mais é capaz de fazer
lembrar a individualidade de cada ser. Montagner era individual
e insubstituível, e ter ganhado fama fez de sua morte ainda mais
pesada para o público, que se vê afetado pela morte dupla do
homem e do mito – imagem. Os mitos, próximos e
inalcançáveis, produzem uma sensação de invencibilidade,
neste caso, perdida com o fim da vida do homem por trás do
mito.
A relação da imagem do ator Domingos Montagner com
o personagem Santo dos Anjos foi inevitavelmente explorada
pelo portal G1 durante a cobertura de sua morte. Todas as
reportagens analisadas citavam a novela – uma até o fez na
manchete: “Domingos Montagner, de ‘Velho Chico’, morre aos
54 anos”, do tópico “Obituário”. Já as fotos selecionadas para
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compor as reportagens variam entre o ator como ele mesmo (e
como ele mesmo, acaba transformando-se em um personagem)
e o ator caracterizado.
Fazer a ligação de Montagner com Santo chamou a
atenção do público, afinal, os espectadores acompanhavam
Velho Chico diariamente no mesmo horário há alguns meses,
ato que, segundo Lopes (2014, p. 2), é um “ritual compartilhado
por pessoas em todo o território nacional”.
A autora explica que as telenovelas não estão mais
apenas na dimensão do entretenimento; tornaram-se um recurso
comunicativo no qual ficção e realidade aproximam-se.
Portanto, o folhetim transforma-se em uma “comunidade
nacional imaginada que a TV capta, expressa e
permanentemente atualiza” (LOPES, 2014, p. 2) e, os
espectadores, consolidam um sentimento de pertencimento.
A telenovela com seus enredos, imagens e sons, nos
transporta a um universo que é ao mesmo tempo ficção e
espelho da realidade, em uma espécie de jogo subjetivo,
possibilitando aos telespectadores diferentes experiências a
partir de suas tramas ficcionais. Muito além de apenas entreter,
elas trabalham tanto no imaginário coletivo quanto nas
memórias históricas e afetivas (LOPES, 2014, p. 8).
Portanto, quando as reportagens remetem a Santo
enquanto falam de Montagner, trata-se de um resgate da
memória, o que, de acordo com a autora (2014, p. 9), “gera uma
relação emocional e afetiva muito mais intensa” com os fatos
documentados pela mídia.

Espetacularização da memória afetiva
Uma das emoções mais comuns ao ser humano é o
medo. Sodré (2006, p. 49) acredita que “o medo é basicamente
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o medo da morte, emoção de que somos sujeitos e, ao mesmo
tempo, assujeitados”. Por outro lado, segundo Morin (1997), a
morte é um dos fundamentos da cultura. Para o autor, a
existência da cultura, um patrimônio coletivo de “saberes,
habilidades, normas, regras de organização etc., só tem sentido
porque as antigas gerações morrem, e é preciso transmiti-la
incessantemente às novas gerações” (p. 10).
Quando há emoção provocada de fora para dentro, há
afeto. Sodré (2006) entende o afeto como uma energia psíquica
que causa perturbações na alma e no corpo – seja por um
sentimento positivo ou negativo –, “que se deixa ver nas
diferentes modulações da tensão no corpo” (SODRÉ, 2006, p.
25). Relembrando Espinosa, o autor afirma que o afeto interfere
na potência do agir.
No pensamento espinosiano, o corpo humano é uma
multiplicidade ou uma complexidade, composta de corpos
diversos, cada um dos quais, por sua vez, implica outras
composições. Tal complexidade torna-o capaz de afetar e ser
afetado por corpos externos, com os quais interage no meio
circundante (SODRÉ, 2006, p. 23).
Assistir a uma telenovela, envolver-se com a história e
ter sentimentos quando há um desdobramento na vida real
resulta, então, na afetividade, “uma mudança de estado e
tendência para um objetivo, provocadas por causa externa”
(SODRÉ, 2006, p. 28). Segundo o autor (2006, p. 46):
É da ilusão ou da fantasia que resultam as emoções (bem
entendido, emoções no sentido dado pela tradição de
pensamento filosófico e psicológico, e não no sentido
neurobiológico de mobilização neuronal arcaica), esses afetos
que, embora constituídos em via de acesso, impedem a visão
adequada da singularidade do real.
A imprensa veiculou a morte de Domingos Montagner,
mas, para o autor, uma cobertura não se limita ao registro da
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realidade, e sim à espetacularização da mesma. “A
espetacularização é, na prática, a vida transformada em
sensação ou em entretenimento”, afirma Sodré (2006, p. 102).
Com isso, o natural transforma-se em simbólico.
Embora Lopes (2014, p. 9) diga que “as memórias fazem
parte de um arquivo ao mesmo tempo pessoal e coletivo e assim
são retratadas e reproduzidas pelas mídias a fim de eternizálos”, os estudos de Sodré indicam que quando a mídia
instrumencionaliza o afeto, pode não ser com o objetivo de
“chegar à essência humana e provocar reflexão” (CARDOSO,
2010, p. 4), mas sim ganhar audiência. “A mídia não se define
como mero instrumento de registro de uma realidade, e sim
como dispositivo de produção de um certo tipo de realidade,
espetacularizada, isto é primordialmente produzida para a
excitação e gozo dos sentidos”, diz Sodré (2006, p. 79).
Nos textos, os trechos que explicavam o que levou à
morte de Montagner eram iguais ou muito semelhantes em
todas as páginas analisadas e, ao fim, havia uma repetição
estrutural: infográfico com uma linha do tempo da carreira do
ator e um mapa da área exata no qual houve o acidente. Mudavase o título para que um novo ponto de vista fosse oferecido, mas
se utilizava o mesmo corpo de informações – revelando que,
minuto a minuto, qualquer notícia nova era motivo de fazer
manchete para suprir os internautas de conteúdo, mesmo que
apenas no primeiro parágrafo da matéria.
Houve ainda a exploração dos comentários que
passaram a circular na internet; houve manifestações em redes
sociais como Instagram e Twitter, mas o que chama a atenção
são falas colhidas para serem exibidas no Jornal Nacional. A
morte de Montagner gerou a comoção de artistas, e isto virou
pauta inclusive no noticiário de maior destaque da TV Globo.
Afinal, conforme explica Traquina (2005), o acontecimento
preenche critérios de noticiabilidade do jornalismo: a morte,
que gera interesse público por enfatizar a finitude da vida;
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notoriedade, devido ao reconhecimento de Montagner como
artista; proximidade, não em relação ao espaço físico, mas sim
pela presença diária do ator nos televisores brasileiros; e tempo,
uma vez que o fato acabara de acontecer.
No tópico “Repercussão”, 29 falas de personalidades
midiáticas que lamentaram a situação publicamente
estamparam a página do G1. Eles lembravam talento e
jovialidade do ator, assim como enviavam força para familiares,
amigos, colegas de trabalho e fãs. Vídeos também compõem a
página, com artistas da emissora expressando sua dor em
material audiovisual, nos bastidores de atrações e com
caracterizações de personagens interrompidas.
Esta ação de declarar sentimentos sobre a morte expõe a
dor e pode fazer parte de um processo de luto. Para Morin
(1997, p. 80), “o luto exprime socialmente a inadaptação
individual à morte, mas, ao mesmo tempo, ele é este processo
social de adaptação que tende a fechar a ferida dos indivíduos
sobreviventes”.
Porém, Sodré (2006) atenta para a necessidade de que a
mídia não instrumentalize o afeto, não faça uso do sensível para
afetar o público receptor. Cardoso (2010) exemplifica a ideia:
Ao se fazer um entrevistado chorar, por exemplo,
mostrar suas emoções na mídia, explora-se o sensível, mas não
para chegar à essência humana e provocar reflexão,
emancipação. O objetivo é tocar o receptor para ganhar
audiência; é comover para despertar vontade de continuar
recebendo aquela mensagem, de ver o externo e o imediato.
De qualquer forma, ainda que possa ter servido como
mote para a geração da audiência, a morte de Montagner
provocou um abalo na estrutura midiática, por alterar a ficção,
a partir da utilização de recursos que substituíram o personagem
e enfatizaram a sua ausência, ao simular a sua presença, no uso
de vozes de arquivo e da câmera subjetiva. Parte do público
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consequente dos noticiários – índices do real – migrou para a
ficção, interessado em ver a resolução do desfecho ficcional,
afetado pelo desaparecimento do ator humano. Tal fato nos faz
lembrar, com Morin, que “o caminho da morte deve conduzirnos de modo mais profundo na vida, assim como o caminho da
vida deve conduzir-nos de modo mais profundo na morte”
(1997, p. 11). A maior afetação em questão, neste caso, pode
dever-se ao fato de que se ficção e realidade misturaram-se
diante do público, morte e vida também se confundiram diante
dele, fazendo-o lembrar de que são faces complementares da
humanidade.

Considerações finais
A morte de uma personalidade midiática nunca é tratada
como apenas mais uma morte; para Morin (1997, p. 32), “(...) a
morte de um artista de cinema, de um corredor ciclista, de um
chefe de Estado, ou do vizinho do mesmo andar é mais sentida
do que a de dez mil hindus durante uma inundação”. Desta
forma, ao tocar na memória coletiva do público, a repercussão
em torno do fato torna-se ainda maior e mais complexa, pelo
que de ambíguo esta personalidade representa, dual como a
vida, feita de morte: é próxima e distante; amada e ignorada;
presente e ausente; heroica e completamente falível, humana;
previsível e imprevisível; des-vela e re-vela, pois composta de
camadas e constituída de narrativas que muitas vezes somente a
morte traz à tona. Quando Domingos Montagner faleceu em um
acidente constantemente relacionado à telenovela em que
atuava, o afeto envolvido, portanto, atingiu um grau ainda
maior, pois sua morte propiciou o culto de uma memória que
envolve personagem e homem comum, tornado, após a morte,
também um personagem.
A necessidade humana de comunicação para superar a
ideia da morte torna-se curiosa quando a comunicação é
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aplicada justamente para noticiar uma morte. A narrativa sob
diversas perspectivas em um acontecimento midiático ainda
revela que o assunto pode ser tratado com uma linguagem
poética, que amplia, por meio da linguagem do sensível, e
aprofunda a realidade, oferecendo novos pontos de vista, ou
com a espetacularização, que chama por audiência.
De um modo ou de outro, a comunicação tem o poder de
afetar o público por meio das condições escolhidas para
produção da mensagem. O afeto, originado da emoção,
intensifica-se quando a mídia já trabalhava a memória com o
espectador – e o resgate feito por esta perpetua a memória
daquilo que se quer documentar.
Dois anos depois da morte de Domingos Montagner, o
ator permanece vivo na comunidade nacional imaginada criada
pela telenovela, e é exemplo de como o afeto pode se mostrar
presente na memória midiática, por meio dos enquadramentos e
das formas de linguagem usadas para cada assunto veiculado.

(*) Disponível em: http://noticiasdatv.uol.com.br/noticia/audiencias/velhochico-chega-ao-fim-com-terceira-pior-media-geral-das-novelas-das-nove12759. Acesso em: 11 mai. 2018.
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A NOSTALGIA AFETIVA DE STRANGER THINGS

Heitor Leal Machado
UFRJ

Introdução
Os processos de produção e recepção dos conteúdos
midiáticos estão cada vez mais fragmentados. A televisão
tradicional com uma grade de programação vertical ainda
concentra a maior parte dos investimentos publicitários, mas
coexiste com a emergência de outras experiências de TV em
múltiplas telas (BECKER, 2016). Na era da convergência e da
cultura participativa (JENKINS, 2008), os conteúdos
audiovisuais estão dispersos pelo cotidiano, enquanto os novos
dispositivos tecnológicos permitem uma variedade de interação
entre os meios, as audiências e os próprios indivíduos. Nesse
contexto, as séries de TV ocupam um lugar de destaque, sendo
um dos formatos que melhor se adaptam ao atual modelo de
difusão audiovisual (ESQUENAZI, 2014).
Um exemplo é a Netflix. Criada em 1997 para alugar
DVDs por encomenda, a empresa passou a oferecer streaming
de vídeo dez anos depois e hoje está presente em 190 países com
mais de cem milhões de assinantes. Embora os dados
financeiros não sejam divulgados, é a maior prestadora de
video-on-demand do mundo e opera no Brasil desde 2011, seu
primeiro mercado internacional. O país é bastante importante
para a marca; estimam-se mais de 6 milhões de pagantes
brasileiros, com um faturamento anual de 1,2 bilhão de reais, o
que ultrapassaria emissoras de TV aberta como o SBT.
Seu catálogo oferece títulos de diferentes gêneros e
formatos, mas investe cada vez mais na produção de conteúdos
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próprios, os chamados originals, como House of Cards e
Orange is the New Black. Adquire também a distribuição de
determinadas produções em alguns países, como Orphan Black,
além de promover a continuidade de seriados cancelados. Foi o
caso de Arrested Development e Black Mirror. Para Castellano
e Meimaridis (2017), este posicionamento seria uma estratégia
mercadológica que busca retomar um público pré-existente
apelando à memória, instrumentalizando a nostalgia por meio
de elementos estéticos e narrativos para gerar conteúdos
direcionados a fãs saudosistas, um público cativo. Porém, como
revela o próprio estudo empírico das pesquisadoras, isto não é
uma garantia de sucesso, pois parte da audiência considerou que
o revival de Gilmore Girls foi incapaz de retomar o “espírito”
do original (ibid., p. 82).
Esse “espírito” ao qual os fãs se referem é a
manifestação daquilo que chamamos de sensível, algo que é da
ordem do contato, afetivo e sensorial das audiências
(FECHINE, 2006; OROZCO GOMEZ, 2014). Atua como um
sentido primordial que sobredetermina os outros, e que não
depende do que o espectador vê na tela e apreende
cognitivamente, mas da experiência individual do sujeito que se
deixa captar (FECHINE, 2006). É, portanto, uma dimensão que
se estabelece justamente entre a produção e recepção de um
enunciado, dois momentos distintos e essenciais de todo
processo comunicativo. Está inscrito como parte da ação nos
protocolos de produção e modos de interpretação das
audiências, mas não está visível, pois é constituído por
estratégias e motivações que promovem vínculos para além das
condições de produção e recepção.
Neste artigo, tomamos a nostalgia como um elemento
sensível que atravessa as formas de produzir e apreender um
determinado texto audiovisual. Por meio de determinadas
construções narrativas e estéticas, consegue convocar
sensorialmente o público, mas age principalmente sobre o
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vivido ou imaginado pelas audiências, acionando emoções e
afetos. A intenção é explorar estas dinâmicas por meio de uma
análise da produção e um estudo piloto de recepção da primeira
temporada de Stranger Things, série da Netflix conhecida por
suas referências aos anos 1980. Para isso, realizamos uma
Análise Televisual (BECKER, 2012) de oito episódios e
coletamos as percepções do público por meio de um
questionário disponibilizado em um grupo de fãs no Facebook.

A nostalgia como estratégia sensível
Em seu trabalho sobre a midiatização da vida
contemporânea, Sodré (2006) identifica o que chama de bios
midiático, esfera existencial ético-social virtualizada e
acelerada que, afinada com o mercado, atravessa tudo e todos.
É característico da nova ordem essencialmente tecnológica e
comunicacional, e se dá em tempo real e espaço contínuo. Já as
estratégias
sensíveis
seriam
formas
comunicativas
potencializadas pelo bios, adequações cosméticas racionais e
não-espontâneas dedicadas a instrumentalizar o sensível. Jogos
de vinculação dos atos discursivos que se relacionam com a
localização e afetação dos sujeitos no interior da linguagem,
pois buscam persuadir, emocionar e convencer através de
complexos códigos semióticos (SODRÉ, 2006).
O que se entende por afeto, emoção e sentimento nos
ajuda a compreender melhor como o sensível se manifesta nos
processos comunicacionais. Nesta diferenciação, o sentimento,
no qual se enquadra a nostalgia, seria uma sensação
experimentada e rotulada pelo sujeito. Por derivar de
experiências pessoais anteriores, é particular de cada um, uma
vez que cada sujeito possui uma determinada forma de
interpretar e designar aquilo que sente (SHOUSE, 2005). Já as
emoções, sob o viés antropológico, são compreendidas como
construções sociais desenvolvidas histórica e culturalmente.
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Mudam com o tempo e o espaço, e estão de acordo com os
modos de vida de cada sociedade (LE BRETON, 2009;
COELHO; REZENDE, 2010). Sendo uma projeção social ou
demonstração exterior de um sentimento (SHOUSE, 2005), as
emoções também são partes constitutivas dos discursos e dos
sentidos em circulação
(BENETTI; REGINATO, 2014),
além de atuarem como elementos relevantes nos processos de
significação (GADRET, 2016). Já o afeto se define como uma
espécie de energia interna que comprime uma série de
significações culturais e relações sociais que levam à ação
(ILLOUZ, 2011; SODRÉ, 2006). É uma experiência corpórea
de intensidade não-consciente, que parte de um estado de
experiência para outro a partir da interação entre um afetante e
outro afetado (SHOUSE, 2005). Entre os três, é o mais abstrato,
pois não pode ser plenamente realizado na linguagem e nos
sentidos (ibid.).
Huyssen (2000) afirma que a era contemporânea é
marcada pela coexistência de um intenso medo de esquecimento
e certa obsessão com a memória. Um “boom” que pode ser
exemplificado pela popularização do retrô, a restauração de
centros urbanos e o crescente interesse de empresas por projetos
memoriais (RIBEIRO; BARBOSA, 2007). Reações em
resposta à aceleração da vida e a crise de temporalidade e
identidade (CANDAU, 2011; HUYSSEN, 2000), em que a
nostalgia seria um tipo de resposta.
Ao observar o contexto histórico, Davis (1979) aponta a
nostalgia como uma emoção social e experiência estética. O
sociólogo explica que o termo foi cunhado pelo médico
Johannes Hofer no século XVII ao observar um sentimento
familiar entre mercenários suíços distantes da terra nativa. Um
desejo doloroso de retornar ao lar que deixava os soldados
melancólicos e anoréxicos, e até induzia ao suicídio. A nostalgia
era um quadro psicológico patológico relacionado com a
espacialidade e distância. Mas uma virada semântica
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desvinculou a nostalgia da medicina e ação militar, sendo hoje
um status ou emoção positiva, que se tem de algo que era bom
e se perdeu. Aproxima-se, assim, de questões temporais,
implicando os sujeitos a buscarem no passado lembranças de
pessoas e lugares para conceder novos significados no presente
ou futuro. Por isso, tem algo sobre o vivido, ainda que
imaginado.
Jameson (1991) discute a relação entre a realidade, os
fatos históricos e as representações feitas de um determinado
período nos meios de comunicação. Para o autor, a nostalgia
elabora uma percepção ilusória e idealizada que, ao evadir o
presente, fetichiza o passado e opera como um objeto estético
reduzido. Em sua análise dos “filmes nostalgia”, Jameson
(1991) argumenta que estas obras trazem aspectos sobre
passados ou momentos específicos geracionais por meio de um
conjunto consumível de imagens marcadas por músicas, estilos
e objetos de consumo; narrativas previsíveis que necessitam de
imagens impactantes. Mas reconhece o papel ativo das
audiências, que devem identificar os estereótipos préestabelecidos. Em relação à televisão, Jameson (1991) a acusa
de ser um meio historicamente amnésico, mas Holdsworth
(2011) desconstrói esta percepção ao argumentar que a TV
constrói memórias diariamente com a repetição e recirculação
de passados culturais e particulares. Desse modo, a televisão é
compreendida como um objeto material e visual, consumido no
ambiente doméstico e capaz de construir memórias coletivas e
individuais. Faz parte de uma “rede material de memória”,
sistema que se relaciona no cotidiano e na relação com o lar e a
família.
Segundo Niemeyer e Wentz (2014), a mídia é capaz de
acionar emoções nostálgicas por meio de elementos narrativos
e estéticos. Mas, para as autoras, a nostalgia se encontra
inclusive nas características estruturais da televisão seriada,
uma vez que estas sempre deixam um período de hiato entre os
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episódios e as temporadas. Tais lacunas podem ser superadas,
mas são os hábitos individuais que modulam as formas de
organizar o tempo e o espaço de consumo. O ato de ver TV
induz a este sentimento familiar, que depende do vínculo
sentimental construído entre o espectador e a série.
Stranger Things se relaciona com este universo, pois se
apropria de imagens, sons, estilos e objetos da década de 1980.
Relaciona-se com a esfera de consumo de uma época e aciona a
nostalgia como uma espécie de estratégia sensível que engaja
as audiências ao oferecer uma experiência estética relacionada
com a memória, principalmente afetiva, de quem assiste. E
pode, portanto, ajudar a compreender melhor como as emoções
e os afetos se articulam nas formas de produção e consumo dos
conteúdos audiovisuais televisivos.

Analisando Stranger Things
Para identificar as principais características de
linguagem e os modos de atribuir sentidos de Stranger Things,
buscamos as orientações da Análise Televisual (AT),
metodologia que permite interpretar o texto audiovisual,
construído pela combinação de diferentes códigos e estratégias
enunciativas (BECKER, 2012). Reunindo referências da
Análise do Discurso, dos Estudos Culturais e da Media
Literacy, a AT se desenvolve em três etapas: a contextualização
das condições de produção da obra a ser analisada, a análise
televisual e a interpretação dos resultados. A segunda fase, a
Análise Televisual propriamente dita, compreende uma etapa
quantitativa e outra qualitativa, em que se aplicam seis
categorias e três princípios de enunciação. São eles: Estrutura
do Texto, para avaliar como o texto se organiza; Temática,
referente às discussões privilegiadas; Enunciadores, para
identificar os atores sociais; Visualidade, para "ler" as imagens
e analisar as composições visuais; Som, referente aos elementos
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sonoros; e Edição, a forma como o texto é montado. Já os
princípios de enunciação são: Fragmentação, correspondente ao
caráter de toda a programação televisiva, organizada em blocos;
a Dramatização, para avaliar a presença da matriz
melodramática, que envolve emocionalmente o telespectador; e
Definição de Identidades e Valores, para identificar como são
julgados e qualificados os conflitos representados (BECKER,
2012).
Nossa análise compreende a primeira temporada de
Stranger Things, série criada pelos irmãos Duffer, que possui
um enredo de fantasia inspirado por acontecimentos reais. Toda
a história se desdobra a partir de uma comprovada “teoria da
conspiração” sobre um experimento secreto chamado MKUltra,
realizado pelo governo americano na década de 1950
envolvendo o uso de LSD em civis. São oito episódios de
aproximadamente 1h que narram a busca de Joyce Byers
(Winona Ryder) pelo filho Will (Noah Schnapp), desaparecido
dentro de casa na cidade de Hawkins, Indiana, em 1982. O
mistério se intensifica quando os amigos de Will, Mike (Finn
Wolfhard), Dustin (Gaten Matarazzo) e Lucas (Caleb
McLaughlin) encontram Eleven (Millie Bobby Brown), uma
menina perseguida pelo governo após fugir de um laboratório
em uma área militar próxima. A jovem move objetos com a
mente e seu poder tem relação com a chegada de uma criatura
capaz de viajar por diferentes dimensões e responsável pelos
sumiços na cidade. Outros personagens são Jim Hopper (David
Habour), delegado, Jonathan Byers (Charlie Heaton), irmão de
Will e Nancy Wheeler (Natalia Dyer), irmã de Mike.
Stranger Things foi lançada no catálogo global da
Netflix em 15 de julho de 2016 e teve grande repercussão nas
redes sociais. Muito se comentou do uso de referências da
cultura pop, de filmes norte-americanos ao sistema de RolePlaying Game (RPG) Dungeons & Dragons. Veículos da
imprensa fizeram glossários com mais de 20 referências
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cinematográficas, que passam por Alien (1979) e Minority
Report (2002), enquanto canais de fãs no YouTube reuniram e
compararam cada cena com alguma similaridade. O sucesso
consolidou um público heterogêneo, entre jovens e adultos,
espectadores comuns e críticos profissionais. Foi indicada para
18 categorias do Emmy e esteve entre as dez séries mais
assistidas da Netflix. Em sites como Rotten Tomatoes e
Metacritic, a primeira temporada alcançou 95% de aprovação,
enquanto a página oficial no Facebook ultrapassa as 6 milhões
de curtidas e é tema de diversos grupos de fãs.
Na época de seu lançamento, surgiu um debate sobre a
plataforma da Netflix e seu efeito na produção on-demand, pois
alguns dos filmes referenciados foram ou são parte do catálogo
da empresa, como E.T. – O Extraterrestre (1982) e Conta
Comigo (1986). Isso supostamente garantiria um público fiel e
familiarizado com a série. No Brasil, o assunto foi levantado
poucas semanas depois da estreia. Mas a discussão sobre o
impacto social dos sistemas de recomendação não é tão recente
assim, uma vez que a chamada “cultura do algoritmo” já foi
objeto de estudo de autores interessados em como o
processamento de dados através de algoritmos se relaciona com
a cultura, os gostos, as práticas e tomadas de decisões culturais
(HALLINAN; STRIPHAS, 2016).
A nostalgia também permeou as discussões em torno de
Stranger Things. O site Ligado em Série, por exemplo,
mencionou o “espetáculo nostálgico” oferecido, “uma ode aos
anos 80 e aos filmes que aqui no Brasil conhecemos como
Clássicos da Sessão da Tarde e que povoaram a infância e préadolescência”. Já a crítica do site da Revista Veja aponta
“‘cinco ingredientes da boa série de TV’: personagens espertos,
elenco afiado, roteiro honesto, inspiração nostálgica e tema em
alta” (grifo nosso).
Por meio de nossa leitura crítica, foi possível perceber
como o texto de Stranger Things é linear e simples. A série é
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dividida em diferentes arcos narrativos que se articulam, onde
as personagens se esforçam para alcançar alguns objetivos em
comum, como eliminar o monstro e resgatar Will. É um
desenvolvimento dinâmico, potencializado pelos recursos da
edição, uma vez que as sequências não são extensas e é sempre
mostrado paralelamente às ações dos envolvidos. O núcleo
principal conta com cerca de dez personagens com universos
bem demarcados. As crianças possuem suas referências
próprias, os adolescentes devem lidar com o amadurecimento e
os adultos tem seus próprios conflitos, de família ou trabalho.
Visualmente, a série aglutina referências estéticas que remetem
a outros produtos da cultura contemporânea, seja pela arte,
fotografia ou som. Apesar de muitas externas, os espaços
domésticos são privilegiados, e sempre há dezenas de objetos
que reforçam este sentido. Os planos valorizam os detalhes,
enquanto a fotografia mistura texturas, como a granulação típica
do homevideo em cenas de tensão. Já o som faz uso de
sintetizadores na trilha-sonora e músicas de bandas como The
Clash, New Order e Joy Division, compondo a atmosfera
“oitentista”.
Os temas abordados partem da mistura da ficção com a
realidade, da ciência com o extraordinário. Teorias
conspiratórias e científicas verossímeis embasam os
acontecimentos e a Guerra Fria serve como pano de fundo para
o desenvolvimento da história de Eleven, nascida durante um
experimento de armas secretas. Contudo, há espaço para
valorizar o amor, a amizade e as relações familiares. Isto se
revela em vários momentos, como logo no segundo episódio,
quando Eleven parece não saber o que é um “amigo”, levando
Mike, Lucas e Dustin a explicar o significado: “Alguém por
quem você faria de tudo”, que “empresta coisas legais, como
gibis e figurinhas” e “contam coisas uns para os outros, coisas
que os pais não sabem”. As situações representadas, contudo,
não exageram em carga dramática. A narrativa é fragmentada e
dinâmica, pois a simultaneidade dos fatos acelera o texto
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audiovisual e não permite a dilatação do drama. Em síntese, é
uma produção divertida e eficaz, com personagens cativantes e
complexos, que alimentam a curiosidade e promovem vínculos
afetivos com quem assiste.

As formas de consumo e as percepções dos espectadores de
Stranger Things
Como sugere Fuchs (2013), tomamos a Internet não
apenas como uma infraestrutura tecnológica, mas também
social, que depende das interações entre humanos. Para o autor,
a chamada Web 2.0 incrementou a participação dos usuários,
hoje parte do sistema de valores de grandes empresas. Permite
diferentes formas de socialização, mas atreladas a grupos da
mídia. E, embora alguns pequenos movimentos de resistência
sejam permitidos, não são todas as vozes que conquistam estes
espaços.
Em nosso estudo, escolhemos investigar um grupo do
Facebook, uma vez que este é o maior SNS (Social Network
Service) e também o mais popular (FUCHS, 2013; VAN
DIJCK, 2013), com mais de 2 bilhões de usuários mensais. O
rápido e expressivo crescimento da empresa a consolidou como
uma das gigantes de tecnologia cujo valor estimado é de 350
bilhões de dólares. A maior parte da receita vem de um
sofisticado sistema de publicidade que utiliza algoritmos para
direcionar publicações de acordo com os gostos dos usuários,
sinalizados através de “curtidas” e “reações”. Dessa forma,
anúncios que correspondem aos gostos e estilo de vida se
misturam aos conteúdos compartilhados pelas páginas curtidas,
amigos, familiares e grupos.
Sem perder de vista a relevância econômica do
Facebook, propomos investigar os protocolos sociais e culturais
que envolvem as comunidades de fãs de Stranger Things. São
elementos que não podem ser resumidos apenas aos algoritmos
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e códigos de programação, pois se estendem aos modos de
operação e subjetividade. Seguindo a sugestão de Jacks, Toaldo,
et. al. (2014, p. 02), combinamos elementos do estudo piloto e
da pesquisa exploratória a fim de testar os instrumentos
metodológicos que podem ou não serem utilizados futuramente.
Assim, é possível ampliar a compreensão sobre o objeto,
entender as dificuldades da pesquisa e avaliar as possíveis
melhorias ou alterações. Por isso, propomos um questionário
online, aplicado em um grupo de fãs da série. Contatamos três
deles antes de disponibilizar o acesso. Mas apenas um, chamado
Stranger Things Brasil, respondeu e autorizou a publicação do
link. O grupo é vinculado à fanpage Stranger Things da
Depressão, que na época possuía 390 mil curtidas. Tal escolha
se mostrou acertada: entre os dias 06 e 11 de julho de 2017
obtivemos expressivas 455 respostas, quase 1% do total de
47.583 inscritos no grupo.
O formulário contou com treze perguntas optativas e
cinco discursivas sobre Stranger Things e o consumo de
seriados em geral para obter dados quantitativos e qualitativos.
Incluímos no fim do questionário perguntas sobre os depoentes;
nome, faixa etária, localidade, gênero, classe social e o e-mail
de contato, caso estivessem dispostos a conversar futuramente.
A inversão de ordem dos dados referenciais foi feita para
diminuir as chances de se intimidarem e desistirem antes
mesmo de responder.
A maioria dos entrevistados, 56%, se identificou como
adolescentes entre 13 e 16 anos. Em seguida os jovens de 17 a
24 anos, 23%, jovens-adultos entre 25 e 30 anos, 6%, e adultos
acima dos 30 anos, 5%. Por fim, houve crianças: 10% se
declarou abaixo dos 12 anos. Quanto ao gênero, 77% se
declarou mulher; homens, 21%; e 2% optou por “outros”. Do
total entrevistado, 38% preferiu não declarar a renda da família.
Entre os que responderam, 21% era da classe C (entre 04 e 10
salários mínimos). Em seguida a classe D (entre 02 e 04 salários
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mínimos), B (entre 10 e 20 salários mínimos) e E (até 02 salários
mínimos), com 17%, 11% e 10%, respectivamente. A classe A
(acima de 20 salários mínimos) teve menor presença, com 3%
dos usuários.
Mantivemos em algumas questões o item “outros”, que
poderia ser completado pelo próprio usuário caso a sua
alternativa não estivesse pré-fixada. Um exemplo é a primeira
pergunta do questionário, “como você assistiu a série”, feita
para entender se o consumo se deu em uma conta própria ou
familiar da Netflix, de terceiros, por download ou mídia física
(como DVDs “alternativos”). Aqui, 67% dos usuários
marcaram que “eu ou alguém da minha família (ou que mora na
minha residência) é assinante da Netflix”, 20% assistiu “na
conta de outra pessoa, que não mora na minha residência”, 7,7%
através de downloads, 0,6% obtiveram os episódios com algum
conhecido e apenas 0,2% dos usuários compraram a temporada
em mídia física ilegal. Porém, outros 3% responderam uma
modalidade de consumo que não estava listada; no caso, o
streaming de vídeos de sites “alternativos”, como o Mega
Filmes. 1% escolheu mais de uma modalidade de consumo,
enquanto outro 1% não respondeu de maneira precisa, como
Anna Júlia, que disse ter assistido o seriado “na casa de uma
amiga em uma festa do pijama”.
Constatamos que grande parte dos usuários assistiram
Stranger Things sozinhos; foram 63% dos entrevistados, contra
19,5% que assistiram alguns episódios acompanhados e 16,5%
que assistiram toda a temporada com alguém. Outro 1% não
respondeu à pergunta, classificada como não-obrigatória.
Questionamos também os dispositivos utilizados para assistir
por ordem de uso. Os mais citados foram os celulares ou tablets,
com 202 menções. Em seguida a SmartTV, com 165, e o
computador, com 146. O televisor desconectado (via USB ou
reprodução de mídia física) foi citado por 39 usuários; consoles
de videogame como Playstation e Xbox ficaram em último, com
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cinco menções. Quando questionados sobre a prática de assistir
todos os episódios de uma só vez, 77% dos usuários declararam
ter maratonado a série. Sobre as reprises, 39,2% indicaram que
nunca viram de novo a série. Mas 42,2% afirmou que reassistiu
tudo ao menos uma vez, e 18,4% reviu apenas alguns episódios.
Quando questionados sobre a razão da reprise, os espectadores
citavam a “boa qualidade”. Segundo eles, a prática ajuda a
relembrar momentos importantes da história, conferir teorias e
“atentar aos detalhes”. Muitos alegaram que reassistiram para
mostrar a série para alguém. Por isso, questionamos se
recomendaram Stranger Things, e 96% afirmou que sim. A
maioria foi através de interações pessoais: foram 404 menções,
contra 155 referentes às redes sociais.
Solicitamos que os respondentes marcassem seus
personagens favoritos e os mais citados foram Eleven, Dustin e
Mike, respectivamente. Pedimos também para que elencassem
três características de Stranger Things que mais os agradavam.
Foi possível verificar que os elementos de mistério e suspense
são os preferidos, ao lado das personagens. As crianças, e a
amizade, fidelidade e companheirismo entre elas é elogiada e
destacada. De acordo com Silvia, na faixa dos 17 aos 24 anos,
ela sempre assiste séries com adultos, mas “é diferente quando
são crianças, desperta o lado inocente de cada um”.
Já a palavra “nostalgia” e “nostálgico” foi utilizada em
16 respostas, que a classificavam como um dos elementos mais
agradáveis. Em uma delas, podemos perceber como a música
funciona como um dos “gatilhos” capazes de ativar a nostalgia;
de acordo com Izabella, entre 17 e 24 anos, a trilha sonora traz
este sentimento “já que são músicas que meu pai sempre
escutou”. Há menção às referencias dos anos 1980; a década é
citada mais de 50 vezes, ainda que grande parte dos
respondentes tenha nascido na década seguinte. Como
argumenta Milena, entrevistada na faixa dos 16 anos, a época
lhe agrada “mesmo sem ter vivido”. Quando questionados se
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havia algo em Stranger Things que não gostavam ou era
incômodo, a grande maioria negou, pois “tudo” na série é bom.
Já Lohana Oliboni se declarou incomodada com “o tratamento
feminino condizente com os anos 80”. Evelyn, entre 13 e 16
anos, lembrou da “falta de personagens LGBT’s”. Outro
usuário, cujo nome não quis revelar, avaliou que não se tem
“tantos atores negros”.
Como esperado, notamos que grande parte do público já
conhecia as referências do seriado. Os filmes mais citados
foram E.T. – O Extraterreste (1982), Carrie – A Estranha
(1976), Star Wars: O Império Contra-Ataca (1980) e Alien
(1979). Mesmo assim, a série serviu para despertar o interesse
do público por tais obras, principalmente entre os mais jovens.
Lua, de aproximadamente 12 anos, aproveitou o espaço da
pergunta para declarar que achou tudo muito “empolgante, pois
você acaba ganhando algumas informações”. Ao fim do
questionário, perguntamos se os respondentes se consideravam
fãs do seriado, e apenas 10% afirmou que não. Entre os fãs,
quase 30% declarou já ter feito algum tipo de trabalho dedicado
ao seriado, fanarts, fanfics ou cosplays.
Para contextualizar melhor o consumo de Stranger
Things, fizemos perguntas relacionadas à prática de assistir
conteúdos televisivos em geral. 97% afirmou que consome
outras séries, e foi possível perceber que, entre as mais citadas,
todas fazem parte do catálogo da Netflix, como Grey’s
Anatomy, iZombie e 13 Reasons Why. Talvez os downloads
estejam se tornando cada vez menos populares, algo a ser
investigado futuramente. Quando questionados se assistiam
mais televisão aberta ou fechada, 25% afirmou não assistir
televisão. Porém, a maior parte, 31,5%, afirmou assistir a TV
paga, enquanto um número próximo, 28,5%, declarou assistir as
duas. Só 15% afirmou assistir apenas a aberta. Entre os
conteúdos preferidos estão filmes, seriados estrangeiros, reality
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shows e desenhos. Seriados nacionais e telenovelas foram
pouco mencionados.

Resultados alcançados
Neste trabalho, exploramos as dinâmicas da nostalgia a
partir do texto audiovisual de Stranger Things, relacionando-as
com os sentidos em circulação de uma comunidade de fãs no
Facebook. Percebemos como este é um espaço essencialmente
juvenil, no qual aproximadamente 90% dos participantes são
menores de 30 anos. Os entrevistados demonstraram disposição
em responder, de forma que falar sobre as séries parece
prazeroso ou gratificante. Devemos ressaltar, porém, a
necessidade de mais cautela na aplicação de questionários,
utilizados de forma inadequada por alguns respondentes. São
ações que revelam aspectos do funcionamento dos grupos de
fãs, mas podem comprometer os resultados. Não é nosso caso,
uma vez que esta parcela foi inferior a 1% do total e muitos
elogiaram e se mantiveram abertos a próximos contatos,
inclusive.
A maioria dos respondentes se identificou como sendo
do gênero feminino e de classe C, embora um terço dos
entrevistados tenha preferido não informar a renda familiar. E,
ainda que a maior parte fosse assinante da Netflix, é importante
perceber como a plataforma ainda é inacessível para uma parte
dos fãs, especialmente das classes D e E, que buscam métodos
não-pagos de acesso. É também perceptível como a TV
tradicional é um objeto de recusa, e há certa distinção quanto ao
consumo dos conteúdos considerados “de qualidade”. Mas é um
público plenamente crítico, capaz de perceber, por exemplo, a
ausência de personagens LGBTs ou negros.
Pelos depoimentos sobre o consumo de Stranger Things,
parece que a assistência do conteúdo por streaming costuma ser
rápida, em maratona, e individualizada, feita em maior parte por
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dispositivos móveis. Mas as séries incidem também nas
sociabilidades dos entrevistados, uma vez que podem ser
reassistidas para mostrar para algum amigo e é recomendada,
sobretudo, por meio de interações pessoais, como nas escolas.
Nesse sentido, Lopes (2009, 2014) lembra como a telenovela,
especificamente, pode ultrapassar a dimensão do lazer e ser
incorporada a uma rotina cotidiana. O ato de ver TV não está
reduzido apenas ao momento de recepção frente ao dispositivo,
mas também pelas intermináveis narrativas presenciais e
digitais produzidas pelas pessoas. Configura mecanismos de
interatividade e dialética, uma experiência comunicativa,
cultural, estética e social, que aciona a conversação, o
compartilhamento e a participação imaginária.
Notamos também como os elementos nostálgicos são
valorizados e percebidos de maneira próxima à de nossa análise.
Músicas, referências e objetos da década de 1980 funcionam
como “gatilhos” capazes de ativar a nostalgia como um eixo de
sentido que afeta sensivelmente as audiências. Considerando
este sentimento que, na atualidade, se relaciona diretamente
com as dimensões do tempo, do espaço e do consumo
(CROSS, 2015; JAMESON, 1991; NIEMEYER; WENTZ,
2014), é perceptível como este público é saudosista e possui um
capital simbólico e cultural detalhado e específico (JAMESON,
1991). Assim, faz sentido que as obras referenciadas sejam
sucessos de crítica e público, que tenham conquistado ao longo
dos anos o status de cult: um tipo de filme (ou conteúdo
midiático) que possui um público relativamente pequeno, mas
fiel (CASTELLANO, 2014). Isto não garante uma adesão
imediata ao contrato proposto pelo emissor, mas fãs de idades
diferentes declararam que este é um dos elementos mais
agradáveis de Stranger Things, ao lado dos elementos de
mistério e suspense e da amizade e companheirismo entre as
crianças.
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A representação desse sentimento de reciprocidade de
afeto é feita por um grupo de crianças, trazendo aquele que
assiste para um universo muito à parte do mundo adulto, o
juvenil, e que tem traços na memória individual de cada um. A
série relaciona, com bastante habilidade, os sentidos propostos
pelo texto com as experiências afetivas e sensoriais vivenciadas
pelo público. Nesse sentido, Stranger Things parece colocar as
audiências em contato com algo bom, mas que supostamente se
perdeu ao longo do amadurecimento e da entrada na acelerada
vida adulta. Assim, utiliza a nostalgia não apenas como
estratégia mercadológica, a fim de capitalizar um público préexistente, mas principalmente afetiva. Reitera, portanto, a
dimensão do sensível como uma mediação importante nos
processos de produção e recepção das ficções seriadas
televisivas, ao ativar, por meio de elementos estéticos e
narrativos, emoções, afetos e sentimentos que se relacionam
com a própria vida daquele que assiste.
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Aeroplano Editora, 2000.
ILLOUZ, Eva. O amor nos tempos do capitalismo. Rio de Janeiro: Zahar,
2011.
JACKS, Nilda; TOALDO, Mariângela; WOTTRICH, Laura; OIWAKA,
Erika; NOLL, Gisele. Jovem e Consumo Midiático: dados preliminares do
estudo piloto e da pesquisa exploratória. In: Anais do XXIII Encontro
Anual da Compós. Brasília: Compós, 2014.
JAMESON, Fredric. Postmodernism, or, the Cultural Logic of Late
Capitalism. Duke University Press, 1991.
237

JENKINS, Henry. Cultura da convergência. São Paulo: Aleph, 2008.
LE BRETON, David. As paixões ordinárias. Petrópolis: Vozes, 2009.
LOPES, Maria Immacolata. Memória e identidade na telenovela brasileira.
In: Anais do XXIII Encontro Anual da Compós. Brasília: Compós,
2014.
LOPES, Maria Immacolata. Telenovela como recurso comunicativo.
Matrizes, São Paulo, Ano 3, n.1, ago./dez. 2009.
NIEMEYER, Katharina; WENTZ, Daniela. Nostalgia is not what it used to
be: Serial nostalgia and nostalgic series. In: Media and Nostalgia:
Yearning for the Past, Present and Future. Basingstoke: Palgrave
Macmillan, 2014.
OROZCO GÓMEZ, Guillermo. Televisão: causa e efeito de si mesma. In:
CARLÓN, Mario; FECHINE, Yvana (Org.). O fim da televisão. Rio de
Janeiro: Confraria do Vento, 2014.
RIBEIRO, Ana Paula Goulart.; BARBOSA, Marialva. Memória, relatos
autobiográficos e identidade institucional. Comunicação e Sociedade, 47:
99-114, 2007.
SHOUSE, E. (Dec. 2005). Feeling, Emotion, Affect. Journal of Media and
Culture, 8(6).
SODRÉ, Muniz. As estratégias sensíveis: afeto, mídia e política.
Petrópolis: Vozes, 2006.
VAN DIJCK, José. The Culture of Connectivity: A Critical History of
Social Media. Oxford: Oxford University Press, 2013.

238

COMO NOSSOS PAIS: O POÉTICO NA NARRATIVA
CINEMATOGRÁFICA FEMININA

Maria Fernanda Cavassani
Uniso

Introdução
Nos últimos anos, o movimento feminista vem
ganhando força e reivindicando os espaços sociais renegados às
mulheres, fazendo com que lugares antes nunca pensados
possam ser ocupados por elas.
O cinema, como não poderia deixar de ser, está bastante
enraizado no pensamento machista. Basta uma breve reflexão
em relação aos papéis dados às mulheres nos filmes e a falta de
protagonismo feminino.
Apesar disso tudo, o fazer cinematográfico vem, aos
poucos, transformando-se, uma vez que a própria sociedade
(não sem muita luta por igualdade de gênero) começa a olhar
com mais atenção para as questões feministas, havendo, ainda
que discretamente, uma mudança de perspectiva em todo o
contexto de cinema quando se pensa na imagem da mulher.
A Teoria Feminista do Cinema surge em 1983, a partir
do ensaio intitulado Prazer Visual e Cinema Narrativo de Laura
Mulvey, levantando aspectos e refletindo sobre como o
feminino era (e ainda é) retratado no cinema. O texto de Mulvey
foi extremamente importante, uma vez que propõe refletir sobre
como a “sociedade patriarcal estruturou a forma do cinema”
(MULVEY, 1983, p. 437).
O cinema, enquanto um produto da cultura, traz consigo,
assim como as demais linguagens, o reflexo da sociedade.
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Dentro da tela, tem-se a representação dos arquétipos, visões de
mundo e ideologias que refletem qual é o lugar que cada um
deve ocupar, evidenciando uma imagem estereotipada da
mulher. “Esses estereótipos impostos à imagem da mulher
funcionam como uma forma de opressão, pois transformam a
mulher em objeto, nulificando-a como sujeito e recalcando o
seu papel social” (GUBERNIKOFF, 2009, p. 2).
Isso ocorre por que o cinema é pensado e feito, na
esmagadora maioria das vezes, por homens que, dentro da
cultura patriarcal, agem como se a mulher fosse apenas
portadora de significado e não produtora de significado,
reforçando padrões irreais em relação ao comportamento
feminino; logo, o que as mulheres pensam, de fato, é ignorado
na narrativa cinematográfica.
Por sorte (ou melhor, necessidade), há evidências de que
esse quadro está, mesmo que lentamente, mudando. A partir do
momento em que o movimento pela igualdade de gênero se
torna maior, as mulheres começam a ocupar mais lugares e, no
cinema, passam a atingir outros postos além de atrizes (as que,
comumente, carregam significados); tornam-se diretoras,
fotógrafas, montadoras etc. (as que passam a produzir
significado). “O entendimento de que as mulheres podem ser
tão competentes na direção cinematográfica quanto os homens
implica em uma mudança de mentalidades, ou seja, em um
longo e tortuoso caminho” (TEDESCO, 2012, p. 103).
No Brasil, ainda temos poucas cineastas mulheres e,
infelizmente, nenhuma com a projeção e abrangência nacional
e internacional que têm os cineastas homens.
Como se pode perceber, foi através do enorme esforço de
diversas mulheres, as quais resolveram contrariar seus
destinos de gênero, que a realização cinematográfica tem se
tornado também feminina na América Latina – um processo
que está longe de poder ser considerado terminado, posto que
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em nenhum país da região o número de diretoras sequer se
aproxima do de diretores (TEDESCO, 2012, p. 104).

Mesmo com as dificuldades em relação à desigualdade
de gênero e suas consequências, há muitas mulheres fazendo
cinema. Dentre as cineastas que vêm se destacando no cenário
nacional, Laís Bodanzky, paulistana, com seu último longa
Como Nossos Pais, traz à tona a mulher contemporânea, o
patriarcado institucionalizado e toda poética da autodescoberta
feminina (e feminista), além do conflito de gerações que a
protagonista vive.

Narrativa, poema e poesia
Produzimos narrativas a todo instante, em todos os
lugares e momentos; comunicamo-nos com nossos pares,
criamos histórias, experiências, ou seja, vivemos a partir
daquilo que contamos. Nossa existência, enquanto sociedade,
só acontece porque narramos e pela necessidade de estar em
contato com o outro. Contato este que ocorre a partir de nossa
mídia primária: o corpo.
A ontogênese fala, portanto, de nossa vida como indivíduo,
desde o nascimento até a morte. Ao nascimento dedicamos
agora nossa atenção, pois ele expõe a situação de grande
fragilidade de todos nós, que não sobreviveríamos se não
fôssemos cuidados por um outro indivíduo (normalmente a
mãe, mas, em sua falta, o pai, a avó, uma tia ou um outro
cuidador). Nessa situação é que se evidencia o princípio da
comunicação primária: o corpo pede corpo (BAITELLO
JUNIOR, 2012, p. 106).

O cuidado com o outro é, também, inerente à
comunicação e à construção narrativa, precisamos de um outro
corpo para existirmos e nos comunicarmos, criarmos nossas
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narrativas e assim nos entendermos enquanto sociedade. Para
que haja efetiva comunicação, é necessário que haja
organização, sendo assim, a narrativa precisa apresentar certo
grau organizacional para que aconteça.
A narrativa consiste em um relato organizado de
acontecimentos verdadeiros ou fictícios, com personagens que
atuam em um tempo e em um espaço, apresentados por um
narrador, com finalidade de produzir sentido e memória, além
de auxiliar na seleção e interpretação dos fatos (SILVA;
SANTOS, 2015, p. 11).

Pela necessidade de narrar e comunicar, passamos a
criar instrumentos com os quais possamos pensar nossa própria
existência e da sociedade, sempre em busca de uma experiência
nova, um sentimento, um acontecimento, ou seja, o ser humano
quer viver o poético para que sua vida faça sentido e sua finitude
seja mais tolerável. A comunicação é, então, fundamental para
que o homem esqueça de sua condição mortal, e a cultura é o
abrigo, lugar seguro em que se pode viver e transformar a
existência, é o que afirma Silva a partir de sua leitura sobre as
ideias de Flusser:
(...) a comunicação humana é um processo artificial,
constituído de artifícios, de descobertas, de ferramentas e de
instrumentos. Para que o homem possa estabelecer
comunicação, símbolos são organizados em códigos, que
procuram fazer com que a humanidade se esqueça, ainda que
temporariamente, da sua condição inescapável de mortal
(SILVA, 2013, p. 264).

Da organização de tais códigos e signos surge a
linguagem, ou melhor, as linguagens que, produzidas pela
cultura, tornam-se narrativas complexas que oferecem
explicações sobre o mundo e procuram, também, pela
experiência do poético, possibilitar ao homem viver o
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impensável, o sagrado, aquilo que está além do mundano, que
possa justificar e explicar a finitude da vida.
Flusser afirma que criamos diferentes narrativas para
enfrentar a realidade. “A comunicação humana é um artifício
cuja intenção é nos fazer esquecer a brutal falta de sentido de
uma vida condenada à morte” (FLUSSER, 2007, p. 90). O
cinema, o poema, a dança, o teatro e todas as demais formas de
comunicação artística surgem de maneira artificial, em forma
de cultura, para que dentro de um outro espaço e,
principalmente, um outro tempo, seja possível “controlar” e
“produzir” uma vida mais compreensível.
Não causa estranhamento que o poético se torne mais
presente/evidente dentro das artes, já que é nesse lugar que as
pessoas são livres para tentar explicar o quê e o porquê das
coisas.
A narrativa é, também, vínculo e afeto; buscar no outro
aquilo que falta, que transforma, que afeta e é afetado. Nunca se
acaba, pelo contrário, está sempre se construindo e destruindo.
Terminando e começando.
O conceito de vínculo conduz à necessidade de tratar a
comunicação humana como um ambiente em permanente
construção pelos seus participantes, todos exercendo múltiplas
funções concomitantes e, portanto, saturado de
indeterminação (SILVA; BAITELLO JUNIOR, 2013, p. 2) .

É bastante comum que a poesia seja entendida como
sinônimo de poema. Talvez por vivermos em uma sociedade
que busca a racionalidade todo o tempo, junto a uma educação
altamente formal e tecnicista, fomos educados a enxergar o
denotativo, a razão, aquilo que não deixa dúvidas, ou seja, o
contrário da arte e do poético, sendo necessário, dessa forma,
deixar claro que nem todo poema é poesia e nem toda poesia é
poema.
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Octávio Paz, em seu livro O Arco e a Lira (1982),
discorre sobre tal diferença.
Sobre o que é poema:
E assim é: nem todo poema – ou, para sermos exatos, nem toda
obra construída sob as leis da métrica – contém poesia. No
entanto, essas obras métricas são verdadeiros poemas ou
artefatos artísticos, didáticos ou retóricos? Um soneto não é
um poema, mas uma forma literária, exceto quando esse
mecanismo retórico – estrofes, metros e rimas – foi tocado
pela poesia. Há máquinas de rimar, mas não de poetizar (PAZ,
1982, p. 16).

Sobre o que é poesia:
A poesia é conhecimento, salvação, poder, abandono.
Operação capaz de transformar o mundo, a atividade poética
é revolucionária por natureza; exercício espiritual, é um
método de libertação interior. A poesia revela este mundo; cria
outro (PAZ, 1982, p.15).

Para Paz (1982), poesia é transgressão, é algo superior
que perpassa a existência humana, é aquilo que buscamos
incansavelmente, está no campo do sagrado e nos dá profundo
prazer. O poema é o encontro entre poesia e homem, é o verbo,
a palavra que materializa e significa, enquanto a poesia é o
conhecimento, a salvação, o poder e o abandono. O poema seria
a matéria, a poesia o sentimento, a experiência.
Dentro da narrativa cinematográfica, podemos observar
o que é afirmado por Paz: o material, produto em si (poema), e
o imaterial, sentimento, sensações (poesia).
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Percurso Metodológico
O artigo Representações Poéticas da Morte nas
Narrativas Midiáticas: Um Conto Chinês de Míriam Cristina
Carlos Silva, norteou toda a metodologia desta análise
cinematográfica, que consistiu em assistir ao filme mais de uma
vez, destacando elementos de maior impacto.
Assistimos ao filme anotando os elementos de maior peso
dramático. Assistimos a uma segunda vez, observando
aspectos estéticos, tais como o uso da cor, enquadramentos,
elementos de cena, figurino e ambientação. À medida que
descrevemos as sequências, pontuamos aspectos narrativos:
Personagens, Enredo, Narrador, Tempo, Espaço (SILVA,
2018, p. 6).

Busca-se, então, evidenciar o poético e o afeto, no
sentido de afetar/vincular, presentes na narrativa
cinematográfica, aqui entendida como mídia – mediação e
interpretação. Elementos estéticos e narrativos foram analisados
tendo como base os conceitos de comunicação de Vilém
Flusser, compreensão acerca de afeto e vínculo na perspectiva
de Norval Baitello Junior; a poeticidade necessária à
comunicação parte de
Florence Dravet e Gustavo Castro
e Silva, Miriam C. C. Silva e Octávio Paz. Em relação à análise
fílmica, o entendimento parte das ideias de Yuri Lotman e, por
fim, Laura Mulvey traz as contribuições sobre cinema e gênero.

Como Nossos Pais: o filme
Como Nossos Pais (2017, Brasil), dirigido por Laís
Bodanzky, é um filme brasileiro. Maria Ribeiro, Clarisse
Abujamra, Paulo Vilhena, Felipe Rocha e Jorge Mautner
compõem o elenco. O filme tem a cidade de São Paulo como
pano de fundo. Foi muito aplaudido pela crítica, recebendo
diversos prêmios, entre eles, o de melhor filme do Festival de
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Cinema Brasileiro de Paris e do Festival de Gramado. Conta a
história de Rosa (Maria Ribeiro), que almeja a perfeição como
profissional, mãe, filha e esposa. Filha de intelectuais e mãe de
duas meninas, ela se vê pressionada por duas gerações, a da mãe
e a das filhas, que exigem que ela seja engajada, moderna e
onipresente.
A cidade de São Paulo pode ser entendida como um
elemento que auxilia na construção da personagem; o caos, a
distância, a necessidade de estar em ambientes fechados como
o apartamento, o escritório, o carro, tudo converge para que ela
se sinta sufocada, cansada e sem perspectiva de “consertar” sua
vida. O tênis azul, sujo e velho, que Rosa utiliza quase o tempo
todo e suas roupas desleixadas são constatações de que, há
muito tempo, a protagonista deixou de pensar em si.
Há, logo nas primeiras cenas do filme, um ponto de
conflito que dá início à transformação da protagonista vivida
por Maria Ribeiro. Num almoço familiar de domingo, Clarice
(Clarisse Abujamra), mãe de Rosa, revela um fato
surpreendente, fazendo com que sua filha questione as relações
com os outros e com ela mesma. Rosa e sua mãe têm uma
relação permeada por mágoas e angústias, atenuada pela
descoberta de que não é filha de Homero (Jorge Mautner). Rosa
precisa, então, buscar formas de compreender aquilo que ocorre
à sua volta e, a partir desse momento, parte para um caminho de
autoconhecimento, uma vez que ela já não se reconhece mais e
tem materializada em sua mãe a inconsistência de sua própria
existência.
Além da relação conturbada com Clarice, Rosa também
está vivendo momentos de instabilidade com seu marido Dado
(Paulo Vilhena); ele é um pesquisador que sempre viaja a
trabalho, deixando apenas com Rosa a responsabilidade com a
família e a casa. Dado sabe que sua esposa está insatisfeita, mas
ignora, já que, aparentemente, não quer arcar com alguma
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eventual responsabilidade que possa surgir, caso se ofereça para
algo.
Vemos Rosa trabalhando em algo que ela não gosta e
que não a satisfaz; por sua postura pouco receptiva e por não
corresponder às expectativas do que é esperado dela no
escritório, é demitida, o que, ao mesmo tempo, assusta e deixaa entusiasmada, uma vez que ela odiava seu trabalho e tem o
sonho de ser dramaturga. Sem querer ou optar, um novo
caminho começa a surgir. Homero, aquele que ela sempre
acreditou ser seu pai, também lhe traz uma série de problemas;
ele é um artista que já não consegue vender suas obras, sendo
despejado com a meia-irmã de Rosa, Caru (Antonia Baudouin),
de casa por sua atual mulher. Homero vai para um hotel, mas
Caru começa a morar com Rosa. A meia-irmã da protagonista
é, também, muito importante em sua transformação, uma vez
que ela representa a negação em relação ao patriarcado e a tudo
que oprime e limita as mulheres.
Uma cena cotidiana em que Rosa anda pelo
supermercado é, também, mais um importante elemento de
mudança; ela se depara com Pedro (Felipe Rocha), pai de um
colega de Juliana (Annalara Prates), filha de Rosa. Pedro a
observa e a escuta naquele momento e lhe dá atenção, não a
rotulando como filha, mãe ou esposa. Rosa fala de seus
problemas para ele, afeta e é afetada por aquela relação que
ainda não se sabe como será. Rosa começa a vincular-se a
Pedro.
Um pouco contrariada, Rosa vai até a casa de sua mãe
para perguntar sobre seu pai biológico, descobrindo que ele é
um importante político brasileiro, alguém que ela jamais
imaginaria. Em meio a todo o caos que se estabeleceu em sua
vida, Rosa recebe de sua mãe, uma segunda notícia: a mãe está
com uma doença terminal e tem poucos meses de vida; pode-se,
então, estabelecer uma relação entre a morte iminente da mãe
com o renascimento da filha; observamos que sua jornada de
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autodescoberta está, de fato, começando. Rosa está infeliz e
insegura. Na primeira parte da narrativa, vemos todos os
embates que ela tem com as pessoas à sua volta; um casamento
que é questionado por ela, mas do qual ela não consegue (ou
talvez não queira) sair, seu papel de mãe protetora que tenta
estabelecer uma comunicação com as filhas, o de filha
ressentida e amargurada e, também, o de profissional
insatisfeita e frustrada. As mudanças em Rosa acontecem na
medida em que ela permite-se viver de acordo com suas
próprias convicções.
Ela vai à Brasília, conhece o pai biológico e descobre
que ele não é e nunca será alguém importante em sua vida. Dado
não sabe onde ela está e precisa lidar com a casa e as filhas. Há
uma cena em que ela está de costas para a câmera, mas de frente
ao Planalto Central, nua dentro de seu quarto de hotel; Rosa
está, pela primeira vez em muito tempo, experimentando algum
tipo de liberdade. A cena é poética, uma quebra com o
cotidiano, com o comum. Nota-se que Rosa passa a se importar
consigo mesma.
No dia seguinte, sem esperar, depara-se com Pedro no
supermercado novamente e, aparentemente sem perceber,
reflete sobre as imposições sociais e as pressões que sofre por
ser mulher, mãe, esposa. Ela se compara à Nora, protagonista
da peça teatral Casa de Bonecas (Henrik Ibsen) e decide que
dará a si mesma a oportunidade de fazer coisas que nunca
imaginaria: num passeio de bicicleta com Pedro, tira a blusa no
meio de um viaduto; Rosa parece, finalmente, livre. Ao chegar
em casa, Caru está beijando uma outra menina no sofá da sala
de estar. Rosa, ao mesmo tempo em que acabou de quebrar um
paradigma, se vê repreendendo o comportamento da irmã. Caru
chama-a de conservadora e avisa Rosa que deixou uma matéria
em sua agenda sobre relacionamentos abertos. Rosa, que está
escrevendo uma possível continuação para a personagem Nora,
do livro Casa de Bonecas, muda o título de sua peça para
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Amores Livres. A peça teatral de Ibsen é fundamental na
narrativa cinematográfica: Rosa se transforma, vincula-se e
desvincula-se, mais ou menos como Nora, a protagonista do
livro.
Rosa, agora, já tem uma ligação mais forte com Clarice.
As duas saem para comprar sapatos para a mãe que quer um
vermelho, enquanto Rosa prefere o preto. Vemos, então, o
contraponto entre elas, a mãe permitindo-se, buscando a
liberdade de fazer aquilo que quer, a filha ainda muito
intrincada ao que o outro pensa sobre ela. Não é só a relação
com Clarice que precisa ser compreendida; Rosa desconfia que
Dado a está traindo e, ao questioná-lo, recebe uma ligação do
hospital sobre sua mãe não estar bem. Quase todos os momentos
em que Rosa se dá o direito de pensar nela própria, seja
querendo estar sozinha ou indagando o outro sobre algo que ela
gostaria de saber, surge algo que a paralisa, fazendo-a voltar-se
ao outro, deixando, mais uma vez, de pensar em si.
Pedro convida Rosa para uma tradução simultânea de
uma palestra em Ilhabela (litoral de São Paulo). Os dois viajam
e acabam se envolvendo emocionalmente e sexualmente. Aqui
Rosa já é outra: seu jeito de falar, sua postura, sua sinceridade,
tudo leva a crer que algo realmente mudou; permitir-se viver
uma experiência amorosa fora de seu casamento a transforma.
É aqui que ela tem certeza daquilo que ela não quer mais para
sua vida, uma vez que pode observar que ainda há escolhas, há
outros lugares e novas possibilidades.
Não é apenas a relação com Pedro ou Dado que faz com
que Rosa se transforme; talvez a relação com a mãe
provocadora seja a mais importante. Clarice é livre e sem
arrependimentos, a mulher que Rosa nega e, ao mesmo tempo,
quer ser. As duas se encontram, e a filha observa a mãe
molhando as plantas; afirma para Clarice que o sapato vermelho
foi, de fato, a melhor escolha. As duas se olham, sorriem e,
então, percebemos que algo vai acontecer.
249

Clarice está ao piano com um cigarro na boca, toca a
música Como Nossos Pais de Belchior, eternizada na voz de
Elis Regina; em seguida, seu funeral, uma cerimônia budista,
realizada por uma mulher; tudo é significativo. A expressão de
alívio e entrega, o cigarro trazendo a ideia do fim próximo; a
música de Belchior, representando a angústia das gerações que
não conseguem estabelecer comunicação e, finalmente, a
cerimônia budista de seu funeral, que é quase como um decreto
de que Clarice não se conformaria em participar de algo apenas
para seguir padrões estabelecidos socialmente. A mãe acaba. A
filha recomeça.
A filha é, ainda mais, sua mãe; molha as plantas, usa o
sapato vermelho de Clarice. Ela mudou. Rosa vai à reunião de
pais da escola de suas filhas, encontra-se com Pedro e sua
esposa. Percebe-se o desconforto entre os dois, não se
comunicam mais, estão desvinculados. Ao chegar em casa,
Dado assiste à televisão, balbucia algumas palavras para Rosa,
sem prestar atenção nela, que pergunta pelas filhas, ficando por
um momento imóvel, parecendo se questionar ou decidir sobre
algo. Ela vai ao quarto das meninas, observa-as e vê, também,
uma foto da mãe. Aqui, três gerações de mulheres parecem
entrar em sintonia, em algum acordo; há paz e tranquilidade na
expressão de Rosa. Ela volta à sala, conversa sobre coisas
cotidianas com Dado, levanta-se, vai à cozinha e joga seu velho
tênis azul na lixeira, dizendo a Dado que tudo precisa ser
diferente para que possa dar certo, já que ela mesma se
transformou. O ato de se desfazer do tênis pode ser interpretado
como um fim e, consequentemente, recomeço. Na última cena,
Rosa leva as filhas para a escola, de bicicleta, livres, sorrindo.
Seu tênis, agora, é branco, há vento e um sorriso em seu rosto.
Como Nora, ela precisou perder para ganhar.
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Como Nossos Pais: uma narrativa poética sobre a mulher
contemporânea
Rosa tenta organizar sua vida, em busca do novo, de algo
diferente do que ela é e do que ela foi. Sua vida tem uma
reviravolta a partir de dois segredos revelados por sua mãe,
Clarice – personagem emblemática e que foge aos padrões que
se tem da figura materna –, que, a todo instante, provoca Rosa,
tenta trazê-la para uma vida mais interessante.
Além dos papéis femininos, há os arquétipos masculinos
que acabam reproduzindo os comportamentos machistas: o pai
de Rosa, Homero, é ausente, infiel às companheiras que têm no
decorrer da vida, porém, é amoroso e diz, em relação ao fato de
não ser fiel, que “os homens são assim mesmo”. Dado, o marido
de Rosa é, aparentemente, um homem à frente de seu tempo:
biólogo, pesquisador, ativista e ambientalista, mas dentro do
núcleo familiar, reproduz atitudes misóginas e que não
condizem com o que busca representar. Há, ainda, Pedro,
homem com quem Rosa tem um pequeno romance e um dos
pontos de conflito e mudança da protagonista.
O filme traz reflexões interessantes a partir do ponto de
vista do feminino, já que é dirigido e protagonizado por
mulheres. Mesmo sendo uma obra ficcional, o cinema é, de
certa forma, extensão de nossa realidade, como já exposto; logo,
analisar esse filme é ter a possibilidade de refletir sobre como a
sociedade entende as relações de gênero. Casseti, a partir da
visão de Jean-Louis Braudy, afirma:
Fornecer provas adicionais à ideia de que o cinema, sobre o
disfarce de uma “máquina” que meramente obedece a leis
científicas, realmente tem efeitos ideológicos devido à forma
real em que é concebido. Estes efeitos gravitam ao redor de
dois fenômenos: o ocultamento do trabalho que converte a
realidade dentro da representação cinematográfica e a
construção de um sujeito transcendental que serve como um
apoio à audiência (CASSETI, 1999, p. 194).
251

Segundo Lotman (1978), o cinema, ou qualquer
manifestação de linguagem artística é carregado de
complexidade, segue um modelo que o norteia e o configura
como pertencente a determinado grupo de textos, sendo assim:
“Cada sistema de comunicação pode realizar uma função
modelizante e, inversamente, cada sistema modelizante pode
desempenhar um papel na comunicação” (LOTMAN, 1978, p.
44).
O cinema é uma fusão de duas linguagens: narrativa e
figurativa, ou seja, uma narrativa feita de imagens. Lotman
afirma que a significação cinematográfica se dá pelo
encadeamento de elementos semióticos, permitindo uma
linguagem independente que, através da montagem de planos,
permite inúmeras combinações: “O cinema tem sua natureza
narrativa, o ponto de vista como princípio de construção do
texto é do mesmo tipo que o do romance, não se assemelhando
ao da pintura, ao do teatro ou ao da fotografia” (LOTMAN,
1978, p. 84).
Entende-se, dessa maneira, que o cinema, assim como
outras expressões artísticas, tem características que o
modelizam e o configuram como sendo, enfim, cinema: segue
determinadas regras e faz com que todos o reconheçam. Porém,
como Lotman (1978) afirma, há textos e subtextos, o que torna
possível pensar que dentro de um cinema há outros cinemas,
que possuem as estruturas modelizantes da linguagem
cinematográfica,
obviamente,
mas,
também,
criam
subestruturas para, de acordo com a necessidade
comunicacional, organizar os signos.
É importante ressaltar que não se fala aqui de gêneros
cinematográficos, mas de diferentes tipos de cinema, com
estruturas complexas que buscam expressar algo de maneira
particular e única. Temos, como exemplos, o Cinema Novo,
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Cinema Marginal, o Cinema de Retomada, o Cinema de Poesia
e tantos outros que, por sua condição extremamente específica,
tornam o fazer cinematográfico bastante singular.
Ao assumir o caráter de realidade e o caráter
modelizante do cinema, nota-se que a personagem Rosa tem
inquietações muito presentes na vida da mulher contemporânea,
aquela que conquistou maior emancipação financeira e social,
mas ainda vive em uma sociedade fortemente patriarcal,
misógina e machista.
Rosa se sente encurralada por todas as pressões que
sofre e se vê, em muitos momentos, reproduzindo
comportamentos que ela mesma afirma repudiar, resquícios de
uma educação em que ela é coadjuvante e não protagonista, na
qual ela só pode existir a partir da existência do homem.
A mulher, desta forma, existe na cultura patriarcal como o
significante do outro masculino, presa por uma ordem
simbólica na qual o homem pode exprimir suas fantasias e
obsessões através do comando linguístico, impondo-as sobre
a imagem silenciosa da mulher, ainda presa a seu lugar como
portadora de significado e não produtora de significado
(MULVEY, 1983, p. 438).

Ao se dar conta de que sua vida não é, de fato, sua, Rosa
rompe com essa condição social e passa a exigir seu espaço, sua
individualidade, seu protagonismo: ela é, agora, independente,
dona de si. Bodanzky não traz o questionamento feminino
apenas a partir da protagonista e seus relacionamentos amorosos
e íntimos, há um conflito de gerações, há a Rosa mãe e a Rosa
filha; a primeira reproduz discursos mais conservadores e
retrógrados; em determinado momento do filme, a irmã de Rosa
está beijando uma menina na sala e é repreendida pela
protagonista, que vê aquilo como impróprio e errado. A segunda
é aquela que questiona esses mesmos discursos, principalmente
quando partem de sua mãe, porém, numa cena com Pedro, Rosa
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tira a blusa em meio a uma avenida. Em entrevista ao site A
Tarde, Bodanzky discorre:
A ideia era abordar aquele período em que eu considero um
momento sanduíche da vida, sabe? Com duas gerações se
espremendo. No caso, a geração da Rosa (personagem da
Maria Ribeiro), ainda com seus pais vivos, que precisa agir na
postura de filha, mas que, ela mesma, já formou família. Ela
já é mãe e tem dois papeis: o materno e o de filha, também.
Em alguns momentos ela vira mãe da própria mãe, em outros
ela vira filha da própria filha. Há essa confusão de papeis
misturados na rotina dessa mulher que quer dar conta de tudo,
quer ser perfeita, mas é impossível ser perfeita e acaba se
culpando. Eram temas que, para mim, eram urgentes enquanto
mulher, mas que as pessoas não falavam de forma tão clara
como hoje, com a internet e as redes sociais tão ativas. Eu acho
que esse movimento novo da mulher, um novo movimento
feminista, é de dois anos para cá. É recente. Mas o filme já
estava em pleno processo. Assim como eu, tantas outras
mulheres estavam com esse desejo de falar. Cada uma no seu
espaço, mas querendo fazer o seu discurso. E eu sentia esse
desejo (BODANZKY, 2017).

Pedro, aliás, é um personagem de extrema importância
na transformação de Rosa. Ela o vê como o oposto a Dado, seu
marido, e consegue, finalmente, estabelecer uma comunicação
e ser compreendida e ouvida por um homem. Ele a afeta.
O afeto seria o processo de transição de um estado para outro.
Através das afecções é aumentada ou diminuída, estimulada
ou refreada não só a potência de agir do afeto, mas também as
ideias dessas afecções. Quando a potência de agir, por
exemplo, é aumentada surge o sentimento de alegria, quando
diminuída, o de tristeza. É a potência que define a força de um
afeto (MARCONDES FILHO, 2014, p. 28).
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A protagonista precisa sair de seu núcleo familiar para
conseguir olhá-lo e entendê-lo e, assim, perceber como sua vida
é constituída mais pela vontade dos outros que por sua própria.
Ao mostrar tipos femininos tão diferentes dentro de uma
mesma narrativa, a diretora rompe com a ideia de que as
mulheres são produtos a serem consumidos pelos homens. Há
pensamento crítico nessa representação do feminino, há um
paradoxo do que elas realmente são e do que querem que elas
sejam. No cinema, ainda há um fetichismo em relação ao corpo
da mulher, como bem explica Gubernikoff:
Mesmo com o grande avanço da emancipação feminina, nos
anos 60, as mulheres do cinema ainda são construídas com
base nesses estereótipos, escondendo-se atrás de um
romantismo exagerado e sem nenhuma indicação sobre o
modo real de sua vida. Simplesmente ignora-se o feminismo
no cinema (GUBERNIKOFF, 2009, p. 73).

Uma vez que poesia é rompimento e transgressão, a
diretora propõe, neste filme, uma ruptura com o cotidiano, com
o dia a dia, com o óbvio, a partir de um olhar mais apurado às
situações tão banais e tidas como normais. Sinaliza que, cada
vez mais, as mulheres vão exigir os espaços que cabem a elas.
O poético está, então, presente na surpresa, naquilo que
é inesperado, na construção dessa mulher que tem que se
reinventar e a transgredir, logo, quando Rosa se dá conta de sua
condição, ela mergulha em busca do que realmente acredita,
passando a ser outra. Todo o percurso da protagonista no
decorrer do filme demonstra que os elementos são importantes
e sensibilizam, que são, como Silva (2007) afirma, a
possibilidade de comunicar através do sensível.
Há, também, outros momentos bastante poéticos em que
o espectador é tocado pela história. Um deles é quando Clarice,
mãe de Rosa, já bastante doente, toca a música Como Nossos
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Pais de Belchior ao piano. Música bastante popular no Brasil,
torna-se possível que aquelas que a conhecem tenham feito a
correlação entre enredo e canção, tenham entendido que somos,
inevitavelmente e por toda a vida, pais e filhos ao mesmo
tempo.
Minha dor é perceber
Que apesar de termos
Feito tudo o que fizemos
Ainda somos os mesmos
E vivemos
Ainda somos os mesmos
E vivemos
Como os nossos pais
(BELCHIOR, 1976).

A morte é elemento de significado à progressão de Rosa.
Ao descobrir que a mãe estava muito doente e com poucos
meses de vida, a filha começa a enxergar a relação com Clarice
de outra maneira: elas passam, então, a comunicar-se, de fato.
Para Flusser:
(...) a comunicação humana aparece aqui como propósito de
promover o esquecimento da falta de sentido e da solidão de
uma vida para a morte, a fim de tornar a vida vivível. Esse
propósito busca alcançar a comunicação, na medida em que
estabelece um mundo codificado, ou seja, um mundo
construído a partir de símbolos ordenados, no qual se represam
as informações adquiridas (FLUSSER, 2007, p. 96).

Nesse momento, então, a comunicação surge como elo
de afeto entre as duas.
Dravet e Castro e Silva (2006) explicam que
O pensamento profundo sobre algo só o é na medida em que
possui conexões autoprodutoras e auto-realizadoras em si
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mesmo. O pensar profundo é o pensar amorosamente, isto é, o
pensar que adota o princípio da religação ou princípio com
(DRAVET; CASTRO e SILVA, 2006, p. 6).

Tomamos as palavras dos autores para definir a
reconexão entre essas duas mulheres, mãe e filha, que ao se
depararem com a morte, unem-se para tornar tudo mais
tolerável.
Ao final do filme, Clarice, a mãe, morre, e Rosa, de
alguma maneira, completa uma etapa da sua vida, deixando para
trás uma mulher preocupada, entediada e infeliz, para ressurgir
decidida a mudar o rumo de sua vida. O rompimento ocorre nos
últimos minutos do filme, no momento em que Rosa joga no
lixo o tênis que ela usou o tempo todo, ou seja, aquela vida não
serve mais.
Como Nossos Pais é, então, um filme que trata, de
maneira poética, sobre a transformação de uma mulher que,
ainda inserida numa sociedade machista e patriarcal, consegue
transgredir, ser um pouco mais livre. Bodanzky usa do olhar
feminino para desenvolver uma narrativa envolvente e, ao
mesmo tempo, muito real e mundana, pois tudo no filme pode
ser vivido por qualquer pessoa. Vemos o despontar das
mudanças, as conexões que são, ao mesmo tempo, banais e
significativas. Isso tudo é poesia. Rosa termina e começa o
tempo todo, acaba e ressurge, deixa no passado o tênis velho
que tanto a acompanhou para poder calçar novos. Ser, então,
outra, outras.
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O AMOR E AS PRINCESAS DA DISNEY NA
PÓS-MODERNIDADE

Larissa Caldeira de Fraga | Mariana Leoratto Severo
PUC-RS

Introdução
O objetivo deste trabalho é compreender as
metamorfoses do imaginário das princesas Elsa e Anna (Frozen)
em relação à princesa Aurora (A Bela Adormecida), a partir de
um enfoque sobre o amor. O conceito de metamorfoses tornase imprescindível a partir do momento que se entende o cinema
como uma tecnologia do imaginário. Estas tecnologias criam
laço social, partilham valores, crenças e imagens em conjunto.
Além disso, são mecanismos de intervenção social e de
produção do simbólico, tendo, consequentemente, ampla
influência nas produções analisadas.
Vivemos o que Bauman (2001) chama de Modernidade
Líquida. O nosso cotidiano é fluido, pois muda com rapidez,
não carrega pesos e fardos. Os momentos são vivenciados a
cada instante. Não buscamos projetos a longo prazo, mas sim
aproveitar o presente. O autor utiliza a metáfora da liquidez para
se referir a pós-modernidade.
(...) Os fluidos, por assim dizer, não fixam o espaço nem
prendem o tempo (...) Os fluidos não se atêm muito a qualquer
forma e estão constantemente prontos (e propensos) a mudála, assim, para eles, o que conta é o tempo, mais do que o
espaço lhes toca ocupar, espaço que, afinal, preenchem apenas
“por um momento”. Em certo sentido, os sólidos suprem o
tempo, para os líquidos, ao contrário, o tempo é o que importa.
Ao descrever os sólidos, podemos ignorar inteiramente o
tempo, ao descrever os líquidos, deixar o tempo de fora seria
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um grave erro. Descrições de líquidos são fotos instantâneas
que precisam ser datadas (BAUMAN, 2001, p. 8).

Para Bauman (2001), a situação atual emergiu de uma
ruptura com tudo que era suspeito de limitar a liberdade
individual e escolha de agir. Essa realidade mudou a nossa
forma de ver o mundo, do que esperamos da vida e,
principalmente, como nos relacionamos. O autor enfatiza que o
amor na modernidade líquida é um sentimento descartável. Os
compromissos a longo prazo passaram a ser vistos como
armadilhas. Estamos em uma época de amores virtuais em que
as relações começam com a mesma rapidez que terminam. Por
isso, são fluidos, líquidos, escapam pelos dedos. Não queremos
mais sentir o peso de um amor sólido, com a sua estabilidade e
responsabilidade. Ao assumir um compromisso, as perdas são
mais sentidas que os ganhos. As portas que se fecharam com a
escolha de se manter um relacionamento sólido são sempre
lembradas.
As relações de amor vividas nos filmes A Bela
Adormecida (Geronimi, 1959) e Frozen (Buck e Lee, 2013)
refletem como encaramos e lidamos com os relacionamentos
em diferentes épocas. Mais de 50 anos separam os dois filmes.
Nesse período, ocorreram muitas transformações. A forma
como nos relacionamos acompanhou essas mudanças. Este
trabalho se propõe a compreender essas metamorfoses. O
cinema, como uma tecnologia do imaginário, reflete o espírito
de uma época, representa o que sentimos e vivenciamos.

Cinema como Tecnologia do Imaginário
Para pensar o cinema como tecnologia do imaginário,
precisamos entender o imaginário e de que ele é banhado. A
partir do senso comum, é usual termos a concepção de
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imaginário como algo fantasioso, de caráter lúdico e
importância secundária na vida individual e coletiva. No
entanto, a partir de um entendimento mais aprofundado sobre
os símbolos, imagens e mitos – aspectos que banham o
imaginário – percebe-se que o imaginário banha, na verdade, o
real.
Gilbert Durand pensou na importância dos símbolos,
mitos, imaginário, dentre outros aspectos que fogem da razão
positivista, para explicar justamente aquilo que a racionalização
não consegue abarcar. A partir de seus livros A imaginação
simbólica (1988) e O imaginário (1998), os leitores passam a
ter uma inicial imersão – que será mais completa ao visitar a
obra-prima do autor, as Estruturas Antropológicas do
Imaginário (1997) – acerca da importância dos símbolos na
construção da imaginação simbólica e sobre contextos e
conceitos do imaginário, respectivamente.
A consciência humana tem como forma básica mais
entendível de apreensão da realidade a maneira direta, em que
o espírito assimila a realidade como uma percepção ou
sensação. No entanto, também existe a forma indireta de
apreensão, a qual, na falta de uma sensibilidade imediata,
recorre a uma imagem para que a representação ocorra
(DURAND, 1988). É dessa forma que os símbolos representam
a realidade de maneira indireta através da imaginação: a
imaginação simbólica.
Símbolo enquanto signo que remete a um indizível e invisível
significado, sendo assim obrigado a encarnar concretamente
essa adequação que lhe escapa, pelo jogo das redundâncias
míticas, rituais, iconográficas que corrigem e completam
estavelmente a inadequação (DURAND, 1988, p. 19).

O símbolo tem deveras importância na construção de
uma sociedade e da representação humana, já que o imaginário,
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que é a aura social, é banhado de imaginação simbólica. Durand
(1988) explicita que as coisas só existem através da figura, que
permite que se objetifique o pensamento: “elas são
eminentemente ‘símbolos’, já que só se mantêm na coerência
da percepção, da concepção, do julgamento ou do raciocínio
pelo sentido que as impregna” (DURAND, 1988, p. 59).
Assim sendo, compreende-se que, já que a realidade é
banhada por símbolos, a razão não fugiria desta lógica. A
maneira positivista de pensamento perde sua “razão” quando
“não passa de uma estrutura, dentre muitas outras, polarizante
própria do campo das imagens” (DURAND, 1988, p. 77). É
dessa forma que se compreende a fala de Durand (1998), que
enfatiza que é a partir de um conceito de imaginário que o real
existe, e não o contrário. O real, para ser vivido, precisa do
imaginário porque necessita de uma eufemização para
conseguir ser real sem ser dolorido e maçante.
A função da imaginação é, antes de mais nada, uma função de
eufemização, porém, não simplesmente ópio negativo (...)
mas, ao contrário, dinamismo prospectivo que, através de
todas as estruturas do projeto imaginário, tenta melhorar a
situação do homem no mundo” (DURAND, 1988, p. 101).

O imaginário, então, não só eufemiza como excede o
real e todos que vivem em uma sociedade simbólica estão
submersos na sua essência. “É uma rede etérea e movediça de
valores e situações partilhadas concreta ou virtualmente”
(SILVA, 2012, p. 9). No entanto, há diferentes perspectivas
acerca do imaginário, principalmente em se tratando de
imaginário pessoal e coletivo. Maffesoli acredita que o
imaginário é somente coletivo e ele “estabelece vínculo. É
cimento social. Logo, se o imaginário liga, une numa atmosfera,
não pode ser individual” (MAFFESOLI, 2001, p. 76). Para ele,
o imaginário não é individual porque faz parte de um
funcionamento atmosférico que serve de cimento ao coletivo;
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as tribos e os grupos têm no imaginário seu patrimônio, o qual
é pautado por afetos e sensações.
Já Silva (2012) acredita que exista também o imaginário
individual, além do coletivo, sendo este imaginário individual
pautado no sentimento de pertencimento a algo além da
superfície; já o coletivo é aquele que aceita a alteridade, a
disseminação e a imitação. É a partir deste autor que se tem a
ideia de tecnologias disseminadoras de imaginários – como a
televisão, a internet e o cinema –, as tecnologias do imaginário.
O imaginário, então, pode ser descrito como um
reservatório/motor, pois agrega lembranças, sentimentos,
experiências, visões do real, ao mesmo tempo em que é um
sonho que transforma as ações em realidade, uma força que
impulsiona indivíduos ou grupos. Dessa forma, o homem,
fazendo parte da sociedade, irrigando-a com sua vivência,
também é um inseminador de imaginários. E o homem, tendo
contato com as tecnologias do imaginário, acaba tendo sua vida
influenciada por esse fenômeno.
Nas teorias de comunicação, uma das mais difundidas e
conhecidas é a da ideia de indústria cultural. A teoria da
indústria cultural acreditava que os veículos de comunicação
exerciam amplo controle sobre os espectadores, tendo o poder
de manipular suas ideias e seus gostos. “A indústria cultural,
fábrica de imaginários, segundo os mestres da Escola de
Frankfurt, não é o simples resultado de uma expressão
tecnológica, como gostariam os seus defensores, mas a forma
de provocação social (...) do poder das classes dominantes”
(SILVA, 2012, p. 30). Para os frankfurtianos, a tecnologia é
vista como controladora e manipuladora, em que o emissor é
forte e o receptor, fraco.
Diferentemente desta ideia, o conceito sobre as
tecnologias do imaginário acredita no poder de interação entre
emissores e receptores. Para Silva (2012), as análises
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frankfurtianas acerca da indústria cultural não levavam em
conta o poder de ressignificação e recepção do destinatário,
mostrando-se uma teoria mais catastrófica do que
comprovadora integral de fatos.
Silva (2012) entende, então, que a mídia sempre foi alvo
de apropriação e que suas mensagens sempre sofreram
distorções e ruídos por parte da ressignificação feita pelos
receptores. As teorias das tecnologias do imaginário,
consequentemente, acreditam que a recepção tem grande
influência nos produtos e no emissor da mídia, tendo o poder de
influenciar no imaginário tecnológico disseminado por estas.
Entende-se que o conceito de tecnologias do imaginário tem o
objetivo não só de superar a visão catastrófica da Escola de
Frankfurt, mas sim incluí-la, abrindo espaço à potência do
receptor, visto nesta teoria como autor e protagonista. “Somos
o que a técnica faz de nós e também o que fazemos dela. Somos
objetos
e
sujeitos
numa
relação
dialógica
de
sujeição/emancipação. Também manipulamos os nossos
manipuladores” (SILVA, 2012, p. 99).
O conceito de manipulação, que acredita existir o livre
acesso ao cérebro do receptor para controlá-lo, agora dá lugar
ao conceito de sedução, que, a partir das tecnologias do
imaginário, atinge seu objetivo por atalhos e desvios.
As tecnologias do imaginário atuam no fibrilamento erótico
do aparelho simbólico dos indivíduos [...]. Vence quem for
capaz de exercitar a membrana imaginária e de produzir
sentidos novos na velha cápsula da fabulação social. Afinal,
não há mais imaginário sem tecnologia. Tampouco há
tecnologia sem imaginário. Entre o conduzir e o seduzir, há
um abismo de palavras e de imagens. O simbólico nasce do
imaginário (SILVA, 2012, p. 102).

As tecnologias do imaginário valorizam o receptor, pois
possuem noção do seu alto poder de mobilização social. Estas
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tecnologias movimentam indivíduos e grupos, cristalizando a
afetividade e permitindo o contato com as imagens e a
imaginação simbólica, cimento do social e do imaginário. A
partir desse contato, possibilitam que os receptores ajam e
produzam sentido a partir de sua mensagem, ressignificando
para si as mensagens midiáticas. Ao contrário da Mass
Communication Research e a escola de Frankfurt, que
creditavam à tecnologia o poder de manipulação, – o câncer
social – Silva (2012), a partir das tecnologias do imaginário,
acredita-se que o indivíduo não seja escravo de suas escolhas –
que, segundo os frankfurtianos, não eram suas – e das
tecnologias que usa. Dessa forma, entende-se o conceito de
tecnologias do imaginário como um contraponto importante
para a compreensão do poder da mídia na vida social (poder
mais concentrado na difusão de imaginários do que na
manipulação).
Desse modo, insere-se perfeitamente o cinema, objeto
de pesquisa deste artigo, neste cenário. A partir dos conceitos
de amor das narrativas cinematográficas dos contos de fada,
acredita-se perceber a metamorfose entre imaginários de épocas
e que são difundidos e construídos a partir da ferramenta
tecnológica do cinema. Mas, para compreender esta
metamorfose, é necessário entender a mudança de paradigmas
relacionados ao amor ao longo do tempo e é a partir dos
conceitos de Bauman acerca do amor líquido (2004) que foi
possível perceber as metamorfoses nas narrativas de A Bela
Adormecida (1959) e Frozen (2013).

O Amor Líquido
Na atualidade, vivemos uma constante fluidez. Não nos
fixamos, nem nos prendemos a nada. Estamos em constante
mudança. Importamo-nos mais com o tempo do que com o
espaço, esse que ocupamos apenas por um momento.
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Os fluidos se movem facilmente. Eles “fluem”, “escorrem”,
“esvaem-se”, “respingam”, “transbordam”, “vazam”,
“inundam”, “borrifam”, “pingam”, são “filtrados”,
“destilados”, diferente dos sólidos, não são facilmente
contidos - contornam certos obstáculos, dissolvem outros e
invadem ou inundam seu caminho. do encontro dos sólidos
emergem intactos, enquanto os sólidos que encontraram,
permanecem sólidos, são alterados - ficam molhados ou
encharcados. A extraordinária mobilidade dos fluidos é o que
os associa à ideia de “leveza”. Há líquidos que, centímetro
cúbico por centímetro cúbico, são mais pesados que muitos
sólidos, mas ainda tendemos a vê-los como mais leves, menos
“pesados” que qualquer sólido. Associamos “leveza” ou
“ausência de peso” à mobilidade e à inconstância: sabemos
pela prática que quanto mais leves viajamos, com maior
facilidade e rapidez nos movemos (BAUMAN, 2001, p. 8).

Bauman (2001) usa a fluidez ou liquidez como
metáforas para descrever a nossa realidade pós-moderna, que
ele chama de modernidade líquida. Assim, ele defende que
estamos derretendo os sólidos, tudo que nos prende e que traz
segurança. Para construir uma nova ordem, seria preciso
derreter os sólidos e acabar com as obrigações desnecessárias.
Há um novo molde para a sociedade, em que a liberdade é o
fator perseguido. Nesse cenário, assim como a nossa realidade
sofreu transformações, as nossas relações também apresentam
mudanças. Segundo o autor, hoje muitas pessoas buscam
relações de bolso, em que podem ser dispostas quando
necessárias e guardadas em seguida. Os relacionamentos não
são feitos mais para durar para sempre, como nas décadas
anteriores. As pessoas não sabem mais como manter e tornar
um relacionamento duradouro. “De qualquer modo, eles só
precisam ser frouxadamente atados, para que possam ser outra
vez desfeitos, sem grandes delongas, quando os cenários
mudarem - o que, na modernidade líquida, decerto ocorrerá
repetidas vezes” (BAUMAN, 2004, p. 7).
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Para o autor, antes de assumir um relacionamento, as
pessoas pensam nos benefícios que isso pode trazer. Ninguém
quer investir tempo para construir uma relação para que
somente no futuro isso gere frutos. Na modernidade líquida, a
felicidade tem pressa. Precisamos sentir os benefícios de uma
relação nesse instante. Se não nos acrescenta, é muito mais fácil
nos desfazermos do compromisso. Por isso, os relacionamentos
são fluidos, líquidos, não são densos. A leveza nos mostra que
tudo pode ser construído e ao mesmo tempo desfeito
rapidamente. O amor tornou-se um sentimento efêmero através
do desprendimento.
Bauman (2004) se baseia nos relacionamentos humanos
para corroborar a sua tese de que na modernidade líquida os
sentimentos são facilmente descartáveis. A teoria aborda os
riscos e ansiedades de se viver junto e separado em um período
em que nada é feito para durar. Há o medo de estar ligado a
outro ser permanentemente, pois isso traz um fardo pesado de
carregar. Antes de se comprometer, a pergunta que mais é feita
é: “O que vou ganhar com isso?”. Espera-se uma satisfação
imediata. Por isso, muitas pessoas buscam relacionamentos sem
compromisso, para deixarem as possibilidades sempre abertas e
não fechar portas.
A súbita abundância e a evidente disponibilidade das
“experiências amorosas” podem alimentar (e de fato
alimentam) a convicção de que amar (apaixonar-se, instigar o
amor) é uma habilidade que se pode adquirir, e que o domínio
dessa habilidade aumenta com a prática e a assiduidade do
exercício. Pode-se até acreditar (e frequentemente se acredita)
que as habilidades de fazer amor tendem a crescer com o
acúmulo de experiências; que o próximo amor será uma
experiência ainda mais estimulante do que a que vivemos
atualmente, embora não tão emocionante ou excitante quanto
a que virá depois (BAUMAN, 2004, p. 19).
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Para o autor, o amor é uma hipoteca assentada em um
futuro incerto e incompreensível. O desejo e o amor não são a
mesma coisa. É preciso tempo e relações de longo prazo para
desenvolver o desejo. Na atualidade, as relações estariam sendo
levadas pelo impulso. Os relacionamentos, assim como bens de
consumo, devem ser consumidos instantaneamente e depois se
tornam descartáveis. As relações são guiadas, muitas vezes,
pela insegurança. Sempre há o risco do parceiro não querer
manter o compromisso. Isso aumenta a incerteza e a ansiedade.
“Quanto menos investir no relacionamento, menos inseguro vai
se sentir quando for exposto às flutuações de suas emoções
futuras” (BAUMAN, 2004, p. 37).
Com essas mudanças de imaginário e pensamento,
podemos questionar como os contos de fada se adaptaram aos
tempos líquidos. É o que será visto a partir da comparação entre
filmes clássicos e contemporâneos. O espírito do tempo se
molda ao novo cotidiano, às relações e sentimentos vivenciados.

As princesas e o Amor na Modernidade Líquida
Para compreender as metamorfoses do imaginário das
princesas Elsa e Anna (Frozen) em relação à princesa Aurora
(A Bela Adormecida) será realizada uma análise comparativa
do clássico Bela Adormecida (Geronimi, 1959) e do
contemporâneo Frozen (Buck e Lee, 2013). A reflexão da
relação das princesas com o amor segue as noções da Sociologia
Compreensiva (MAFFESOLI, 2010). É um método que permite
uma abordagem indutiva, que não tem por objetivo explicar os
fenômenos, mas sim compreendê-los. Busca reunir elementos
essenciais para uma análise profunda da socialidade. O autor
traz ao pesquisador que utiliza de sua metodologia um
panorama aberto e compreensivo para as questões do cotidiano.
A sociologia compreensiva tem o intuito de promover o
desprendimento do positivismo metodológico, permitindo que
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os aspectos não palpáveis pela rigidez metodológica sejam
absorvidos e cristalizados pelos pesquisadores. A fluidez do
método também permite que as mais diversas pulsões
apreendidas sejam levadas em consideração com o devido
esmero, já que as possíveis dicotomias contribuem para o
enriquecimento da compreensão do objeto em análise.
O filme Frozen (Buck e Lee, 2013) retrata a história das
irmãs e princesas Elsa e Anna. Elsa tem poderes, mas por ter
ferido a irmã uma vez, é isolada e não pode se aproximar de
Anna. Os pais delas morrem. Elsa se torna rainha. No dia da
coroação, Anna conhece o príncipe Hans e se apaixona. Ele a
pede em casamento no mesmo dia. Anna pede a bênção de Elsa
para se casar. Elsa diz que Anna não pode casar com um homem
que não conhece. Ela briga com Anna e lança poderes e
transforma o verão em inverno, prejudicando o reino. A
população do reino se revolta. Elsa se isola nas montanhas.
Anna vai atrás da irmã e conhece Kristoff, um homem da
montanha. Ele ajuda Anna a se encontrar com a irmã. Ao
reencontrar Elsa, elas discutem e Elsa acaba ferindo novamente
a irmã com seus poderes. Kristoff leva Anna aos trolls, sua
família adotiva, para eles salvarem Anna. Os trolls dizem que
Anna só será salva com um ato de amor verdadeiro, como um
beijo. Kristoff leva Anna de volta ao reino para ela beijar o
príncipe Hans. Mas quando Anna o encontra, descobre que ele
é na verdade um vilão, que quer apenas se tornar rei e que não
a ama. Ele prende Elsa e não ajuda Anna, para que ela morra.
Elsa consegue fugir da prisão. Com a ajuda do boneco de neve
Olaf, Anna escapa do reino e vai atrás de Kristoff, achando que
ele é o seu amor verdadeiro e pode curá-la. No caminho, vê que
o príncipe Hans tenta matar Elsa, mas ela impede. Com esse ato
de amor verdadeiro, ela fica curada.
No Filme A Bela Adormecida, de 1959, a história se
passa no século XIV. O filme inicia no dia do batizado da
princesa Aurora. O Rei Estevan promete a mão da menina,
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então bebê, em casamento ao filho do Rei Humberto, Felipe,
planejando unir os dois reinos. Três fadas são convidadas para
a festa e presenteiam Aurora com os dons de beleza e cantar.
Antes da terceira fada anunciar o último presente, Malévola
aparece e por não ter sido convidada, anuncia uma maldição.
Aos 16 anos, Aurora vai colocar o dedo no fuso de uma roca e
morrerá. A última fada dá como presente, em vez da morte, um
sono e um beijo doce para despertá-la. O rei manda queimar
todas as rocas e fusos do reino. As três fadas levam Aurora para
viver em uma cabana até completar 16 anos. Malévola tem uma
participação coadjuvante na trama. Ela vive em uma montanha
proibida com seus ajudantes. Não possui nenhuma
característica ligada à bondade e não mostra o lado humano
como na versão atual. Aurora e Felipe se conhecem por acaso
na floresta e se apaixonam, sem saber que foram prometidos, e
marcam de se encontrar no dia seguinte na cabana. Ao contar
para as fadas que conheceu um rapaz, ela descobre a verdade,
que é uma princesa e deve esquecer esse amor, pois tinha o
casamento marcado com um príncipe. No mesmo dia, ao
retornar ao reino, Aurora é enfeitiçada por Malévola para tocar
em um fuso e adormece. As fadas lançam um feitiço para que
todo o reino adormeça com Aurora e saem atrás de Felipe.
Quando chegam na cabana, percebem que Felipe foi
sequestrado por Malévola e levado para o calabouço da
montanha proibida. Elas resgatam o príncipe, mas antes de
chegar ao castelo ele precisa enfrentar um dragão criado pela
Malévola. Depois de derrotar Malévola, Felipe beija Aurora e
ela desperta. Eles se apresentam ao reino e vivem felizes para
sempre.
Percebe-se, no enredo e desenrolar das duas histórias,
grandes diferenças em relação às épocas em que os filmes foram
feitos - já que cinquenta anos os separam. Essas diferenças se
explicam através dos conceitos de modernidade e modernidade
líquida. Em A Bela Adormecida (1959), Aurora e o Príncipe
Felipe são o retrato de uma união estável e duradoura, assim
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como os grandes projetos e narrativas da modernidade. Na
época moderna, os casamentos eram feitos para durarem para
sempre e, segundo Bauman (2004), nesta época as pessoas se
preocupavam com relações sólidas e estáveis. Percebe-se, no
entanto, que os casamentos também eram arranjados, o que traz
um aspecto da união ligada a interesses e não a sentimentos
verdadeiros. Contudo, para amenizar o fato de que a escolha do
par romântico era feita por terceiros, criou-se uma narrativa em
que o amor imperava de maneira mágica, chegando ao nível
sacralizador de destino, o “nasceram um para o outro”.
Já em Frozen (2013), vê-se uma reviravolta na ideia de
casamento eterno. Primeiro, porque a rainha Elsa em momento
algum possui namorado ou romance: ela é poderosa e
autossuficiente por si só. Desta forma, já se nota que a
necessidade de um homem para tornar uma mulher completa se
desfaz e casamento arranjado não entra em cogitação. O que
impera, nas narrativas da modernidade líquida, é a liberdade de
escolha amorosa. A narrativa de Frozen (2013), inclusive, deixa
claro que um amor à primeira vista, que era muito bem visto em
A Bela Adormecida, deve ser visto com desconfiança, já que
um amor verdadeiro é construído com o passar do tempo e não
repentinamente. Nota-se, então, a aproximação da narrativa
com a vida cotidiana, a “vida como ela é”. E, para comprovar a
sua tese, o enredo mostra o príncipe Hans - aquele perdidamente
apaixonado do início - como um interesseiro pela coroa real.
Entende-se que, então, a ideia de casamento arranjado e por
interesse muda de prisma: primeiro, tinha características de
amor verdadeiro, de destino; agora, demonstra realmente a que
veio, sem amor.
Mas, diferentemente da tese de Bauman (2004), que não
acredita que os relacionamentos na modernidade líquida
possuam seriedade e veracidade, na narrativa de Frozen (2013)
ainda se acredita no amor. No entanto, percebe-se uma
metamorfose neste conceito. Em vez de estar pautado nas
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relações românticas de homem e mulher, o amor da liquidez
dessa narrativa é pautado no amor fraterno e na sororidade, o
amor entre as mulheres - entre Elsa e Anna, no caso. No enredo,
Elsa e Anna são separadas por motivos de proteção e acabam,
em grande parte do filme, distantes e sem afeto uma pela outra.
Contudo, no momento crucial do filme, foi o amor entre as duas
- que estava profundo, obscuro, mas existia - que salvou a vida
de Anna e trouxe a paz de volta ao reino. Discorda-se, então, da
ideia de Bauman (2004) acerca do amor na modernidade
líquida, já que se percebe uma transformação do conceito de
amor, que passa do amor romântico ao amor fraterno.

Considerações Finais
Com a análise comparativa relacionada ao amor entre os
dois filmes, percebe-se que, diferentemente dos apontamentos
de Bauman (2004), existem mudanças relacionadas ao amor
líquido que não são ruins. Obviamente, existe a noção de que
Bauman tomou partido de um ponto de vista acerca de um
fenômeno e este artigo não pretende desacreditá-lo, mas sim
demonstrar que existem outros caminhos para a reflexão acerca
do tema e estas duas obras fazem refletir sobre estes outros
caminhos.
Percebe-se, explicando mais especificamente, o
contrário: as relações do passado só aconteciam pela
necessidade de existir um relacionamento instituído pelas
normas de conduta sociais e a necessidade de estar ao lado de
alguém para sempre. Os amores líquidos, apesar de fluidos, são
desprendidos do superego social e o que é valorizado é o
sentimento, mesmo que este seja breve. Quer se viver o
momento com outrem - ou outros - mais do que apostar em algo
que dure muito, mas sem afeto. Frozen (2013) passa aos
espectadores que não é necessário estar com alguém para estar
feliz e ter amor; mostra, sim, que o amor é fluido, que se pode
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crer na paixão à primeira vista, mesmo sabendo que essa ideia
é fantasiosa e longe da vida cotidiana. Permite-se experimentar
e principalmente errar, e isso se demonstra mais importante do
que não tentar. E, também, existe outro ponto: quando Elsa não
acredita que a irmã possa estar apaixonada por alguém que não
conhece, isso também é o retrato da modernidade líquida, que
acredita muito mais na vida cotidiana, permeada, sim, por
imaginários; mas sabe-se que o imaginário é real, não é uma
invenção ou pura fantasia.
Assim como os contos apresentam metamorfoses ao
longo do tempo, as crenças e valores sobre o sentimento do
amor também sofreram transformações. Podemos perceber uma
mudança na bacia semântica do imaginário sobre o amor entre
a modernidade e a pós-modernidade. Vivemos sob outros
valores e temos outra visão de relacionamento. Com essas
transformações, algumas crenças e valores foram perdidos e
outros integrados. O principal aspecto dessas mudanças é a
liberdade que temos hoje de amar quem quisermos, sem nos
importarmos tanto com as pressões e padrões que a sociedade
impõe. Não esperamos mais ser felizes para sempre em uma
relação, como nos contos de fadas tradicionais. Amar na
modernidade líquida é sentir sem peso, é viver instantes de
felicidade enquanto durem.

Referências
A BELA ADORMECIDA. Direção: Clyde Geronimi. Roteiro: Erdnann
Penner, Charles Perrault, Joe Rinaldi, Winston Hibler, Bill Peet, Ted Seers,
Ralph Wright, Milt Banta. Estados Unidos: Walt Disney Productions,
1959. Animação. 75 min. 35mm
BAUMAN, Zygmunt. Amor Líquido. Sobre a fragilidade dos laços
humanos. Rio de Janeiro: Zahar, 2004.
BAUMAN, Zygmunt. Modernidade Líquida. Rio de Janeiro: Zahar,
2001.
274

DURAND, Gilbert. O Imaginário. Ensaio acerca das ciências e da
filosofia da imagem. DIFEL, Rio de Janeiro, 1998.
DURAND, Gilbert. A Imaginação Simbólica. Editora da USP, São Paulo,
1988.
DURAND, Gilbert. Estruturas Antropológicas do Imaginário:
introdução à arqueologia geral. São Paulo: Martins Fontes, 1997.
FROZEN. Uma aventura congelante. Direção: Chris Buck e Jennifer Lee.
Roteiro: Jennifer Lee, Chris Buck, Hans Christian Andersen e Shane
Morris. Estados Unidos: Walt Disney Productions, 2013. Son cor. 102 min.
35mm
MAFFESOLI, Michel. O Conhecimento Comum. Introdução à
Sociologia Compreensiva. Porto Alegre: Sulina, 2010.
MAFFESOLI, Michel. O Imaginário é uma Realidade (entrevista).
Revista Famecos: mídia, cultura e tecnologia, Porto Alegre, v, 1, n. 15, p.
74-82, ago. 2001.
SILVA, Juremir Machado. As Tecnologias do Imaginário. 3ª ed. Porto
Alegre: Sulina, 2012.

275

O VIDEOCLIPE NA FICÇÃO SERIADA
INFANTOJUVENIL: ESTRATÉGIAS DE AFETO EM
CHIQUITITAS (SBT)

João Paulo Hergesel | Rogério Ferraraz
Uniso | UAM

Nota inicial
Este capítulo deriva-se de trabalho apresentado no 20.º
Encontro da Sociedade Brasileira de Estudos em Cinema e
Audiovisual (Socine), realizado de 18 a 21 de outubro de 2016.

Introdução
“Há formas inovadoras de usar a canção dentro da
telenovela”, dizem Andre Checchia Antonietti e Claudiney
Rodrigues Carrasco (2014, p. 13), antes de concluírem que “o
uso da canção na teledramaturgia está longe de ser somente a
repetição de um clichê”. Essas considerações, presentes em uma
análise acerca da telenovela Sangue Bom (autoria de Maria
Adelaide Amaral e Vincent Villari e direção geral de Dennis
Carvalho, Rede Globo, 2013), também podem ser observadas
de modo instigante nas produções nacionais do SBT.
Desde 2012, a referida emissora tem investido na
criação audiovisual voltada às crianças, que até o momento
conta com quatro novelas finalizadas: Carrossel (2012-2013),
Chiquititas (2013-2015), Cúmplices de um Resgate (20152016) – com autoria de Íris Abravanel e direção geral de
Reynaldo Boury – e Carinha de Anjo (2017-2018), com autoria
de Leonor Corrêa e direção de Ricardo Mantoanelli, além da
série Patrulha Salvadora (2014-2015). A quinta obra nacional,
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As Aventuras de Poliana, assinada por Íris Abravanel, entrou
em exibição em maio de 2018.
Essas produções, embora com enredos distintos,
apresentam, além do público-alvo, outros pontos em comum;
um deles é a presença constante de videoclipes, feitos
precipuamente para a televisão e inseridos tanto de forma
diegética como extradiegética, a fim de contribuir com a
construção da fábula. Essa estratégia, no entanto, embora
incomum na produção televisiva, remete aos primórdios do
teatro de revista.
Aqui, entende-se por “diegese” o mundo criado pela
narrativa em que toda a história
se desenvolve, desde a
exposição (apresentação, início do que será abordado) até a
resolução (desfecho, fim de toda a situação), englobando
quaisquer complicações (ações; descrições e circunstâncias
subordinadas às ações; e diálogos necessários para exploração
das ações; dentre outros elementos) que estejam contidas na
mensagem transmitida. Assim sendo, “diegético” corresponde
ao que está imerso na diegese, enquanto “extradiegético” diz
respeito ao que está fora desse universo – com base em Gérard
Genette (2015).
Usa-se, ainda, neste trabalho, a expressão “fábula” como
sinônimo de história, isto é, aquilo que é contado pela narrativa.
Em complementação, usa-se “trama” como sinônimo de linha
discursiva, ou seja, o modo como a história é estruturada e
apresentada ao espectador – com base em David Bordwell
(2005).
Em auge dos anos 1920 aos anos 1940, sobretudo em
território carioca, os teatros de revista eram uma espécie de
espetáculo que trazia, em sua composição, quadros de
performance artística, muitas vezes desconectado do eixo
narrativo principal, como resenha Neyde Veneziano (2006, p.
138-139). A principal marca desse gênero, nas palavras de
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Sandra Cristina Novais Ciocci Ferreira (2010, p. 83), era “a
quebra da narrativa pelas diversas canções e pelos quadros
musicais com danças”. Esse recurso, de tão bem aceito pela
população, foi reaproveitado no cinema de chanchada.
Com uma escolha musical voltada aos interesses do
rádio e da indústria fonográfica, os filmes de chanchada
demonstravam desconhecimento da trilha sonora específica
para o cinema. Nessas obras, como explica Ferreira Suzana
Cristina de Souza (2003, p. 97), “os números musicais muitas
vezes sequer eram coerentes com o enredo do filme, o que, de
forma alguma, inviabilizava a presença dele, e não há dúvidas
da sua contribuição como elemento de composição narrativa”.
Percebe-se, diante disso, como esses musicais distinguiam-se
dos musicais hollywoodianos.
O gênero musical no cinema norte-americano “sempre
foi caracterizado por uma ‘quebra’ do realismo”, apontam Luiz
Vadico e Marcos Brandão (2009, p. 151), uma vez que, em seu
percurso narrativo, “as pessoas começam a cantar e dançar sem
aviso nenhum, e posteriormente retomam o que faziam
parecendo que nada aconteceu”. Ainda assim, nota-se que a
inclusão de canções e números de dança, com suas letras e
coreografias, surge quase totalmente vinculada à história que se
desenvolve, diferentemente da aplicação da música nas
narrativas ficcionais televisivas.
Na televisão – aqui, com enfoque na ficção seriada –, é
bastante comum que as músicas se insiram na trama de forma
extradiegética, seja para enfatizar o que ocorre na mise-enscène, seja para caracterizar um determinado personagem, seja
para preencher uma lacuna deixada pelo visual. Antonietti e
Carrasco (2014, p. 8) mostram que “as poucas inserções
diegéticas acontecem em cenas que contêm ambiente onde há
música normalmente”.
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A novidade dentro dessa temática ocorre quando a
telenovela transcende a ideia de trilha musical apenas como
elemento complementar e a assume como instrumento de
composição narrativa. Isso, nas novelas do SBT, vem se
manifestando por meio de videoclipes, todos com direção
assinada por Ricardo Mantoanelli, que podem estar direta ou
indiretamente ligados à história principal. Esta pesquisa tem,
portanto, o objetivo de examinar o papel do videoclipe enquanto
auxiliar de condução da ficção seriada televisiva.
Entende-se o videoclipe, em diálogo com Antonietti e
Carrasco (2014, p. 8), como “uma peça audiovisual composta
de canção e imagens em movimento, geralmente em cortes
rápidos, que pode ou não conter uma narrativa direta”.
Reconhece-se, tal como Vadico e Brandão (2009, p. 166), que
esse objeto midiático, quando em comparação à narrativa
matriz, constrói “um espaço-outro, um espaço único, um espaço
moral, no qual se fundem os vários ambientes e emoções das
personagens”.
Neste trabalho, observa-se a possibilidade de categorizar
os videoclipes em quatro grupos: material diegético (os que são
solicitados pela fábula e, portanto, são inseridos naturalmente
na trama); conteúdo de dupla utilização (os quais, a princípio,
estão deslocados da trama, mas posteriormente se integram à
história); produção paralela (aqueles que não estão diretamente
presos à narrativa matriz, mas dizem respeito ao que ocorre na
história); e elemento extradiegético (imersos de maneira
desligada à fábula principal).
Além disso, oferece-se uma análise estilística dirigida a
cada um dos clipes, a fim de observar os traços audiovisuais
comuns aos produtos em questão, o enlace entre palavra e
imagem que geram, especialmente, figuras de linguagem e, por
conseguinte, a relação entre expressividade e afeto. Para isso,
elenca-se como corpus primário quatro vídeos musicais de
Chiquititas, obra já finalizada e de ligação maior com a
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motivação artística. Usa-se o termo “motivação artística” como
sinônimo de elemento diferenciado (no caso, o videoclipe) que
se destaca justamente por não ser comum no gênero do produto
em questão (no caso, a telenovela) – com base em Bordwell
(2005).
Em sinopse, “chiquititas” são as crianças que habitam o
orfanato Raio de Luz, de posse do Dr. Almeida Campos. A
intenção do empresário, ao criar o abrigo, era dar moradia à
neta, Milena (Mili), nascida do relacionamento de sua filha,
Gabriela, com o filho da empregada, Miguel. Apenas o Dr.
Almeida Campos sabe da existência de Mili, uma vez que a
família acredita que a criança morreu na hora do parto.
Assim como Mili, outras cinco meninas (Cris, Bia, Ana,
Vivi e Tati) moram no local e são cuidadas pela zeladora
Ernestina, pelo cozinheiro Chico e pela diretora Sofia. O
orfanato passa a receber meninos somente quando Carolina,
estudante de psicologia, sente-se comovida com a situação de
três garotos de rua (Binho, Mosca e Rafa), que veem sua
companheira, Pata, sendo levada ao abrigo.
Em pouco tempo, Carol assume o posto de diretora do
orfanato e se apaixona por Júnior, filho do Dr. Almeida
Campos. Ambos precisam se livrar das armadilhas de Carmen,
tia de Júnior, que deseja ter a posse de todos os bens da família
– além de ajudar Gabriela (que passa a sofrer de catatonia) a
solucionar o mistério da filha desaparecida. Enquanto isso se
desenrola, outros eixos narrativos surgem, envolvendo os
demais personagens.
A novela, que se encerrou em agosto de 2015 com 545
capítulos, gerou 4 DVDs, com um total de 64 faixas, entre
videoclipes (previamente exibidos na televisão), vídeos bônus e
making of (CHIQUITITAS, 2013a; 2013b; 2014; 2015).
Excetuando, no momento, o lado comercial envolvido, discutese a respeito dos videoclipes e de como eles, ao serem inseridos
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nessa telenovela, cumprem (ou não) com a função de
condutores de narrativa.
Adota-se, portanto, a análise estilística como
metodologia, uma vez que “as qualidades expressivas podem
ser transmitidas pela iluminação, pela cor, pela interpretação,
pela trilha musical e por certos movimentos de câmera”
(BORDWELL, 2008, p. 59). Em outras palavras, ao examinar
“a descrição de cenários e personagens, a narração de suas
motivações, a apresentação dos diálogos e do movimento” nos
videoclipes eleitos, pretende-se observar as informações
pertinentes ao universo diegético da novela.
Além disso, a análise estilística permite uma
compreensão maior para a relação entre expressividade e afeto.
Nas palavras de Charles Bally (1909, p. 16), a Estilística é
responsável por estudar “os fatos de expressão da linguagem
organizada do ponto de vista de seu conteúdo afetivo, isto é, a
expressão dos fatos da sensibilidade através da linguagem e a
ação dos fatos da linguagem sobre a sensibilidade”. Em
complementação ao raciocínio, Nilce Sant’Anna Martins (2008,
p. 41) afirma que tal tipo de abordagem analisa “os meios que
ela [a linguagem] oferece aos que falam ou escrevem para
manifestarem estados emotivos e julgamentos de valor, de
modo a despertarem em quem ouve ou lê uma reação também
de ordem afetiva”.
Investiga-se, também, a possível presença de “motivos”
(motifs) e “ganchos” (dialogue hook) (THOMPSON, 2003, p.
24-25) nos videoclipes em relação à matriz narrativa da obra.
Dentre as dezenas de videoclipes de Chiquititas, foram
selecionados, com base na proposta metodológica explanada, os
seguintes objetos de estudo: Alegria, Alegria, Ti-Bum-Pá,
Mentirinhas e Palco. Considera-se, para as análises deste
trabalho, a nomenclatura de planos e angulações utilizadas por
Renato Luiz Pucci Jr. (2008, p. 269-271).
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A relevância deste trabalho, prioritariamente empírico,
está na tentativa de aproveitar os procedimentos analíticos como
forma de “preencher as lacunas cognitivas deixadas por boa
parte dos estudos televisivos”, sobretudo aos que insistem em
ter “a sensação de que o produto já está conhecido apenas
porque foi visto”, bem como sustentam a “concepção de que
tudo se iguala num universo em que o importante é somente a
grade de programação” tal qual menciona Pucci Jr. (2013, p.
47).

Videoclipes: narrativas chiquititas?
“Videoclipe”, termo que passou a ser utilizado na
década de 1980, é derivado “de clipping, recorte (de jornal ou
revista), pinça ou grampo, que possivelmente se refere à técnica
midiática de recortar imagens e fazer colagens em forma de
narrativa em vídeo”, como resgata Laura Josani Andrade Corrêa
(2007, p. 2). O formato passou a ascender-se com o surgimento
do canal MTV, uma vez que “ganhou o local de exibição e pôde
ter um local específico que sinalizou um início para a evolução
da linguagem”, como explica Rodrigo Oliva (2013, p. 6).
Com o tempo, o gênero se reinventou e “cresceu em
ambições, explodiu os seus próprios limites e está se impondo
rapidamente como uma das formas de expressão artística de
maior vitalidade em nosso tempo”, como aponta Arlindo
Machado (2014, p. 173). Mesmo assim, é possível conceituar o
videoclipe como “um formato enxuto e concentrado, de curta
duração, de custos relativamente modestos se comparados com
os de um filme ou de um programa de televisão, e com um
amplo potencial de distribuição”, considera Machado (2014, p.
173).
Saindo da esfera da independência e do fim em si
mesmo, esses vídeos musicais passaram a invadir também as
telenovelas, como é o caso das produções do SBT. Como as
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análises a seguir mostram, os videoclipes são como “narrativas
chiquititas”, isto é, micronarrativas midiáticas que colaboram,
de forma harmoniosa e ritmada, com a telenovela que se
desenrola ao longo de meses. Em alguns casos, eles
demonstram conduzir a narrativa principal, sendo exigidos pela
fábula; em outros, são apenas produtos de entretenimento
inclusos na trama sem outra justificativa aparente.
Infelizmente, não parece mais possível indicar
exatamente o capítulo em que cada videoclipe foi inserido, nem
a data aproximada, uma vez que, devido à reprise da telenovela,
os vídeos disponibilizados pelo SBT encontram-se sob nova
organização/edição no YouTube. Assim sendo, a análise voltase muito mais a entender como cada micronarrativa se estrutura
e quais as contribuições estilísticas que elas apresentam,
considerando os aspectos comunicacionais e culturais do
objeto.

“Caminhando contra o vento”, mas a favor da fábula
Os meninos do orfanato Raio de Luz, durante um
momento de tédio, descobrem que a casa do vizinho está vazia
e decidem pular o muro, às escondidas, para aproveitar sua
piscina. Após alguns dias cometendo esse ato e compartilhandoo com as meninas, novos moradores chegam ao imóvel e as
crianças conhecem João Pedro, também chamado de JP, o
adolescente que viverá no local. Mili, a mais velha das meninas,
demonstra-se encantada pelo garoto e inicia um relacionamento
de amizade.
Aos poucos, Mili conhece a vida do jovem: sua paixão
pelo rock, o grupo musical que montou com os amigos (a banda
JP10) e se apaixona. JP, no entanto, tem namorada e fica
dividido entre continuar o namoro com Renata, moça de família
respeitada pela mãe do rapaz, ou iniciar uma nova história de
amor com Mili, órfã e desprezada pela tal senhora. Em
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determinado momento, ele e sua banda se reúnem numa
garagem para gravar seu primeiro videoclipe – e JP usa a
oportunidade para demonstrar sua decisão de “seguir contra a
corrente” e ficar com Mili.
A música escolhida para isso é Alegria, Alegria,
adaptação para o pop rock do clássico de Caetano Veloso.
Ainda que a canção tenha uma carga cultural bastante forte
levando em consideração o contexto histórico em que foi
produzida, a ideia de agir de forma alheia ao que ocorre por
medo da repressão militar é substituída pelo desejo de seguir a
adolescência livremente, sem se prender ao caminho imposto
pela mãe ou se restringir ao relacionamento amoroso que ele
tem com Renata.
A clareza de que esse videoclipe corresponde a um
momento diegético fica explícita na metalinguagem: ele é
filmado com duas câmeras, sendo uma pertencente ao universo
da narrativa e outra sendo a tradicional (isto é, a utilizada pelo
SBT). Considera-se “metalinguagem” a linguagem por ela
mesma ou, no caso, um videoclipe sobre videoclipe; “esta
função pode ser considerada implícita nas mensagens em que se
nota que o emissor, ao fazer sua escolha entre os meios de
expressão, fez alguma reflexão de ordem linguística”
(MARTINS, 2008, p. 30). Para ficar ainda mais esclarecido, um
filtro de vídeo remetendo a cinema amador, com imagens
rústicas, é aplicado às imagens supostamente gravadas com a
câmera diegética. Já para reafirmar que o objeto pode ser
caracterizado como videoclipe, há a predominância de planos
curtos e rápidos em harmonia às notas, com trocas de plano a
cada verso – em respeito a algumas diretrizes do formato.
A presença de plateia – as fãs da banda JP10 – no vídeo
é um reforço não somente à narrativa como também à
identidade da estação de TV que a produz, uma vez que os
programas de auditório – e a consequente inclusão do público
no processo artístico – são uma marca consagrada do SBT. O
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local utilizado para a filmagem é um estúdio musical
improvisado em uma garagem, com pouca luz, prevalecendo as
cores escuras e a iluminação que provém dos aparelhos –
condizente com o fato de que se trata de uma produção musical
amadora.
Os planos detalhe em desenhos feitos a grafite (por
exemplo: a garota gótica e a caveira), bem como no semáforo,
no placar do fliperama e no carro de luxo; o uso de colete,
camisetas, pulseiras e casacos de couro; e a maquiagem leve nos
garotos e vibrante nas garotas refletem o desejo de consumo
juvenil e a estética do imaginário adolescente.
Os garotos com expressão séria, envolvidos no som, e
garotas sorrindo, envolvidas na performance, são elementos que
fortalecem a relação ídolo-fã não somente como reflexo da
sociedade, mas como entendimento da narrativa, remetendo às
paixões de JP. Percebe-se, portanto, que o videoclipe
complementa o eixo narrativo do personagem João Pedro,
inserindo-se na fábula de forma natural, o que permite
classificá-lo como material diegético.
Outros videoclipes também se encaixam nesse
segmento, podendo-se citar: Se uma estrela aparecer, em que
Letícia realiza o sonho de cantar em um palco com muita gente
assistindo; Sozinho, em que Beto transforma o Café Boutique
num espaço para fazer uma declaração de amor à Clarissa; Cara
de pau, em que Érica deixa a ideia de fama subir à cabeça e
protagoniza, com Francis, uma produção vergonhosa que é
viralizada pelas redes sociais; A festa ainda pode ser bonita, em
que Tobias cria a persona Tomás Ferraz para convencer
Eduarda de que pode namorar Maria Cecília.
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“Mexendo pra lá e pra cá”, dentro e fora da diegese
Em Chiquititas, no entanto, há alguns momentos em que
a história pede a presença de um videoclipe, e a solução
encontrada pelos realizadores é a de inserir, na fábula, uma
produção incluída inicialmente de forma deslocada da trama.
Um desses casos ocorreu nas últimas semanas da telenovela,
quando houve um festival de artes na escola e o grupo de Pata
precisou apresentar uma atividade de elaboração musical. A
canção Ti-Bum-Pá foi utilizada como gancho narrativo, isto é,
“uma linha falada no final de uma cena que nos prepara para o
que acontece a seguir” (THOMPSON, 2003, p. 24).
O produto em si é um funk ostentação, ritmo em
evidência, sobretudo no núcleo juvenil, no contexto
sociocultural da época de realização da novela – para mais
detalhes sobre esse gênero musical, recomenda-se a leitura dos
estudos de Alexandre Barbosa Pereira, em especial seu artigo
publicado na Revista de Estudos Culturais (2014). A ideia de
criá-lo, segundo a fábula, surge após o cantor MC Gui – também
em destaque no período de produção da novela – conhecer Pata
e a convidar para ser uma de suas bailarinas, ficando
posteriormente apaixonado pela garota. Cientes do bom
relacionamento dos dois, o jovem artista se oferece para ajudar
Pata em seu trabalho de escola.
Essa justificativa torna o videoclipe verossímil – ou seja,
uma ação narrativa que, independentemente de seu grau de
ficção, é passível de se tornar psicologicamente crível
(TODOROV, 2006) –, uma vez que, nele, estão presentes
pessoas externas à narrativa, como a apresentadora Eliana, a
atriz Lívia Andrade, dentre outros membros do elenco da
emissora e de produtores anônimos. A plausibilidade está na
possibilidade (implícita) de que MC Gui conseguiu, com seus
contatos, a participação de todas essas pessoas – mas, em
análise geral, trata-se de um reforço de identidade e de alusão à
ideia de família que se forma na respectiva estação de TV.
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O videoclipe, embora com certo grau de
profissionalismo, apresenta traços de produção amadora: um
espaço para depósito é enfeitado e utilizado como cenário;
algumas luzes de holofote esfuziantes estão localizadas ao
fundo. Ainda assim, a onomatopeia – isto é, “a reprodução de
um ruído, ou mais modestamente a tentativa de imitação de um
ruído por um grupo de sons da linguagem” (MARTINS, 2008,
p. 70) –, já no título, surge em diferentes momentos nos efeitos
gráficos inseridos na imagem – o que denota certo cuidado de
edição e pós-produção.
A letra da canção, quando unida à imagética, transforma
a obra num grande pleonasmo visual: as imagens demonstram
as ações descritas pela oralidade, solicitando a predominância
dos planos detalhe nos pés e primeiríssimos planos nos rostos.
As roupas coloridas em tons de néon – sendo: regatas, shorts
curtos, camiseta com gorro, munhequeiras, bonés e óculos de
sol, além de cordões de ouro – fortalecem as características do
funk ostentação quando pensando no design de moda atrelado
ao gênero musical.
Durante os planos de conjunto, o coletivo tenta
demonstrar sincronia na coreografia, como se aquilo tivesse
sido ensaiado antes de registrado pelas câmeras; já nos recuos
espaciais (isto é, pequenas janelas que se abrem no plano
principal revelando subplanos), os personagens repetem os
passos de forma mais descontraída. Essa estratégia, que serviu
para representar algo deslocado da trama, passou a dialogar com
o fato de, a pedido da fábula, ser um trabalho escolar – e
transforma o clipe no que se pode chamar de conteúdo de
dupla utilização.
Como, geralmente, os videoclipes que tendem a entrar
de forma orgânica na trama – ou seja, quando a fábula solicita
sua presença – são reprisados somente depois de sua aparição,
este é o único caso detectado para essa classificação. Reiterase: Ti-Bum-Pá começou sendo exibido de forma aleatória,
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apenas com o sentido de entreter o espectador, e acabou sendo
posteriormente reaproveitado para auxiliar na história que vinha
sendo contada no eixo narrativo da personagem.

“Eles foram pra bem longe”, mesmo com algum elo
narrativo
Há clipes, contudo, que não são exigidos pela fábula,
mas incorporam-se à trama como forma de enfatizar
determinada ação ou ser. Um desses casos é Mentirinhas,
quando Tati, uma das crianças mais novas, desabafa com Mili,
a menina mais velha, sobre a saudade que tem dos pais e a dor
que sente por saber que eles não vão voltar para ela. O tema do
abandono e da orfandade, assim como do amor fraternal entre
as colegas de abrigo, é o que conecta essa micronarrativa à
história principal.
Mentirinhas é uma refilmagem do videoclipe
homônimo, estrelado pelas atrizes Fernanda Souza e Ana Olívia
Seripieri, na primeira versão brasileira de Chiquititas, em 1997.
O processo de composição de cenas, no entanto, é diferente:
enquanto o primeiro abusa das silhuetas e se passa numa estação
de trem, o mais recente estimula a interpretação de imagens
metafóricas e ocorre dentro do próprio orfanato. Ainda, no mais
recente, é possível perceber momentos de objetificação, quer
dizer, características de elementos inanimados sendo atribuídas
a seres humanos.
O início é marcado pela objetificação das meninas órfãs:
elas são manipuladas como marionetes, sugerindo que a
ausência da família faz com que elas não tenham movimentos,
sentimentos, vivacidade; que é preciso de envolvimento
parental para que possam ter ações. A baixa iluminação torna
difícil a identificação de suas faces, propondo uma atmosfera de
anonimato, indeterminação, desvalorização do ser. A princípio,
elas se movem em harmonia às notas do início da canção, mas,
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quando Tati é resgatada por Mili, as demais ficam imóveis.
Tem-se o protagonismo cênico: a história do momento é sobre
as duas.
Em câmera panorâmica, Mili conta uma história –
encenada, na cena seguinte, por marionetes de verdade. As
palavras, estruturadas como em um conto de fadas, intensificam
as ações corroboradas pela imagem e pela melodia, além de
criarem um diálogo com a matriz narrativa, uma vez que Mili,
por ser mais velha, é a garota que sempre lê contos e serve como
protetora para as demais. Para produzir um clima meloso,
lágrimas escorrem pelo rosto das demais meninas quando elas
são focalizadas em primeiríssimo plano.
A ambientação, como supracitado, é feita no próprio
orfanato, em baixa iluminação, utilizando-se de elementos
simbólicos (cama como um barco; balões azuis como o mar;
véus brancos como o isolamento; fantoches como os
personagens; mãos unidas como um laço fraternal). Inspirados
na ideia de metáfora, esses elementos simbólicos permitem
associações que “são fundadas sobre vagas analogias, por vezes
muito ilógicas, mas elas revelam que o sujeito pensante extrai
das suas observações da natureza exterior imagens para
representar aquilo que o seu cérebro não consegue apresentar
sob a forma de abstração pura” (MARTINS, 2008, p. 121). Tati
está sempre sozinha, abraçando um bicho de pelúcia, chorando
ou à procura de alguém; mas, em determinado momento, ao ser
apresentada atrás de grades, Mili caminha pelo “mar” de balões
e a abraça.
Por mais que esse videoclipe seja desvinculado da
fábula, há diversos motivos – isto é, “um meio para fixar causas
importantes ou linhas de ação em nossa mente” (THOMPSON,
2003, p. 25) – que o conectam ao que se desenvolve na novela,
como o espírito protetor e acolhedor de Mili, a situação de
saudade e abandono de Tati, a facilidade de comoção das
demais garotas com as próprias histórias. Por não estar
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obrigatoriamente preso à matriz narrativa nem ser incluso de
forma natural na trama, mas dizer respeito ao que ocorre na
fábula, ele é uma produção paralela.
Vários clipes apresentados ao longo dos dois anos de
exibição da novela podem ser categorizados como produção
paralela: Sinais, em que as garotas reclamam dos castigos de
Ernestina e a enxergam como bruxa; O Chefe Chico, em que o
cozinheiro descreve sua função no orfanato e como conta com
a ajuda das crianças; Berlinda, que reflete momentos das férias
no acampamento; 24 Horas, em que Samuca, aspirante a
cientista, mostra o funcionamento de diversos tipos de relógio
aos colegas.

“Subo nesse palco” e me desconecto da trama
Algumas dessas desconexões narrativas parecem surgir
com o propósito exclusivo de entretenimento, uma vez que não
são ganchos midiáticos nem criam motivos que os liguem à
fábula principal. O videoclipe Palco, releitura em rap da canção
homônima de Gilberto Gil, representa bem esse aspecto,
sobretudo na versão gravada em um beco. (Faz-se um adendo:
a mesma música contou com três versões de videoclipe no
decorrer da novela, sendo uma no beco e duas na cozinha – a
primeira envolvendo um show de equilibrismo, e a segunda
representando um improviso de hip-hop).
Embora o vídeo seja ambientado em um beco, é
perceptível a presença de estruturas metálicas e de iluminação e
sonorização, características de um palco para apresentações
artísticas. Protagonizado pelos personagens Mosca, Rafa e
Binho, junto a uma gama de coadjuvantes, o figurino é inspirado
no hip-hop (óculos, bonés sobre gorros, microfones chamativos,
coletes, cordões metálicos, etc.), bem como o posicionamento
de cena e a maquiagem dos atores.
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Sobressaem-se, nas cenas, o street dance, o free style, a
arte de rua, o grafite, o skate, a batalha de dança, o basquete, o
coletivo unido numa noite urbana. Usa-se o efeito de divisão de
tela em vários momentos, seja para focalizar a região dos olhos
de cada cantor, seja para demonstrar os diferentes passos de
dança, seja para registrar as possíveis artes urbanas – planos
detalhe nesses elementos. Predomina o clima noturno, mesmo
com a iluminação artificial dos holofotes, das luzes piscantes e
do fogo nos barris.
A linguagem utilizada pelos garotos, no início e no final
do vídeo, é bastante coloquial, composta por gírias, atendendo
à atmosfera criada. Faz-se essa reflexão acerca da variação
linguística adotada pelos personagens, uma vez que “cabe à
estilística estudar as variedades, quer da língua falada, quer da
língua escrita, adequadas às diferentes situações e próprias de
diferentes classes sociais”, como sugere Martins (2008, p. 23).
Já o respeito em evidenciar a cantoria e o culto aos deuses, como
mencionado na letra da canção, é notável na construção de um
show de rua e nos movimentos de entrega à arte. Todos esses
recursos, no entanto, parecem confeccionar uma história extra,
isto é, desprendida da narrativa principal. Essa imersão na trama
de maneira desligada da fábula caracteriza o elemento
extradiegético.
Correspondem a essa categoria alguns outros clipes,
como: Abraça o Mundo, em que Mili canta sobre a vida de
adolescente e os segredos que mantém anotados em seu diário
(sem que isso interfira na rotina da personagem); Sempre
Juntos, em que as crianças percorrem a escola cenográfica e
registram diversas crianças festejando (não correspondendo a
nada apresentado até então); Rio, O Sol É Teu, que se trata de
uma homenagem ao Rio de Janeiro, com danças feitas em vários
pontos da cidade (sem acréscimos à matriz narrativa).
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Considerações finais
O SBT propôs, em seu núcleo de teledramaturgia, uma
fusão entre uma “linguagem da telenovela” e uma “linguagem
do videoclipe”, avançando nas propostas já conhecidas de
momentos musicais e/ou videoclipes ocasionais na ficção
televisiva brasileira. Em Chiquititas, os vídeos demonstram
conduzir total, parcial ou minimamente a fábula principal, salvo
os exemplos em que eles cumprem tão somente com as funções
de entretenimento e de prenúncio do início ou do encerramento
do capítulo.
Ficou perceptível que os videoclipes em telenovela
podem se classificar em quatro grupos. Chamou-se de material
diegético aqueles que surgem naturalmente na trama, a pedido
da fábula; de conteúdo de dupla utilização os que
demonstravam estar desconexos na trama, mas foram
posteriormente solicitados graças a algum gancho da fábula; de
produção paralela os quais entram de forma aparentemente
desprendida da trama, mas contêm motivos que aludem ao que
ocorre na fábula; e de elemento orgânico aqueles que não
demonstram conexão narrativa e são produzidos com caráter de
distração ou divertimento.
Notou-se também que, independentemente do segmento
a que pertençam, existem traços estilísticos comuns que podem
caracterizar uma marca autoral de produção de videoclipe em
telenovela. Predominam a pouca iluminação, as luzes piscantes,
as cores vibrantes, o figurino estereotipado, a maquiagem
natural, o posicionamento bem demarcado, o pleonasmo visual
em relação à letra e a presença de planos detalhe e
primeiríssimos planos, basicamente sempre em angulação
frontal. Tais características são, ainda, responsáveis por suscitar
reações em seus espectadores, fortalecendo a ideia de afeto.
Este trabalho, em suma, tentou compreender, por meio
da categorização, como os números musicais – presentes no
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Brasil desde os tempos do teatro de revista e reutilizados no
cinema de chanchada – auxiliam na condução de narrativa
ficcional de televisão. Espera-se que tais reflexões promovam
novos frutos, seja ampliando as classificações apontadas, seja
explorando novos conceitos.
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A MATERIALIDADE DOS LAÇOS SOCIAIS E A
ATIVIDADE FÃ: O DIRECIONAMENTO
CONTEMPORÂNEO DAS NARRATIVAS
COMPLEXAS ATRELADAS AO AFETO

Matheus Bertolini Amorim | Luiza de Mello Stefano
UFJF

Introdução
Uma das principais particularidades do consumo
midiático dos fãs é seu envolvimento afetivo com os produtos
que acompanham. A atual circulação de produtos audiovisuais
alterou a dinâmica e a propagação estabelecida pela antiga
definição de consumo passivo. A inserção da nova audiência
pôs em cheque o fluxo comunicacional e a construção das
narrativas midiáticas. Um dos grandes desafios da comunicação
atual é compreender as práticas da chamada cultura fã e suas
influências no consumo e produção dessas narrativas. Ainda há
uma relação complexa entre fãs-produtos que precisa ser
estudada e compreendida para que novas estratégias adequadas
ao atual cenário comunicacional possam ser criadas.
Buscamos entender como o laço afetivo que os fãs têm
com o produto midiático tem interferido na construção das
narrativas de reality shows e séries. Nossos objetivos
específicos englobam a análise do uso do afeto imerso nas
comunidades de fãs para construção da dinâmica de circulação
e distribuição de conteúdo; e a identificação da linguagem e
demais particularidades presentes nessas narrativas
contemporâneas.
Será feita uma revisão de literatura a fim de
compreender as características da subcultura fã, assim como
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identificar as narrativas midiáticas contemporâneas focadas nos
objetivos de estudo desta pesquisa, a saber - o reality show
brasileiro Big Brother Brasil e a série brasileira original da
Netflix 3% - Três Por Cento. Em seguida, por meio de um
estudo netnográfico não participativo, iremos responder às
questões propostas nesta pesquisa.
O método utilizado consiste na análise observacional de
uma amostra pré-estipulada da série original da Netflix (cuja
produção era a única até meados de 2018 de cunho nacional
disponibilizada no catálogo) e da 18ª edição do programa de
reality show Big Brother Brasil, buscando identificar a
utilização do sentimento afetivo dos fãs na construção de suas
narrativas
respectivamente
em
múltiplos
habitats
comunicacionais digitais.
Nossa hipótese principal leva em conta que os objetos
de estudo desta pesquisa têm explorado o afeto dos fãs para
construir suas narrativas e assim fortalecer o laço existente entre
fã e produto e, por fim, a amostra da motivação para o consumo
e estreitamento social a partir da diferenciação de tais narrativas
e estéticas.

Engajamento e afeto: a figura do fã
Todo mundo é fã de alguma coisa. Os fãs são um grupo
particular de consumidores que tem como principal
característica a sua paixão pelo produto, midiático ou não, que
escolheram. O modo como essas pessoas são vistas pela
sociedade mudou em meados dos anos 80. Atualmente, apesar
de ainda existir estereótipos associando os fãs a pessoas sem
cultura, desocupadas e fanáticas; eles são vistos, cada vez mais,
como um público diferenciado, midiaticamente letrado,
considerado elemento fundamental na indústria midiática, com
habilidades e competências específicas e, acima de tudo,
críticos em relação aos produtos que acompanham. A forma
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como eles consomem, interpretam e se relacionam com tais
textos é o que os diferenciam dos demais telespectadores e
consumidores.
Os estudos da subcultura fã ganhou força a partir da
década de 1990. Os fãs saíram das margens invisíveis da cultura
popular e passaram a ter um papel cada vez mais ativo, visível
e complexo na cultura contemporânea. As novas tecnologias e
a digitalização, com o surgimento e expansão das redes sociais,
da convergência midiática e da cultura participativa,
contribuíram para a transição do consumidor “passivo” para o
consumidor engajado, cada vez mais interessado no processo
produtivo midiático. A atividade fã ganha força e influência
quando se expande para as redes, tornando-se solo fértil para a
criatividade desse público (ALVES, 2016).
Jenkins (2009) consegue diferenciar claramente os
consumidores de alguns anos atrás e aqueles que surgem com a
convergência dos meios: se antes eles eram silenciosos,
invisíveis e previsíveis, agora são migratórios, barulhentos e
precisam ser conquistados para serem leais à determinada mídia
ou programa. “Se os antigos consumidores eram indivíduos
isolados, os novos consumidores são mais conectados
socialmente” (JENKINS, 2009, p. 47). Para Alves (2016, p.
260) o fã é “[...] aquele telespectador participativo, que cria ou
produz conteúdos sobre os programas, comenta nas redes
sociais e fóruns ou mesmo aquele que procura saber mais sobre
o que assiste”. Para Jenkins (2015, p. 23) “a cultura fã é um
fenômeno complexo, multidimensional, que atrai diversas
modalidades de participação e níveis de engajamento” e
acrescenta que “não há nada de atemporal ou imutável nessa
cultura” (JENKINS, 2015, p. 24).
Nota-se que tais adjetivações se encontram entrelaçadas,
porém em uma ótica que não aproxima os reality shows e as
séries ficcionais simplesmente pela sua circulação fragmentada.
Vale a ressalva que ambos os objetos de estudo são equivalentes
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na perspectiva de cumplicidade do público e seu afeto diante
dos conteúdos gerados. Para Esquenazi (2011) a cumplicidade
estabelece um elo entre a narrativa, sua circulação e quem se
insere comunicacionalmente nela.
Tornam-se cúmplices por primazia, os fãs. Recorte este
que creiamos a excelência de sua inserção. Tal “parceiro”, ainda
segundo o autor, insere-se na narrativa, participa de sua
realização e contribui, mesmo que secundariamente, na
produção comunicacional. Por meio da resolução adiada, para
Jean Pierre Esquenazi (2011), tal conceito torna-se aliado aos
espectadores. Dessa forma, é um catalisador sobre o produto
comunicacional em sua essência, e, portanto, os fãs e o
conhecimento acumulado sobre o título que está a consumir,
rascunha, delineia e esboça os possíveis desdobramentos que
estão por vir vide tal continuidade.
A regularidade da série e o regresso das mesmas personagens
conferem grande familiaridade com o universo ficcional:
Temos a certeza de nela reencontrar os mesmos cenários,
objetos e pessoas, tal como aqueles que nos são mais queridos.
[...] De tal maneira que nossa história se mistura com a da
série, as suas peripécias combinam-se com as nossas próprias
desventuras e, com ela, tecem um documentário de ficção
original (ESQUENAZI, 2011, p. 38).

Nesta perspectiva, há uma diferença, ainda que sutil,
entre os termos audiência, público e fã no contexto midiático.
As audiências, no cenário participativo e engajado no qual os
atuais telespectadores se inserem, se tornam apenas números,
incapazes de transmitir e fazer com que entendamos os sentidos
que a televisão difunde. Audiência, apesar de variar - umas são
silenciosas, outras falam - se resume a dado estatístico, a uma
entidade coletiva resultante da agregação de pessoas
(ABRANTES; DAYAN, 2006). Já o público, de acordo com
José Carlos Abrantes e Daniel Dayan, constitui um meio, uma
espécie de audiência particularizada e valorizada que, portanto,
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sai da ideia de uma representação puramente quantitativa e
expõe características, gostos e preferências.
As “audiências” – contrariamente aos públicos – existem
apenas no papel. Não envolvem sociabilidades, performances,
sentimentos de identidade, rituais em que o pertencer seja
afirmado ou reforçado. São espectadores somados a outros
espectadores, espectadores no plural (ABRANTES; DAYAN,
2006, p. 24).

Outro ponto de destaque na distinção entre audiência e
público é a capacidade de performance e engajamento. “Um
público manifesta uma disposição para defender certos valores,
referindo-se a um bem comum ou a um universo simbólico
partilhado. [...] é capaz de traduzir os seus gostos em exigência”
(ABRANTES; DAYAN, 2006, p. 32). O público tem a
capacidade de assumir posições e poses, e se relaciona mais
com o perfil do fã: solicita atenção e se move procurando uma
identidade coletiva, ou seja, ele não é simplesmente um
conjunto de espectadores, mas uma pessoa que responde
coletivamente e caracterizado pela interação compartilhada.
O fã, na mesma perspectiva, não existe sozinho: sua
produção e atividade não são feitas de forma individual mas
necessita fortemente de um consumo e produção colaborativa.
O ciberespaço possibilitou a formação de comunidades e laços
afetivos em um ambiente adequado para comunicação e
expansão de conteúdo, assim como permitiu maior visibilidade
a essas produções. “O ato de ser um fã, portanto, não é definido
pelo gosto ou atitude individual, mas sim pelo desempenho e
participação em atividades em um grupo” (ALVES, 2016, p.
260).
Apesar dessas distinções, é preciso destacar que um tipo
de telespectador ou consumidor não descarta o outro. Público e
audiência não são opostos, assim como uma pode se transformar
na outra. No caso de programas de TV e séries ficcionais, há
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visivelmente a presença de todos eles: audiência, público e fã;
apesar deste último receber maior destaque devido ao seu
modelo particular de recepção e consumo.
Com apoio dos conceitos expostos e levando em
consideração a existência de variadas definições, para esta
pesquisa consideramos a noção de fã como um consumidor que
se envolve emocional e afetivamente, e possui forte desejo de
participação. Nesse cenário, a mídia dificilmente terá controle
sobre as produções feitas por tais indivíduos e os veículos de
comunicação serão obrigados a repensarem as formas com os
quais criam e compartilham conteúdo e a entenderem como ele
está sendo consumido.

Narrativas contemporâneas: reality show e ficção seriada
O audiovisual e a televisão, especificamente, se
constituem, por natureza, como meios que unem e aproximam
as pessoas. Segundo Finger e Souza (2012), o fato do indivíduo
assistir televisão o integra na sociedade e em grupos sociais. Há
formatos e gêneros que potencializam ainda mais essa
particularidade.
Os reality shows, massivamente exportados e
consumidos, surgiram na década de 60 e rapidamente se
tornaram um fenômeno cultural em todo o mundo. No Brasil, o
gênero se consolidou com a estreia, em 2002, da versão
brasileira do Big Brother. Desde então, o programa tem se
firmado como um dos conteúdos televisivos de maior impacto
junto ao público nos últimos anos.
Para Campanella (2012), o Big Brother é construído
sobre uma mistura complexa de gênero, entre eles a ficção,
teledramaturgia e jogo, que possibilita a participação e
interferência constante do telespectador. Jenkins (2009)
defende que o reality show é a televisão da era da internet, feita
301

para ser discutida, debatida e criticada. O formato, fruto da
convergência midiática, exige um espectador inquieto e
participativo, que sai da frente da TV para buscar outras fontes
de informação. Tais características se alinham ao seu conteúdo
construído por pessoas reais, que transmitem sentimentos
humanizados a partir de fatos cotidianos. Apesar de
ficcionalizados, dramatizados e muitas vezes manipulados, não
podemos desconsiderar que a estrutura e a narrativa do
programa fazem com que o telespectador se identifique e crie
laços afetivos com os participantes e, consequentemente, os
obrigam a se envolver e participar do reality show.
Além disso, os fãs possuem, por meio do comportamento e do
cotidiano dos participantes, um sentimento de reconhecimento
de suas próprias vidas, valores e princípios. Os exemplos
presentes no BBB são apropriados pela audiência em um
processo contínuo de construção da identidade
(CAMPANELLA, 2012, p. 141-142).

A regularidade diária e intensiva durante o período em
que é exibido potencializa a conexão entre produto e
consumidor. Pelo seu formato e dinâmica, o Big Brother Brasil
é essencialmente emocional e afetivo, e demanda, portanto, uma
narrativa com tais características, que tem sido explorada pela
produção nas últimas edições, como veremos mais à frente.
Por outro lado, a serialidade emerge enquanto
característica de distribuição de produtos comunicacionais e
narrativas. Engendrou-se culturalmente no cotidiano do público
o formato episódico, dividido, facetado, e, dessa forma,
compreendemos como um arranjo pragmático para os formatos
dos objetos em questão. De um lado o reality gera uma demanda
diária aos participantes para a construção e sua estrutura, do
outro, porém não distante, as séries arquitetam suas tramas
ficcionais pela união e enlace, estruturalmente formatadas para
o gênero seriado.
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A Netflix, e seus conteúdos originais, estão inseridos em
um ambiente exclusivamente digital. Tal afirmação é resposta
para a inserção da plataforma e também das séries em um
modelo streaming de distribuição.
As séries originais carregam intrinsecamente
fundamentações que se expandiram do modelo televisivo
seriado. Partindo dessa premissa elucidamos o formato de
acesso como já mencionado, a disponibilidade de todos os
episódios em um único dia e a função on demand ou sob
demanda, ou seja, você ter em posse a definição da programação
e todo o fruir da execução da obra: poder pausar, adiantar,
voltar, pular, assistir novamente, em seu tempo, são
funcionalidades disponíveis por tal advento.
A série 3% - Três por cento foi a primeira produção
brasileira original inserida na Netflix e a segunda da América
Latina. Sua gravação oficial emergiu de um episódio piloto
independente lançado no Youtube em 2009, com outros atores,
cenários, fotografia e etc., do qual se manteve apenas a
centralidade da narrativa na obra disponibilizada na plataforma.
Como já mencionado, a funcionalidade streaming possibilitou,
no dia 25 de novembro de 2018, a disponibilização dos oito
episódios que compõem a primeira temporada.
O enredo da mesma baseia-se em um futuro pósapocalíptico, uma sociedade que sofre pela ausência de recursos
naturais, saneamento básico e até mesmo, a escassez substancial
das relações humanas. Os componentes desse grupo residem no
chamado Continente, e aos 20 anos, a todo cidadão é concebida
a “oportunidade” de submeter-se ao Processo. A referida
seleção consiste em um conjunto rigoroso de provas físicas,
morais e psicológicas que dão acesso ao Maralto. Esse espaço
seria a oposição ao Continente, um coletivo que tudo é ofertado
de forma abundante e com qualidade. Mas nessa seleção, apenas
3% dos inscritos são “merecedores” de fazerem essa transição
e, portanto, chegarem ao outro lado.
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A primeira temporada consiste na exposição do
Processo do grupo de personagens que se tornam os
protagonistas dessa narrativa; a segunda (que estreou no dia 27
de abril de 2018) consiste no pós-processo desse mesmo grupo
e a tentativa de extinguir a seleção; e a terceira foi lançada em
2019. Existem, na construção dessas narrativas, elementos que
acreditamos que foram engendrados de outras produções,
superficialmente podemos pincelar a interferência da obra
“1984” de George Orwell (2009). Nessa visão panóptica
(FOUCAULT, 1993) há um observador que comanda um jogo,
e observados/jogadores que não sabem a hora e nem o que está
acontecendo fora tal efeito. Além disso, outras obras que
também se baseiam em uma competição e observações de
“grandes irmãos” podem ser apontadas como interferências
nessa série, como por exemplo: Jogos Vorazes, Divergente e,
até mesmo, o Big Brother, afinal, as provas são decisivas para a
continuidade dos participantes que visam uma premiação ao
final.
Dessa forma, tanto séries como reality shows possuem
feitos seriados que personalizam as narrativas e adaptam os
possíveis elos firmados entre produto e público, assumindo as
nuances específicas de cada alvo comunicacional: seja etária,
demográfica, sazonal, cultural, tecnológica, social, entre outras
diferenças possíveis. Com isso debruçamo-nos sobre a série
original Netflix 3% - Três por cento, e adiante veremos como
um produto que emerge de um modelo mundialmente
consumido como o BBB e uma série brasileira hospedada em
uma distribuidora de nível global, geram insumos e
identificações com os referidos laços criados.

Construções de narrativas atreladas ao afeto
A partir da décima edição, a Rede Globo buscou
desempenhar um papel mais ativo em seu envolvimento via
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internet com os fãs do Big Brother Brasil (CAMPANELLA,
2012) que, com base em nossas pesquisas referentes à 16ª e 17ª
edição (STEFANO; VIEIRA, 2017) tem se intensificado de
maneira visível apesar de ainda ser insuficiente na visão dos
próprios fãs.
As características presentes no reality, principalmente a
possibilidade de o público interferir na construção do produto
ao mesmo tempo em que o consome, demandam um tipo de
dinâmica e narrativa comunicacional diferenciada. Dessa
forma, a rede Globo foi engendrando, a cada edição, novas
estratégias à medida que a cultura participativa e a vontade de
participação do público ficaram impossíveis de serem
ignoradas.
Para este estudo, realizamos uma etnografia virtual não
participativa no qual acompanhamos todos os episódios
transmitidos na TV aberta e concomitantemente a repercussão
nas redes sociais durante a 18ª edição do Big Brother Brasil, que
aconteceu no período de 22 de janeiro a 19 de abril de 2018. Na
internet, nosso foco foi a plataforma de microblogging Twitter,
principal rede utilizada pelos fãs para comentar sobre o
conteúdo televisivo em tempo real. Como amostra,
selecionamos os tweets que tinham as hashtags #BBB18 e/ou
#RedeBBB, esta última utilizada pelo programa como a oficial
da temporada. O volume de informação, mesmo utilizando as
duas indexações específicas do programa, foi extremamente
grande. Para conseguir acompanhar as mensagens postadas,
utilizamos a plataforma gratuita do próprio Twitter, chamada
TweetDeck, que nos permitiu criar uma interface amigável em
colunas por onde os tweets iam sendo exibidos em tempo real.
A partir disso, nosso objetivo foi nos aprofundarmos na
rotina do fã, identificar quais eram os assuntos mais debatidos,
a forma como eles criavam e circulavam conteúdo sobre o
programa e se organizavam em grupos e comunidades. Durante
os três meses de observação, conseguimos identificar
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comportamentos, padrões e o modo particular de atividade deste
grupo engajado. Dentre os pontos relevantes que a etnografia
virtual nos possibilitou levantar, um deles destacaremos neste
estudo: a construção de uma narrativa atípica, no qual o que os
fãs comentavam e circulavam nas redes era inserido no
programa. Essa estratégia se tornou extremamente visível no
quadro especial “Big Treta Brasil”, que materializa a narrativa
atrelada ao afeto.
O primeiro VT do quadro foi exibido na primeira terçafeira da temporada, um dia depois da estreia. Antes de anunciar
o vídeo, o apresentador do programa, Tiago Leifert, perguntou:
“se o BBB fosse um grupo de zapzap (como vocês dizem),
como seria o BBB?” (GLOBO PLAY, 2018), seguido de um
assovio comum que é emitido quando se recebe uma mensagem
no aplicativo. O VT transmitia um resumo dos últimos
acontecimentos do programa de forma divertida, descontraída e
utilizando a linguagem e estética da internet e das redes sociais,
com uso massivo de memes.
Neste vídeo de estreia, o programa explorou todas as
funcionalidades do Whatsapp: criação de grupo (o “Big Love
Brasil” com os novos participantes), envio de mensagens,
visualização, a possibilidade de apagar mensagens enviadas,
transmissão de fotos, vídeos, frases motivacionais (as famosas
“correntes”), uso de memes e emojis. Outro destaque foi a
escolha da trilha e dos efeitos sonoros. As músicas que fizeram
parte do vídeo são populares nas plataformas digitais; já os
efeitos sonoros potencializaram a relação com o Whatsapp, com
sons típicos do aplicativo.
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Fig. 1: Quadro “Big Treta Brasil” exibido em 30 de janeiro de 2018.

Fonte: Globo Play (2018). Disponível em: < https://globoplay.globo.com/>.
Acesso em 30 ago. 2018.

Os fãs de imediato identificaram as referências. A
temática repercutiu positivamente na internet. A narrativa
cômica e próxima ao dia a dia não só do fã ativo no Twitter, mas
de grande parte do telespectador de massa que só assiste ao
programa na TV, gerou identificação e cumpriu seu papel de
reforçar o laço afetivo com o Big Brother Brasil.
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Fig. 2: Tweets dos fãs acerca do quadro especial “Big Treta Brasil”.

Fonte: twitter.com
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Com tamanha repercussão, o quadro voltou a ir ao ar na
terceira terça-feira da temporada e a partir de então se tornou
um VT fixo em dia de Eliminação. Além do foco no aplicativo
de mensagens Whatsapp, aos poucos o quadro especial foi
mesclando outras plataformas, aplicativos e referências da
internet, como o Instagram, Youtube, o Facebook; e sempre
inserindo o que os fãs mais comentaram, observaram e
circularam durante a semana nas redes.
Além dos memes massivamente propagados no
ciberespaço e consolidados no universo dos fãs, o programa
também inseriu remixagens de memes mais atuais, que foram
produzidos intensamente pelos fãs, e ressignificando-os com
algum aspecto ou elemento do programa. Ou seja, a Rede Globo
estava fazendo a sua própria remixagem do meme em voga, se
inserindo como membro da comunidade de fãs do programa,
tornando-o muito mais próximo do seu público.
O programa, além de trazer a linguagem e estética da
internet para a TV, também fez questão de expor
comportamentos dos fãs na internet em seus conteúdos, que se
viram cada vez mais representados. Esse tipo de texto midiático
gera alto nível de identificação por parte dos fãs, que por
consequência, reforça o laço afetivo e emocional com o
programa.
Essa preocupação inédita com o que os fãs estavam
comentando, discutindo e reivindicando nas redes se tornou tão
forte que no programa do dia 6 de março de 2018 o apresentador
anunciou que os memes criados pelos próprios usuários
poderiam aparecer na TV. O fã tinha que publicar seu meme
com a hashtag #BigTretaBrasil e logo de início a estratégia
gerou grande repercussão: a hashtag ficou entre as dez mais
comentadas no mundo no Twitter naquela noite.
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A ação reforça o interesse do programa em não somente
utilizar a circulação feita pelos fãs no programa na TV, mas
incentivar essa produção e participação contínua. O programa
identificou a adesão do quadro pelos fãs do Twitter e decidiu
acrescentar ainda mais referências a eles no programa, agora
inserindo os memes que eles mesmos criaram e publicaram nas
redes. Essa ação reforçou a identificação e o laço afetivo dos fãs
com o programa que já tinha sido construído anteriormente. A
iniciativa mostra maior abertura do programa e o desejo que os
fãs participem ao incentivar e dar visibilidade a essa
contribuição e produção.
Além de participar do VT postando o meme com a
hashtag #BigTretaBrasil, o fã podia também, a partir do dia 23
do mesmo mês, participar do BBB enviando seu conteúdo para
um número de Whatsapp real e ainda realizar uma inscrição
para fazer parte de um grupo de verdade que chamava “Big
Treta Brasil”. Apesar de divulgada diversas vezes, a novidade
não ganhou tanta repercussão quanto o quadro.
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Fig. 3: Quadro “Big Treta Brasil”.

Fonte: Globo Play (2018). Disponível em: https://globoplay.globo.com/.
Acesso em: 30 ago. 2018.
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No último episódio da temporada, após um diálogo do
suposto “estagiário” que havia criado o grupo com os últimos
membros da casa, o mesmo apagou o “Big Treta Brasil”,
encerrando o ciclo de doze VTs de uma estratégia muito bem
elaborada, representativa e aceita pelos fãs, que utilizou como
matéria-prima o afeto que se faz presente naturalmente neste
perfil de telespectador participativo. Destacou-se a estética e
linguagem da internet sendo expandida e representada na TV,
assim como a construção de um espaço muito visível de
participação e representação dos fãs na primeira tela e,
principalmente, um conteúdo rico pensando nas ações de
distribuição e circulação do programa.
Se no BBB apontamos o afeto por meio do fluxo que
parte dos fãs e altera a produção participativa do conteúdo
televisivo, na série iremos expor a lateralidade dos produtos que
a Netflix propõe para a participação coletiva de seus fãs na
narrativa seriada. De certa forma, ambos inserem seus públicos
por meio do afeto nas narrativas que constroem, seja ela
televisiva e que insurge da instantaneidade da transmissão do
programa, ou então da imersão dos episódios e da identificação
da trama e dos elementos seriados.
Nosso estudo parte de um produto propício à
interatividade e cuja iniciativa surge da própria série. Uma
estratégia foi lançada na página oficial no Facebook da obra e
recebeu o nome de “Simule o seu processo”. A campanha se
inicia com um vídeo em que a personagem Júlia (Mel
Fronckowiak) convida os usuários a participarem do teste do
Processo equivalente à primeira etapa: a entrevista. Falas
convidativas e incisivas são utilizadas, como: “Mas será que
você conseguiria passar?” e “É a sua chance de se preparar para
esse, que é o Processo mais importante da sua vida”. Vale
ressaltar que nesse produto audiovisual os personagens e
contexto da narrativa são assumidos e, assim, há uma
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familiaridade para os espectadores que já tiveram acesso às
características estruturais do enredo e estética da mesma.

Fig. 4: Vídeo promocional construído no formato de uma conversa,
colocando o fã no papel de participante da narrativa.

Fonte: Foto (divulgação).

A intenção da campanha era um redirecionamento para
a extensão dessa narrativa em outro domínio digital. O afeto
materializa-se no site (www.bemvindoaoprocesso.com.br),
estratégia construída para a primeira temporada. O layout do
site, novamente com a personagem Júlia, traz cabines usadas
nas entrevistas e cenas retiradas da própria série são remixadas
com um sentido equivalente num produto secundário.
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Fig. 5: A hiperconectividade transporta o usuário para interfaces distintas:
site, redes e a própria plataforma estão interligadas nessa ação.

Fonte: Disponível em: https://goo.gl/MzfJCs. Acesso em 30 ago. 2018.

Ao clicar no botão “Começar Entrevista”, o usuário,
agora um entrevistado, faz login com o Facebook e usa do
Messenger para submeter-se ao Processo. Uma aba da conversa
se inicia e o teste começa. Mensagens pré-programadas e
enviadas por meio de um software de inteligência artificial
criam um ambiente propício que simula realmente uma
conversa que tal funcionalidade da rede social digital
proporciona. Na imaginação desse público, crê-se que há de fato
alguém do outro lado do diálogo, até pela linguagem e pela
proximidade afetiva que se cria. O(a) funcionário(a) se
apresenta com um nome fictício e a todo momento da entrevista
somos tratados com nosso nome, porém diferente de um batepapo, a interação de nossa parte é permitida apenas por escolhas
disponibilizadas entre duas opções. Na maioria das vezes é feita
uma pergunta e respondemos positivamente ou negativamente
à indagação.
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Fig. 6: Há personalização no contato, o que fortalece a ideia de imersão à
narrativa.

Fonte: Papel Pop (2016). Disponível em: https://goo.gl/fZpbzV. Acesso em
30 ago. 2018.

Por meio dessa entrevista, a comunicação interativa vai
sendo estabelecida. Vale ressaltar que tal produto assume maior
potencialidade para aqueles que já tiveram acesso à obra, uma
vez que os fatores e valores que foram característicos na
construção da narrativa perduram nessa estratégia, cuja
finalidade é aproximar os elos criados pela referência cultural
que se estabeleceu com os espectadores após os mesmos
consumirem a essência do título.

Fig. 7: Há uma referência constante do produto original, evidenciando a
memória daqueles que já consumiram a série.

Fonte: Papel Pop (2016). Disponível em: https://goo.gl/fZpbzV. Acesso em
30 ago. 2018.
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Vale ressaltar que a todo o momento aparecem
insinuações nos episódios da primeira temporada: seja na
construção das características dos personagens ou mesmo nas
tramas que se intercalaram por eles. Porém, tal iniciativa
também tenta aproximar novos espectadores/fãs, tornando
motivação para, ou reassistir, ou mesmo, propagar e divulgar
por meio da associação do produto ao seu perfil na mesma rede.

Fig. 8: Nessa conexão entre os produtos, seja nas referências da estética ou
das narrativas, há um link com o produto em sua completude na
plataforma.

Fonte: Papel Pop (2016). Disponível em: https://goo.gl/fZpbzV. Acesso em:
30 ago. 2018.
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Nessa perspectiva, assim como no BBB, os fãs
participam de uma narrativa, ou melhor, criam insumos para
que produtos como os mencionados sejam criados para essa
participação efetiva e afetiva. Em evidência a série nesse
momento, espectadores, internautas e, também entrevistados,
são transportados para o contexto da narrativa e tornam-se,
portanto, também personagens participativos de uma trama
personalizada. Dessa forma, novas linguagens e estéticas são
providas do avanço dos preceitos tecnológicos e
comunicacionais, e por fim, conseguem estabelecer um diálogo
(mesmo que artificial) para a criação, ou reforço, dos laços
sociais na materialização afetiva dos fãs.
Se por um lado o Big Brother Brasil se apropria do afeto
espontâneo dos fãs nas redes para criar seus conteúdos, a série
3% opta pelo fluxo inverso: cria ferramentas complementares à
narrativa que vão produzir um conteúdo no qual os fãs da série
– ou possíveis consumidores da mesma – se engajarão
afetivamente. E dessa forma, ambas as produções utilizam do
afeto para criar suas narrativas.

Considerações Finais
Ao utilizar a dinâmica e recepção própria dos fãs e
explorar o afeto imerso nas comunidades para construção de
uma narrativa diferenciada que aproxima e estreita a relação
entre consumidor e produto, o Big Brother Brasil e a série 3%
fortalecem o laço afetivo existente entre ambas as partes e
acaba, consequentemente, produzindo um efeito cíclico: a
exposição e destaque na TV e na Netflix de assuntos e temáticas
circuladas pelos fãs nas redes, cria um conteúdo extremamente
propagável através da identificação de linguagem e demais
particularidades, que sai da mídia regente e volta a ser
consumido e replicado na internet ou em produtos secundários.
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O quadro “Big Treta Brasil”, como vimos, traduz a
forma como o reality show utiliza do universo em torno da
comunidade de fãs para transmitir seu conteúdo e reitera um dos
objetivos do programa ao optar por um conteúdo informal e
fortemente presente na atividade dos fãs: criar um produto que
seja propagável nas redes e pelo qual o fã interaja, participe,
circule, compartilhe e ressignifique, ou seja, se envolva
afetivamente.
É visivelmente uma estratégia que tenta romper os
limites entre primeira tela e segunda, TV e internet; e, através
do uso do afeto na construção da narrativa, fazer do programa
transmitido na televisão uma extensão do que os fãs comentam
e circulam nas redes e nas comunidades. O programa fica atento
a cada repercussão do reality show na internet e, quando
visualiza uma oportunidade, não apenas se apropria dos
conteúdos criados e produzidos pelos fãs, mas ao mesmo tempo
reconhece, valoriza e dá voz a este consumidor que cada vez
mais clama por tal participação.
Na óptica da série, podemos pensar no fenômeno de
transposição, ou seja, fluxo e narrativa que assumem recortes e
experiências em espaços diferentes, separadamente ou em união
com sua matriz seriada, e criam ou recriam significado aos laços
sociais e à comunidade fã que encontra uma extensão do
conteúdo seriado em outro meio digital. Esse deslocamento
também se aplica ao sujeito consumidor, que é um espectador,
um internauta e, no produto em análise, também um ingressante
ao Processo. Dessa forma, o recorte desse fã é multifacetado,
assim como a complexidade que tais narrativas carregam em
sua estrutura polissemântica.
Com isso, na visão da internet agindo em prol da própria
internet, há catalisadores para a materialidade de um público
que está imerso nesse espectro digital e nas funcionalidades
tecnológicas ofertadas. Nessa premissa, indagamos que os elos,
laços e afetos representados metaforicamente como junções e
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redes, ganham notoriedade pelas posições que tais plataformas
assumem e proporcionam aos mesmos.
Por fim, nossa consideração final está inserida na
instantaneidade dos produtos estudados, afinal, seja no BBB,
pelos tweets fomentarem um conteúdo televisivo; ou na série,
pelo produto comunicacional criado a partir do lastro narrativo;
a interação dos fãs com os títulos mencionados é potencializada
pela simultaneidade dos afetos concebidos e da circulação
proporcionada. Acreditamos que é para este caminho que o
cenário audiovisual tende a caminhar com a conectividade e a
cultura participativa. Identificar e utilizar o afeto desses
consumidores engajados para construir suas narrativas é uma
estratégia compatível e indispensável no atual ecossistema
comunicacional conectivo.
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I AM WE: ENGAJAMENTO AFETIVO, RESISTÊNCIA
E INTERTEXTUALIDADE NARRATIVA NO FANDOM
DA SÉRIE SENSE8

Rafael Moraes | Luana Inocêncio
UFF

Introdução
No dia 8 de junho de 2018, pouco mais de um ano após
o lançamento da segunda temporada, a Netflix lançou em sua
plataforma o episódio final de Sense8, uma de suas séries
originais. Em um especial de duas horas, o especial fecha a
história antes deixada em aberto após o anúncio de seu
cancelamento no ano anterior, o que gerou revolta nos fãs
brasileiros da série, que protestaram e conseguiram reverter o
que a empresa já havia dito que seria impossível, trazendo a
série de volta. Com direito a festa de pré-estreia com presença
do elenco em São Paulo no final de semana da XXI Parada do
Orgulho LGBT da cidade, Sense8 se tornou um importante
ícone da cultura pop LGBTQ+ no Brasil.
Tendo como premissa da série um grupo de oito pessoas
completamente diferentes que passam a estar mentalmente
conectadas, e ancorado na representatividade que a série trouxe,
o discurso de união é reforçado pela forma como a produção usa
signos da história para se comunicar com os fãs. Levando a
filosofia da série para suas vidas e experiências em um nível
intenso, o movimento #RenewSense8 é um reflexo do
engajamento do fandom, que conseguiu reverter o seu
cancelamento, que vai ganhar um desfecho em um especial de
duas horas em 2018.
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Nesse cenário, o presente artigo busca analisar as
práticas do fandom da série Sense8, observando as apropriações
e ressignificações intertextuais que estes realizam a partir de
elementos narrativos e valores sociais que a série transmite em
seu enredo. Reflete-se ainda sobre o modo como a narrativa de
Sense8 colabora para a construção de práticas simbólicas dentro
de sua comunidade de fãs, a partir de um discurso que foi
apropriado e ressignificado no contexto da vida real de seus
espectadores.
Como trajetória de pesquisa, primeiramente serão
debatidas as noções de engajamento afetivo (GROSSBERG,
1992; BENNETT, 2012), ativismo de fãs (BROUGH;
SHRESTHOVA, 2012) e capital subcultural (THORNTON,
1995) sob o ponto de vista da construção narrativa dos
personagens da série, através do conceito de empatia
compulsória (ENNE, 2016). Em seguida, articularemos tal
discussão à cultura das séries (SILVA, 2014) quando
contextualizada às práticas interacionais de consumidores-fãs
(CASTRO, 2012). Por fim, serão analisadas as estratégias que
permeiam o senso de pertencimento nas comunidades de Sense8
e a forma como a Netflix se utiliza da representação de minorias
na narrativa para vinculá-las aos valores da empresa em si
(CASTELLANO et al., 2017), analisando o reflexo de tais
estratégias quando a série foi cancelada.
A incursão desta pesquisa se dará nas comunidades
digitais de Sense8, a partir da análise exploratória de postagens
de fãs na forma de imagens estáticas, GIFs e vídeos, sobretudo
memes de internet (INOCÊNCIO, 2017), coletados no Twitter.
A partir de uma abordagem no viés da cultura das séries e do
engajamento afetivo, buscaremos compreender como fandoms
estruturam comunidades digitais para intercambiar repertórios
interpretativos (POTTER; WETHERELL, 1987) de produções
culturais específicas.
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Tem-se como hipótese que os fãs consomem, circulam
e produzem novos conteúdos a partir de intertextualidades
narrativas do produto cânone porque se identificam pela
representação de personagens não-normativos. Acredita-se
ainda que tais comunidades de fãs convertem-se em um capital
emocional para a comunidade LGBTQ+, por serem
atravessadas por um produto criado, estrelado e consumido
sobretudo por esse grupo pouco representado na mídia.

Afeto e resistência em Sense8
Sense8 é uma série de ficção científica criada pelas
irmãs Lana e Lilly Wachowski em parceira com J. Michael
Straczynki. A produção original da Netflix foi disponibilizada
para streaming em 5 de junho de 2015, quando os doze
episódios da primeira temporada foram lançados.
A história acompanha oito personagens ao redor do
mundo que, após uma morte trágica, encontram-se ligados uns
aos outros mentalmente e emocionalmente. Eles não só podem
ver e falar uns com os outros, como se estivessem no mesmo
lugar, como também têm acesso à consciência de cada um.
Enquanto vão tentando descobrir o que aconteceu com eles e o
que isso significa para o futuro da humanidade, são perseguidos
por uma organização que quer capturar, estudar e matar todos
eles.
O título Sense8 é uma estilização do termo “sensate”,
termo que define a condição de vínculo entre os personagens
protagonistas. Tendo oito personagens forçados a experimentar
uma conexão telepática e empática entre si, mesmo contra suas
vontades, a série assume em seu próprio texto a importância do
afeto, uma vez que os protagonistas experimentam e dividem
sentimentos de forma involuntária, passando a viver uma
relação de interdependência onde um completa um pouco o
outro, uma “empatia compulsória” (ENNE, 2016).
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Os laços são reforçados pelos lugares que esses
personagens ocupam dentro de seus próprios núcleos
narrativos. “Todos, em alguma medida, são ansiosos e
angustiados (...) o que, metaforicamente, os inserem em uma
espécie de representação coletiva e generalizada da juventude
em tempos de globalização” (ENNE, 2016, p. 3). Estão todos
deslocados, lutando contra traumas, ocupando posições
periféricas dentro de suas próprias realidades. Por exemplo, a
personagem Kala faz parte de uma minoria religiosa perseguida
na Índia e a coreana Sun, uma mulher criada para honrar a
cultura patriarcal oriental, que a ensinou a ser submissa ao
irmão e ao pai.
O fato de que esses personagens ocupam um espaço fora
da normatividade os coloca dramaturgicamente em constante
posição de combate com as suas próprias realidades, o que os
aproxima de uma lógica subcultural juvenil ao contestar a
sociedade através de agrupamentos com comportamentos,
hábitos, linguagens e códigos em comum. Os estudos acerca
das subculturas (CLARKE et al., 1976) referenciam-se a
formações de grupos de pessoas, na maioria das vezes ocupando
um espaço periférico e minoritário dentro da sociedade, que
carregam consigo um conjunto de características em seu
comportamento que fogem da cultura dominante, buscando
“compreendê-las como formações sociais razoáveis e
coerentes” (FREIRE FILHO, 2007, p. 31).
Em alguns casos, os personagens estão diretamente
inseridos em cenas ou tribos com práticas subculturais que
influenciam as suas personalidades, seus modos de agir e
pensar. É o caso por exemplo de Riley, uma DJ islandesa
inserida na cena clubber londrina. A personagem tem uma
ligação especial com música eletrônica, o que a série assume
muitas vezes de forma direta em sua trilha sonora. Muitas vezes
Riley dita o ritmo da narrativa da história através das músicas
que está tocando ou ouvindo. Outro exemplo importante é a
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personagem Nomi, uma mulher transexual e lésbica conhecida
na comunidade LGBTQ+ por possuir um blog de ativismo.
Apesar de estar situada em um contexto global, uma vez
que seus personagens moram em diferentes partes do mundo,
toda a mitologia construída em Sense8 pode ser, em seu
contexto, ficcional, entendida como uma prática subcultural de
um grupo de pessoas. A partir do momento em que esses
personagens são jovens e que passam a assumir uma série de
práticas e crenças como um grupo que foge da normatividade
(no caso, o fato de possuírem capacidades telepáticas), os
personagens de Sense8 podem ser entendidos como integrantes
de uma subcultura ficcional, em que seus participantes passam
a adotar um novo estilo de vida e uma série de práticas próprias.
Em tal cenário, Thornton (1995) flexiona a concepção
de “capital subcultural”, fundamentada nos comportamentos
sociais, estilos, normas e valores de participantes em
determinadas comunidades. Permeada por uma série de relações
de performance de gosto, valorações e autenticidades,
identifica-se um inevitável atravessamento destas questões de
diferenciação hierárquica, em que os interagentes produzem e
compartilham conteúdos populares de modo a estruturar seu
status enquanto formador de opinião.
Resgatar esse conceito é importante, uma vez que nas
comunidades digitais de maior circulação de produções de fãs
de Sense8, verifica-se o uso destes como uma forma de capital
subcultural vinculado aos clusters, termo derivado do universo
ficcional da série apropriado pelos fãs para designar seus
fandoms. Pertencer a determinados clusters, ou fandoms,
portanto, é um critério diferenciador para aferir a influência
social e até afinidades identitárias dentre estes fãs.
Além disso, as práticas subculturais não podem ser
entendidas apenas como um conjunto de práticas de um
determinado grupo de pessoas, uma vez que também representa
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uma ruptura ideológica com as práticas hegemônicas de uma
comunidade. Sendo assim, “a função latente das subculturas era
expressar e solucionar, ainda que de uma maneira ‘mágica’,
contradições sociais ocultas e irresolvidas na cultura dos pais”
(FREIRE FILHO, 2007, p. 31).
No caso de Sense8, um grupo de sensates é capaz de
sentir os sentimentos uns dos outros de forma involuntária.
Sendo assim, são capazes de se colocar na pele de outra pessoa.
Logo, a própria “empatia compulsória” à qual os personagens
são condicionados representa uma ruptura, uma vez que
empatia é incompatível com valores como egoísmo e
intolerância, solucionando dessa forma contradições em nossa
própria sociabilidade.

Netflix e a cultura das séries
A Netflix vem se destacando por seus serviços
empreendedores desde a sua criação em 1997, porém foi em
2007, quando lançou seu serviço de streaming, no qual era
possível assistir parte de seu catálogo online, que a empresa
iniciou sua escalada de dominação global. A partir de 2012, a
Netflix decidiu investir em produções audiovisuais de conteúdo
original e exclusivo para seu serviço de streaming. O primeiro
conteúdo a receber esse tipo de selo foi a série Lilyhammer, em
2012, que teve sua primeira temporada originalmente exibida
pelo canal NRK, da Noruega. As temporadas subsequentes
ficaram a cargo da Netflix, que comprou os direitos. Seria
apenas em 2013 que a empresa se lançaria de fato na produção
de séries originais. Desde então, a Netflix tem desempenhado
um papel importante no mercado das séries em uma plataforma
de streaming de diferentes formas.
Essa decisão pode ter influenciado a decisão de grandes
produtores, como Marta Kauffman (co-criadora e produtora
executiva de Friends), que criou e produziu a série Grace and
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Frankie (uma série cômica estrelada pelas veteranas Jane Fonda
e Lily Tomlin) para a Netflix após um período de quase dez anos
distante da televisão – sua última havia sido o fracasso Related,
em 2006, pouco depois do desfecho de Friends. Pelo fato de a
Netflix alegadamente não intervir no aspecto narrativo de seus
conteúdos, muitos outros artistas usaram o mesmo discurso para
justificar suas novas produções ali inseridas, criando uma fama
de que a empresa é o lar para criadores que buscam liberdade
criativa.
As escolhas dos projetos aprovados na Netflix são feitas
de forma diferente que canais de televisão. Isso ocorre uma vez
que a plataforma possui um relacionamento muito mais
próximo de seu espectador do que um canal regular e o motivo
está na forma de consumo de seus assinantes (ROSSINI;
RENNER, 2015). Grandes redes de televisão gastam milhões
por pesquisas de audiência e de comportamento, para que só
assim tenham uma base do perfil de seus espectadores e possam
traçar estratégias em relação ao conteúdo e mercado. Já a Netflix
possui esses dados e muitos outros ao seu alcance, uma vez que
seu acesso é direto pela internet, fazendo com que os capacite a
acompanhar cada escolha de seus assinantes de perto e possam
desenvolver algoritmos que sugiram novos conteúdos que
possam vir a interessar o assinante.
Ao adotar uma forma de distribuição própria e lançar
todos os episódios de uma só vez, a empresa rompeu com as
práticas tradicionais de emissoras de televisão. Seu modelo
representou uma revolução para a televisão (JENNER, 2014),
marcada por uma intensa circulação desse tipo de produto
midiático e potencializando práticas de consumo como o binge
watching. Binge watching, também conhecido como maratona,
é o hábito de assistir muitos episódios de uma mesma série sem
parar. Maratonar séries nunca foi tão popular quanto é desde
que a Netflix passou a incorporar tal comportamento em seu
marketing.
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Essas séries estão situadas em um contexto de ampliação
no volume de produções, potencializada por novas práticas de
circulação e consumo. Silva (2014) aborda essa questão de
forma que tais práticas podem ser entendidas como uma
“cultura das séries”, sendo o resultado da atuação de três
condições: forma narrativa, contexto tecnológico e modos de
consumo. A cultura das séries é uma consequência da
performance desses três fatores, que juntos definem um cenário
cultural com suas próprias dinâmicas de produção, circulação e
consumo. Dentro de um ambiente de consumo em que séries
passam a circular pela internet, séries televisivas passaram a se
mobilizar cada vez mais pela quantidade e oferta de conteúdo,
potencializando e complexificando as dinâmicas de consumo e
engajamento com esse tipo de narrativa. “E é no universo do
digital, dentro e fora da rede, que se armam os alicerces dessa
espectatorialidade hiperconectada, típica de uma cultura das
séries, que podemos chamar de cibertelefilia” (SILVA, 2014, p.
247).
Nesse contexto, observam-se consumidores que, a partir
da experiência de ser fã de uma série, extrapolam essa relação e
passam a adotar um comportamento de fã de séries de ficção e
do meio em que elas estão situadas. Por exemplo, um fã de
determinada série que deseja aprofundar seu consumo e nesse
processo passa a se identificar com o canal de televisão que o
veicula (como HBO) ou com a produtora que o desenvolve,
como Shondaland (a produtora de Shonda Rhymes, criadora das
séries Grey’s Anatomy, Scandal e How To Get Away With
Murder) ou serviços como Tivo (um serviço de gravador de
programas de televisão disponível nos Estados Unidos).
Nesse sentido, a Netflix busca capitalizar essa figura e
transformar o fã de série em um fã da empresa, através de
práticas que buscam aproximar a empresa de seus assinantes em
seus sites de redes sociais. O objetivo é que os valores que os
fazem se engajar por uma série também estejam relacionados
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com a sua própria identidade, adotando um discurso de fã de
séries e filmes em geral e não apenas a um produto específico,
dividindo, dessa forma, as mesmas ansiedades e sentimentos
que os consumidores de seu catálogo através de uma linguagem
jovial e com muitas referências à cultura pop.
A prática se dá pelo contato direto da Netflix com os seus
“fãs” através não só de suas redes digitais, mas também em
todos os seus demais canais de comunicação. O serviço de
atendimento ao cliente procura atender aos interlocutores de
forma personalizada, buscando um tom coloquial, lúdico e
jovem. Um caso notável foi o diálogo entre um cliente
reportando um problema técnico e a Netflix, que se apresentou
como um personagem da série Star Trek, criando uma dinâmica
criativa e divertida para o consumidor.
Os universos diegéticos de variadas produções,
resgatados nas referências utilizadas pela empresa, vinculam-se
a nichos de subculturas específicas caracterizadas por Hennion
(2005) na noção de comunidades de gosto, mesmo termo
apropriado pela produtora ao referir-se às estratégias que utiliza
ao personalizar o conteúdo da plataforma para variados grupos
de usuários, variando de acordo com suas preferências de
gênero audiovisual.
Sendo assim, a empresa utiliza estratégias para
monetizar o repertório de conhecimento sobre os hábitos e
preferências que seus usuários possuem acerca de seu conteúdo
na hora de estabelecer esse contato, utilizando-se não só das
informações assimiladas pela produção em si, mas também de
uma linguagem própria de comunidade de fãs, de memes que só
quem possui um nível de engajamento próximo entende. Um
tipo de piada interna entre empresa e consumidor.
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Intertextualidade narrativa e a formação da família Sense8
Uma vez que o desejo do fã das produções Netflix de se
engajar precisa inevitavelmente passar por um interesse
primário em alguma série, é necessário entender a forma como
Sense8 corrobora com esse posicionamento através de seu
próprio discurso narrativo. Observa-se que essa categoria de
consumidores é atravessada por um conjunto informal de
práticas e identidades pessoais que são permeadas pelo objeto
idolatrado (FISKE, 1992). É uma relação baseada na
apropriação e ressignificação de signos de uma esfera do
consumo para o cotidiano. “Um consumidor astuto, capaz de
processar criativamente os sentidos de produtos de circulação
massiva, elaborando, a partir deles um conjunto de práticas,
identidades e novos artefatos” (FREIRE FILHO, 2007, p. 82),
definindo a forma como essas comunidades se relacionam.
Do ponto vista narrativo, em adição ao paralelo traçado
com as noções de subcultura já ditas anteriormente, o forte
senso de comunidade presente no universo ficcional e as
mensagens positivas são bastante importantes dentro dos signos
do grupo de fãs de Sense8. No decorrer dos episódios da série,
os oito protagonistas vão construindo uma relação de intimidade
e amizade. Eles estão sempre encontrando no outro a resposta
que procuravam em si mesmos. Um exemplo explícito de como
as relações são construídas entre os personagens é a cena em
que Lito e Nomi conversam em um museu. É através da
vivência de Nomi que Lito consegue entender a violência que
vinha infringindo a ele mesmo ao se privar de expressar a sua
sexualidade de forma plena.
As cenas em que os personagens dissertam sobre
opressões como machismo, transfobia ou intolerância religiosa
não são poucas. Elas carregam no texto sempre uma mensagem
positiva baseada na vivência. No caso de Nomi, o fato de ter
sofrido uma violência em um vestiário quando criança a levou
a aceitar que nunca se encaixaria em padrões. O tom é de
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otimismo. “A verdadeira violência, a violência que eu percebi
que era indesculpável é a violência que fazemos com nós
mesmos quando temos medo de ser quem realmente somos”,
diz Nomi.
Dentro da mitologia da série existem diversos grupos de
sensates que se comunicam entre si. Esses grupos são chamados
de cluster. Apesar de que sensates que não pertencem ao mesmo
cluster possam estabelecer contato com outros sensates através
de suas capacidades telecinéticas, a conexão de um cluster entre
si é muito mais forte. O forte vínculo estabelecido por esses
personagens passam uma sensação de comunidade própria das
subculturas.
Após a segunda temporada, houve uma mudança no
discurso da série. O penúltimo episódio da temporada discute o
conceito de família, no sentido de estreitar ainda mais os laços
desses personagens. A construção desse sentido na história é
acompanhada na divulgação da série pela Netflix e também na
comunicação de sua criadora com os fãs. Lana passou a se
referir a eles como “Sense8 family” em seu perfil no site de
redes sociais Tumblr com o nome da série.
O fato da série carregar uma mensagem positiva de
união e a trazer em seu elenco por si só, não pode ser
considerado um catalisador do engajamento de seus fãs de
forma isolada, uma vez que um texto pode carregar diferentes
significados e contextos para seus receptores. Segundo
Grossberg (1992), o nível de engajamento do fã não está apenas
no texto, mas na forma como o consumo de uma ideologia se
relaciona com a produção de prazer no consumidor. “Uma
sensibilidade consumista pode, em casos específicos, estar
ligada a sensibilidades ideológicas, seja fazendo com que certas
experiências sejam prazerosas, através dos prazeres do reforço
ideológico” (GROSSBERG, 1992, p. 64, tradução nossa).
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Com um alto orçamento e filmagens em dezenas de
cidades por todo o mundo, a recepção da série nos Estados
Unidos foi mista, sendo considerada por muitos veículos como
o mais fraco lançamento das séries da Netflix até aquele
momento (Antes de Sense8, a Netflix tinha lançado apenas seis
séries originais: House of Cards, Hemlock Grove, Orange Is
The New Black, Marco Polo, Demolidor e Bloodline). Apesar
disso, Sense8 agradou muito o público LGBTQ+. Além do fato
das criadoras da série – Lana e Lily Wachowski – serem
mulheres transexuais, as cenas de sexo entre os casais
homoafetivos chamaram bastante atenção pela abordagem
naturalista. Soma-se também o fato de a condição sexual e a
orientação de gênero desses personagens habitarem seus arcos
dramáticos. Como reconhecimento, Sense8 ganhou o prêmio de
“Melhor Série Dramática” na 27ª edição do GLAAD Awards
(DELMAR, 2016), premiação que distingue trabalhos na mídia
que incluem de alguma forma a comunidade LGBTQ+.
A série repercutiu principalmente no Brasil, onde
angariou um número bastante considerável da audiência geral,
se medida em número de curtidas na página oficial da série e de
fan pages brasileiras no Facebook (CASTELLANO et al.,
2017). Em maio de 2016, a equipe e elenco da série vieram ao
Brasil para filmar cenas da segunda temporada na 20ª Parada do
Orgulho LGBT de São Paulo, a maior do mundo (HOEWELL,
2016). A presença do elenco tornou-se um dos assuntos mais
comentados nas redes digitais no país e, poucos dias depois, um
vídeo do elenco direcionado aos fãs brasileiros foi postado nos
perfis online da série (VIANNA, 2016). Nele, os atores
agradeceram ao Brasil por todo o amor. No vídeo, foi informado
que os brasileiros são o maior fandom da série e a atriz Jamie
Clayton se disse emocionada com a identificação do público
com a mensagem da série e de como todos se sentiam
representados pelos personagens. O fato de a série ter vindo
para o Brasil dentro de um contexto LGBTQ+ indica que ela
conquistou esse público em específico, talvez até mesmo pelo
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fato do núcleo latino da série focar bastante no aspecto da
homossexualidade do personagem Lito.
Sendo assim, é possível identificar que grande parte da
audiência de Sense8 é composta de pessoas que a consomem
porque se sentem, de alguma forma, identificadas e incluídas
pela representação de personagens não-normativos, criando um
capital simbólico para a comunidade LGBTQ+ por ser um
produto criado, estrelado e consumido sobretudo por esse grupo
de pessoas poucas vezes representadas na mídia.
A abordagem de temas sensíveis e polêmicos e a
representação de minorias pouco representadas são justificadas
através de um discurso corporativo de incentivo à liberdade
criativa (MORAES, 2016). Além de Sense8, outras séries
originais da plataforma possuem narrativas com personagens
protagonistas não convencionais, como Orange Is The New
Black, uma série sobre uma prisão feminina que conta com um
forte elenco negro, latino, abordando temas como a
homoafetividade e transexualidade feminina.

Produção do fã de Sense8 em sites de comunidades digitais
A fim de encontrar uma metodologia de análise das
práticas e produções do fandom de Sense8, dividimos a
observação em duas categorias: antes do cancelamento e depois
do cancelamento. Delineando a produção destes fãs e a forma
como a Netflix buscou se relacionar com os fãs da série, foram
examinadas as apropriações e ressignificações intertextuais
com base nos elementos narrativos da série. A análise se deu
sobretudo através da criação e compartilhamento de postagens
sobre a série no Twitter a partir de contas pessoais e também
voltadas apenas para discutir a série, como as @Sense8BR e
@sense8bra, uma vez que configura um espaço rico para a
circulação da produção desses fãs.
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Nesse sentido, é possível observar uma forte relação
entre os memes brasileiros e a narrativa da série. Com base na
construção e contextualização de determinados memes
brasileiros com os personagens, observa-se uma apropriação da
narrativa de Sense8 para um contexto local.

Figura 1 e 2 - Cruzamento entre memes de Inês Brasil e Sense8.

Fonte: Disponível em: https://goo.gl/1axbpz. Acesso em: 22 ago. 2018.

Um caso bastante notório são as produções originadas
da cantora Inês Brasil, que se tornou uma figura conhecida na
internet após seu vídeo de inscrição para o Big Brother Brasil
viralizar nos sites de redes sociais. É possível observar um
cruzamento dos memes de Inês Brasil com elementos da série e
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a utilização da frase “Se me atacá, eu vou atacá” (figura 01),
que se tornou famosa em um vídeo de pegadinha do programa
Domingo Legal do SBT, em cima de uma imagem da
personagem Sun sendo encurralada na prisão por duas outras
detentas. Nota-se a utilização do próprio vídeo para exaltar um
comportamento fã (figura 02), reforçado pela legenda “MEU
AMOR, EU SOU A NONA SENSATE”, uma clara expressão
de desejo da audiência de tecer ligações de pertencimento com
o universo diegético da série, em que os personagens dividem
uma condição de conexão mental.
Em outros casos, percebe-se que essas comunidades de
fãs focam em uma produção no contexto de discussão de gênero
e sexualidade, visto a importância desse tema na própria série e
a intensa presença da comunidade LGBTQ+ dentro desse
fandom. Nas figuras 03 e 04, verifica-se a referência a duas
cenas marcantes para esse nicho de fãs. A imagem com os
dizeres “feliz dia do abraço” é originária de uma cena de relação
sexual grupal entre os protagonistas da série. Já a imagem da
direita é um registro jornalístico da gravação da série na Parada
do Orgulho LGBT de São Paulo de 2016. Na imagem, o
personagem Will aparece beijando Lito, sendo observado pelo
seu par romântico na série, Riley.
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Figura 3 e 4 – Produções de fãs LGBTQ+ de Sense8

Fonte: Disponível em: https://goo.gl/1axbpz. Acesso em: 22 ago. 2018.

A produção dos fãs chamou atenção da própria Netflix,
que em janeiro de 2016 lançou um vídeo no canal do YouTube
“Netflix Brasil”, com parte do elenco reagindo aos memes
brasileiros da série (participam do vídeo os atores Aml Ameen,
Jamie Clayton e Afonso Herrera, intérpretes de Capheus, Nomi
e Hernando, respectivamente). Altamente divulgado pelos
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próprios fãs, atualmente o vídeo conta com mais de 1 milhão de
visualizações.

Figura 5 - Captura de vídeo do elenco da série reagindo aos memes
brasileiros.

Fonte: Disponível em: https://youtu.be/jGL_7oDxhCk. Acesso em: 22 ago.
2018.

#RENEWSENSE8 e o ativismo de fãs contra o cancelamento
da série
Tendo em vista todo o capital emocional investido pelos
consumidores de Sense8 e tudo que a série passou a representar
para a comunidade LGBTQ+, foi com surpresa que os fãs da
série souberam quando, após a estreia da segunda temporada, a
Netflix anunciou seu cancelamento (SANDBERG, 2017),
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deixando a história sem final. Segundo um dos atores, a
audiência não justificava o alto valor da produção. O anúncio se
deu em junho, o mês internacional do orgulho LGBTQ+, o que
gerou revolta entre os fãs da série, que realçaram a importância
da representatividade de seu elenco e história. Tal discurso foi
reforçado pela própria empresa. Segundo Cindy Holland,
responsável pelo conteúdo original da Netflix, “Nunca houve
um show mais verdadeiramente global com elenco e equipe
igualmente diversificado e internacional, o que reflete em uma
comunidade conectada de fãs apaixonados por todo mundo”
(MILLER, 2017).
O cancelamento de Sense8 ressaltou que, apesar de
basear o seu marketing no afeto através de um discurso
inclusivo galgado pela representatividade e dos temas
abordados em suas produções, é um discurso corporativo que
não se concretiza em sua plenitude, uma vez que o lado
financeiro acaba falando mais alto e sendo o fator determinante
na hora de definir se a série merece ser cancelada ou não. Contra
o cancelamento, os fãs da série passaram a se mobilizar nas
redes sociais e através de ferramentas como petições online,
comportamento típico de integrantes de uma comunidade de
fãs.
A mobilização do fandom de Sense8 para tentar fazer a
Netflix retomá-la deu-se através do argumento de que a
mensagem de interconexão é muito necessária no mundo real,
onde as forças da xenofobia, do racismo e da homofobia estão
a aumentar, provocando medo e violência contra os membros
das comunidades vulneráveis. Seria, assim, muito mais do que
apenas um programa de televisão para se assistir e se divertir,
uma vez que deu ao mundo uma nova maneira de ver os outros:
com aceitação, amor e compreensão. Nesse cenário, é possível
observar que o fandom se apropria de um discurso de
participação política para protestar contra o cancelamento da
série.
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Figuras 6 e 7 - Tweets sobre o cancelamento da série.

Fonte: Disponível em: https://goo.gl/VgDMru. Acesso em: 22 ago. 2018.
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Sendo a série tão importante para a representatividade
LGBTQ+, é possível relacionar o ativismo dos fãs de Sense8
com uma forma de mobilização social (BENNET, 2012),
criando confluências entre a participação política de seus fãs
com o consumo de bens culturais. Autoras como Van Zoonen
(2005) analisam os modos de engajamento afetivo dos fãs
também como ativismo político, ao relacionar seu objeto de
adoração a discussões de cunho social.
Brough e Shresthova (2012) avançam nessa discussão
ao evidenciar a agência de ações mais relacionadas a
mobilizações coletivas para causas sociais e cívicas
protagonizadas por fãs em relação a variadas produções
culturais e artistas. As autoras pontuam o ativismo de fãs
enquanto uma ação permeada de intencionalidade contra a
soberania hegemônica dos modos de produção das grandes
indústrias do entretenimento e seu sistema, como um modo de
engajamento político, social e cultural, ainda que pelo viés das
rupturas e desconstruções.
No Brasil, um protesto em São Paulo chamou a atenção
da imprensa por propor uma “pegação coletiva” no vão do
Museu de Artes de São Paulo. Segundo os organizadores, o
evento divulgado no Facebook foi uma “homenagem” a uma
das sequências mais famosas da série, quando os personagens
fizeram uma orgia. Sendo assim, os fãs se apropriaram do
significado afetivo da cena para protestarem contra o
cancelamento da série.
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Figuras 8 e 9 - Evento no Facebook e captura de vídeo do protesto.

Fonte: Disponível em: https://goo.gl/bovtcN; https://goo.gl/eHxKzi.
Acesso em: 22 ago. 2018.

Em resposta ao polêmico cancelamento, a Netflix
inicialmente argumentou que mesmo com os pedidos, não
poderiam reverter o cancelamento. Após os constantes apelos
dos fãs, vinte e nove dias após o cancelamento, a Netflix voltou
atrás e anunciou que Sense8 retornaria para um especial de duas
horas em 2018. A decisão foi tomada a fim de atender ao pedido
do público por um final apropriado para a história, que estava
em aberto.
Tanto a empresa quanto membros da produção da série
disseram que a mobilização dos fãs foi fundamental para que o
cancelamento fosse revertido. “Seu amor trouxe Sense8 de volta
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do cancelamento”, disse a criadora Lana Wachovski em carta
publicada no Tumblr da série. Nela, Lana os trata, como já dito
antes, como “Família Sense8”, uma clara referência à mitologia
da série em uma intimidade performatizada (MARWICK;
BOYD, 2011), trazendo uma noção de vínculo entre fãs e
criador.

Figura 10 - Carta de Lana Wachovski para fãs de Sense8.

Fonte: Disponível em: https://goo.gl/C7hr4x. Acesso em: 22 ago. 2018.
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Estabelecendo uma relação íntima com o fandom de
Sense8, a criadora se utiliza de signos do universo ficcional para
reforçar relações com a audiência de sua série, fidelizando os
fãs através de um discurso que cria laços comparáveis à
mitologia da série. Como fãs da Netflix, os fandoms de Sense8
se deparam com uma ruptura no discurso da empresa, antes
direcionado aos seus assinantes, personificando um deles,
revelando a faceta corporativa ao priorizar a audiência em
detrimento da importância política e social de Sense8. Contudo,
esses consumidores já possuem internalizado o discurso muitas
vezes repetido tanto pela Netflix quanto pela série.
Contra o cancelamento, Lana se utiliza de sua posição
dentro do fandom e das ferramentas de marketing, valores
propagados pela Netflix em seu próprio benefício. Ela incentiva
que seus espectadores criem vínculos com outros consumidores
da série e dessa forma fortaleçam o capital político e
importância de seu legado, mesmo que não tenham atingido as
expectativas de público da empresa. Mesmo com o especial que
traz o desfecho de Sense8 já estando no ar, Lana segue
escrevendo uma terceira temporada para a série, dizendo
acreditar no poder persuasivo de seus fãs.

Considerações finais
A presente pesquisa analisou as práticas e produções do
fandom da série Sense8, buscando examinar apropriações e
ressignificações intertextuais com base nos elementos
narrativos e também dos valores sociais presentes no universo
diegético da série, conduzindo esse grupo consumidor à
construção de práticas simbólicas a partir da apropriação dos
discursos presentes na narrativa da série. Nesse sentido,
buscamos nos aprofundar na relação entre os criadores da série,
a própria Netflix e a forma como esses agentes buscaram engajar
esse afeto com o intuito de construir um relacionamento
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próximo desses consumidores, tendo como
intertextualidade narrativa proposta por Sense8.

base

a

Observa-se que os interagentes circulam e produzem
novos conteúdos com base nas intertextualidades narrativas a
partir do consumo como espectadores-fã, uma vez que se
reconhecem dentro do discurso da série e suas representações
através de personagens não-normativos. Nessa perspectiva, é
possível perceber que tais comunidades de fãs direcionam esse
capital emocional para uma discussão de gênero e liberdade
sexual, sobretudo a comunidade LGBTQ+, uma vez que é um
produto criado e estrelado por esse grupo pouco representado
na mídia. Esse tipo de engajamento afetivo é incentivado pelo
discurso institucional da Netflix e pelo contato entre a criadora
da série com seus fãs, que buscam criar um elo de identificação
das prerrogativas abordadas pela série com suas próprias
imagens. Com o cancelamento, a Netflix se viu em uma atitude
controversa, sendo obrigada a lidar com os fãs da série que antes
buscava conquistar, precisando mediar o discurso institucional
com os interesses mercadológicos da empresa.
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AFETOS E O CORPO PERFORMATIVO NA
NARRATIVA DA/DO PERSONAGEM IVANA/IVAN EM
A FORÇA DO QUERER

Tarcyanie Cajueiro Santos | Georgia de Mattos
Uniso

Introdução
As telenovelas brasileiras criam narrativas cujas
temáticas perpassam o entretenimento e propõem reflexões que
incidem sobre outros patamares, gerando diversos efeitos de
sentidos. Sua força se faz sentir, sobretudo, devido à forte
penetração no cotidiano do telespectador e a sua capacidade de
instigar narrativas que passam de boca em boca, propiciando
vínculos entre aqueles que se sentem tocados pelo tema, seja
sob a forma de comoção, identificação ou mesmo repúdio. A
telenovela, desta forma, produz ou simplesmente condessa
afetos que circulam pelo tecido social e que tanto podem
arregimentar determinados modos de vida quanto reprimi-los.
As mídias põem a nu a pedra de toque sobre a qual as sociedades
se fundamentam, qual seja, o circuito de afetos. De tal forma
que a adesão social em prol de determinadas questões se
constrói não por uma racionalidade subjacente, mas por meio
de afecções. A pergunta que fazemos é: que tipos de afetos
sobre a questão da homossexualidade e de gênero, de modo
geral, a telenovela A Força do Querer lançada em 2017, de
Glória Perez, produziu ao abordar a questão da transexualidade
através da/do personagem Ivana/Ivan? Como pensar a
comunicação a partir dessa narrativa ficcional? Para tanto,
levaremos em conta as relações de gênero e seus
desdobramentos para a experiência transexual, principalmente,
a partir da teoria da performatividade de Judith Butler (2003,
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1999). Do ponto de vista metodológico, propomos analisar a
estrutura narrativa da telenovela, centrada na construção da/do
personagem Ivana/Ivan, tomando como base o esquema
narrativo proposto por Todorov (2011), juntamente com o
modelo de estrutura narrativa utilizado por Gancho (2006), que
estabeleceu os elementos da narrativa em: enredo, personagens,
tempo, espaço e narrador. Antes de entrarmos propriamente na
análise da narrativa ficcional, veremos, de modo geral, a teoria
da performatividade de gênero de Butler.

Telenovela: uma
comunicação

promotora

de

afetos,

vínculos

e

A telenovela é um produto midiático que se debruça
sobre o contexto sociocultural brasileiro e tem forte penetração
no cotidiano do telespectador, que por inserir situações reais em
sua ficção, gera vínculos com e entre os telespectadores. A
telenovela se utiliza de elementos artísticos e discursivos que
são reconhecidos culturalmente. Suas representações, como
aponta Lopes (2003), dão ênfase à realidade brasileira, e
utilizam de repertórios nacionais de acordo com o momento em
que são exibidas. Segundo a autora, a “novela passou a ser um
dos mais importantes e amplos espaços de problematização do
Brasil, das intimidades privadas às públicas” (LOPES, 2003, p.
25). Através dessa propriedade, em incorporar elementos da
realidade sociocultural do país, a telenovela viabiliza um
significativo debate sobre o cotidiano brasileiro.
Essa forma de produção permite ao telespectador de
qualquer camada social, gênero, idade e região do país,
reconhecer-se nos personagens e se identificar com os dilemas
éticos, os quais passam a discutir no âmbito familiar, na roda de
amigos, e se posicionam a partir dos embates travados nas
tramas. Martín-Barbero e Rey (2001) denominam de
“intercâmbio” quando a relação do telespectador com a trama é
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tão grande que causa confusão entre o relato e a própria vida.
Para os autores, essa é a base de um peculiar “modo de leitura”
que está estruturalmente ligado à oralidade. Isso quer dizer que
muitos que assistem à novela não apreciam tanto o ato de vê-la
propriamente, mas o ato de contá-la. Falar sobre seus casos
faculta numa confusão entre a narração e a experiência do
telespectador ao incorporar o relato em sua vida cotidiana.
Lopes (2003, p. 30) complementa que a “novela é tão vista
quanto falada e seus significados são o produto tanto da
narrativa audiovisual, produzida pela televisão, quanto da
interminável narrativa oral produzida pelas pessoas”.
Isso se dá porque a narrativa proporciona um
reconhecimento de identidade – seja por aproximações étnicas,
de gênero, geração ou conflitos sociais. Martín-Barbero e Rey
(2001) afirmam que, na América Latina, o melodrama não é
considerado somente um gênero dramático, mas tornou-se uma
matriz cultural que alimenta o reconhecimento popular na
cultura de massas, as características de “‘que somos feitos’ –
machistas, fatalistas, supersticiosos” e tantos outros elementos
que compõem a nossa cultura latino-americana, que compõem
nossas mestiçagens e, assim, atua no “imaginário coletivo”,
reforçando a ideia de quem somos, uma vez que “não há acesso
à memória nem projeção ao futuro que não passem pelo
imaginário” (MARTÍN-BARBERO; REY, 2001).
Sobre isso, Lopes (2003) alega que a telenovela é um
produto televisivo privilegiado na construção do imaginário
nacional, ao expressar em suas representações um repertório
compartilhado, composto por dramas privados em termos
públicos e, ao contrário, dramas públicos em termos privados,
que são constantemente atualizados. A partir da experiência de
sociabilidade que a telenovela possibilita, o telespectador passa
a fazer parte desse compartilhamento cultural, integra-se a essa
nação imaginada.
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[...] a televisão constitui um âmbito decisivo do
reconhecimento sociocultural, do desfazer-se e do refazer-se
das identidades coletivas, tanto as dos povos como as de
grupos. A melhor demonstração desses cruzamentos entre
memória e formato, entre lógicas da globalização e dinâmicas
culturais, é construída, sem dúvida, pela telenovela: essa
narrativa televisiva, que representa o maior sucesso de
audiência, dentro e fora da América Latina, de um gênero que
catalisa o desenvolvimento da indústria audiovisual latinoamericana, justamente ao mesclar os avanços tecnológicos da
mídia com as velharias e anacronismos narrativos, que fazem
parte da vida cultural desses povos (MARTÍN-BARBERO;
REY, 2001, p. 114-115).

As temáticas exploradas pela telenovela são
inseparáveis do romance, dos conflitos que envolvem as
famílias, dos desafios do amor, portanto, dos temas mais
sentimentalistas, mas estes são entrelaçados com as questões
sociais e políticas, de maneira que a telenovela incorpora temas
do âmbito público voltados para o âmbito privado. “E aí parece
residir o poder dessa narrativa, traduzir o público através das
relações afetivas, ao nível do vivido, misturando-se na
experiência do dia-a-dia, vivida ela mesma em múltiplas
facetas, subjetiva, emotiva, política, cultural, estética etc.”
(LOPES, 2003, p. 28). Trata-se de um “jogo” de equilíbrio entre
o apelo afetivo, os assuntos de interesse público e tantas outras
questões, emoções, sensações e reações que a trama
proporciona.
Para Baccega (2013), a importância da telenovela
permanecerá sempre que mantiver o diálogo com a sociedade
da qual provém e para a qual se destina, pois os temas do
cotidiano se tornam parte substancial da ficção e sem eles não
haveria como uma telenovela se manter no ar por tantos meses.
A verossimilhança com a cultura representada é condição
necessária para o seu êxito. De acordo com a autora, a inclusão
do cotidiano, ou seja, as questões políticas, econômicas e
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sociais, respeita a lógica ficcional, mas esta tem por referência
a lógica cultural da sociedade em questão. A autora considera
ainda que a televisão – e seus produtos midiáticos – não geram
somente um vínculo entre emissor e receptor, mais do que isso,
esta relação se efetua nas práticas socioculturais de ambos os
polos, que contribuem ativamente tanto para a produção quanto
para o momento da recepção, interferindo-se e influenciando
um ao outro.
Sabe-se que no encontro desses dois polos constrói-se um
território, o qual não se prende apenas ao emissor ou ao
receptor, e que este é o ‘lugar’ onde os sentidos das
‘mensagens’ se constituem e, a partir daí, são difundidos,
concretizando-se na dinâmica social. De onde vêm e para onde
voltam, ressignificados (BACCEGA, 2013, p. 42).

Baccega (2013) entende que os significados postos em
circulação na telenovela são facilmente (re)conhecidos porque
já fazem parte do cotidiano cultural, as próprias práticas
culturais de cada sujeito possibilitam sua compreensão e
interpretação. “Tudo o que pode ser dito, em todas as situações
de comunicação, aquilo que é ‘dizível’, ou seja, que é possível
dizer, tem como base o já dito. O que está sendo dito ressignifica
o já dito, mas não pode desprender-se dele” (BACCEGA, 2013,
p. 43). Assim, a telenovela se apropria de situações reais, de
nosso cotidiano, para construir seu mundo ficcional, como
também oferece de volta novas e/ou reformuladas proposições
sobre as questões que permeiam nosso mundo, nossas relações
sociais, culturais e amorosas.
Pensar a telenovela nessa perspectiva é romper com a
visão unidirecional de comunicação e ampliá-la, percebendo-a
a partir de um contexto mais complexo, no qual a dimensão
simbólica tem um papel importante em sua compreensão. A
comunicação pressupõe uma ambiência na qual sujeitos
isolados passam a fazer parte de um nó, criando uma vinculação
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que só ocorre porque se baseia em afetos, no sentido de
afetamento entre corpos. Deleuze (2000, p. 171), em sua
apropriação de Spinoza, considera que os “afetos não são
sentimentos, são devires que transbordam aquele que passa por
eles (tornando-se outro)”. A este cruzamento de fronteiras, de
devires, Baitello chama comunicação, cujos “vínculos
procedem de atmosferas afetivas, quer dizer, procedem de
espaços de falta (ou espaços negativos), eles geram densidades
afetivas oriundas dos espaços de carência ou saciedade, dos
espaços de negação ou de negação da negatividade”
(BAITELLO, 2008, p. 100).
A fim de compreendermos melhor a construção de uma
narrativa vinculante, criadora de uma ambiência
comunicacional e considerando a importância que este produto
ficcional possui em nossa cultura, analisamos, no próximo
tópico, a estrutura narrativa da telenovela A Força do Querer
(2017) da Rede Globo, com foco sobre a/o personagem
Ivana/Ivan, em que a telenovela construiu a representação de
uma/um personagem transexual. Buscamos compreender de
que modo a transexualidade aparece na narrativa a ponto de
tornar esta/e personagem protagonista. Mais uma vez
chamamos atenção à importância que Baitello Junior confere ao
corpo, visto que ele
é o registro dos sonhos, desejos e anseios que delineiam a
perspectiva e a projeção futura de si mesmo e de todos os
outros corpos. Projetividade é o lastro de história e o potencial
de anseios que todo corpo carrega em seu âmago. (…) Um
corpo sempre conta histórias e projeta sonhos. Mais que isso,
ele se constrói nas histórias e nos sonhos (BAITELLO, 2008,
p. 102-103).

Cabe, então, dentre as diversas leituras possíveis,
compreender, a partir da leitura da narrativa sobre esse
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personagem transexual, como se dá o processo de projetividade
a partir de um corpo em mutação.

Corpo performativo e as possibilidades de subversão
Ao desenvolver a teoria da performatividade de gênero,
Butler (2003) se baseia na teoria da performatividade linguística
de John L. Austin, que entende que existem dois tipos de
enunciados – os que simplesmente descrevem ou relatam algo,
chamados de “enunciados constatativos”; e aqueles que, de fato,
realizam a ação enquanto estão sendo ditos, por exemplo,
quando se responde “sim” no altar de uma igreja, o sujeito não
está descrevendo um casamento, mas passando por essa
experiência. Afirmações como estas são chamadas por Austin
de “enunciados performativos”, pois a linguagem, nesta
ocasião, torna-se um discurso que forma, concebe e determina
as coisas.
A partir disso, Butler elabora a teoria da
performatividade de gênero, defendendo que a identidade de
gênero é uma prática discursiva contínua, que se constrói a
partir da repetição de atos ao longo do tempo. Isso desfaz a ideia
de sexo essencial e de feminilidade ou masculinidade
verdadeiras e/ou permanentes, e revela que estas não passam de
construções que ocultam seu caráter performativo. Dessa forma,
as identidades de gênero são construídas através da linguagem,
são performativas ao passo que é pela linguagem e pelo discurso
que são (re)produzidas, enquanto efeito dos discursos de poder
sucedido ao longo do tempo. Discursos estes num sentido pósestruturalista foucaultiano, que considera a formação discursiva
como um conjunto de enunciados e discursos capaz de produzir
verdades. Segundo a autora, o sujeito é um termo em processo,
suas ações não partem propriamente dele, mas das relações
culturais.
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Para a autora, não basta considerar o gênero apenas
como a inscrição cultural de significado num determinado sexo,
como se esse fosse previamente dado, mas apontar também todo
o aparato de produção em que os próprios sexos são
estabelecidos. Assim, Butler (2003, p. 25) afirma que “o gênero
não está para a cultura como o sexo para a natureza”, pois o sexo
também é um meio discursivo cultural, no qual essa natureza é
produzida e estabelecida como pré-discursiva ou anterior à
cultura. O gênero, portanto, não pode ser entendido como a
expressão ou o reflexo do sexo.
Diante disso, Butler rompe com a dicotomia sexo e
gênero, e argumenta que o sexo não é tão fixo como supõe ser
e que o gênero não é o resultado causal do sexo, mas na verdade,
é efeito dessa construção cultural que produz o sexo como prédiscursivo. O sexo, de acordo com Butler (2003, p. 25), é tão
culturalmente construído quanto o gênero, “talvez, o sexo
sempre tenha sido o gênero, de tal forma que a distinção entre
sexo e gênero revela-se absolutamente nenhuma”, pois ambos
são instituídos pelas matrizes das relações normativas de
gênero.
Contudo, o próprio conceito do sexo-como-matéria, do sexo-como-instrumento-de-significação-cultural, é uma formação
discursiva que atua como fundação naturalizada da distinção
natureza/cultura e das estratégias de dominação por ela
sustentadas (BUTLER, 2003, p. 65).

Do mesmo modo, Butler (1999) relaciona a
performatividade de gênero à materialidade do corpo, pois as
diferenças sexuais são justificadas nas diferenças materiais,
ambas marcadas e formadas por práticas discursivas. Sendo
assim, o sexo atua como uma prática regulatória que produz os
próprios corpos que governa, o qual é considerado por Butler
como um “poder produtivo”, ou seja, que tem o poder de
produzir, demarcar, estabelecer e diferenciar os corpos que este
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mesmo poder controla, tornando-se uma construção ideal
forçosamente materializada através do tempo. O sexo, portanto,
“não é um simples fato ou a condição estática de um corpo, mas
um processo pelo qual as normas regulatórias materializam o
‘sexo’ e produzem essa materialização através de uma
reiteração forçada destas normas” (BUTLER, 1999, p. 154).
E se essa reiteração é necessária para manter a regulação
das normas, ou seja, manter as diferenças sexuais estipuladas,
isso demonstra então que os corpos nunca se conformam
totalmente às normas, pois se assim fosse, não precisaríamos
delas. Se a materialização dos corpos fosse realmente e
completamente dada unicamente por sua natureza, não haveria
a necessidade de normas regulatórias para mantê-la em seus
lugares discursivamente produzidos. Não há corpo
inteligivelmente anterior à cultura, a materialização do corpo
nos é imposta. Butler (1999) afirma ainda que, sendo o gênero
a construção social do sexo, só existe acesso a esse “sexo” por
meio de sua construção, não somente o sexo é absorvido pelo
gênero, como também se manifesta como uma ficção, um ideal
normativo, situado em um local pré-linguístico.
O “sexo” é, pois, não simplesmente aquilo que alguém tem ou
uma descrição estática daquilo que alguém é: ele é uma das
normas pelas quais o “alguém” simplesmente se torna viável,
é aquilo que qualifica um corpo para a vida no interior do
domínio da inteligibilidade cultural (BUTLER, 1999, p. 154155).

A materialidade do corpo é um efeito do poder, sua
fixidez é constituída através de uma força regulatória, a qual
produz a falsidade de um sexo pré-discursivo, por isso mesmo,
formada no âmbito linguístico, que denuncia seu caráter
performativo. Desse modo, a performatividade é sempre uma
reiteração advinda de um conjunto de normas que oculta seu
aspecto ritualístico. Neste sentido, para Butler (1999), o corpo
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não é mais que um efeito naturalizado do discurso, que apenas
possui a aparência de natural, muito embora seja construído
linguística e discursivamente.
A análise de Butler (1999) sobre a genealogia da
construção discursiva dos corpos demonstra que partes do
corpo, principalmente a vagina e o pênis, não estão
naturalmente e/ou simplesmente no corpo desde seu
nascimento, mas essas partes são significadas; o sexo é
performativamente constituído num corpo que é categorizado
como homem ou mulher a partir de sua genitália. Butler
considera a interpelação médica “é menina!” ou “é menino!”
como a transformação de um ser “neutro” para um “ela” ou
“ele”. Apropriando-se da máxima de Beauvoir: “não se nasce
mulher, torna-se”, Butler (1999, p. 161) afirma que essa
nomeação “é trazida para o domínio da linguagem e do
parentesco através da interpelação de gênero”, reiterada ao
longo do tempo para reforçar seu efeito naturalizado e, assim, a
garota passa a se tornar uma garota conforme recebe e
internaliza atos performáticos da esfera da feminilidade,
estipulados e determinados para uma garota. Portanto, as
posições do sujeito – homem ou mulher – são assumidas
mediante a nomeação desse sujeito como tal, por isso, não se
nasce nem mulher e nem homem, mas somos chamadas/os,
interpeladas/os para assumir um determinado sexo.
Com isso, a autora não nega a materialidade do corpo,
mas entende que essa materialidade está sempre imbricada
dentro do discurso, construída sempre em seu caráter
performativo. Para ela, não existe um corpo preexistente, mas a
linguagem é que nomeia e constitui esse corpo, por isso, a
afirmação “é menina!” ou “é menino!” se trata de um enunciado
performativo, pois não descreve esse ser, mas atribui um sexo e
um gênero a um corpo que possui significado sempre dentro do
discurso. Dessa maneira, Butler (1999) defende que a
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feminilidade não é a consequência de uma escolha, mas sim, a
citação forçada de uma norma.
O termo “citação” ou o conceito de “citacionalidade”
utilizado pela autora é de perspectiva derridiana. Em
contestação à ideia de Austin de que um enunciado
performativo só tem força se for enunciado por alguém
designado para fazê-lo; estiver em um contexto apropriado; e de
acordo com a intenção do autor, Derrida acredita que todos os
signos linguísticos podem ser deslocados, isto é, empregados
em outros contextos e citados de outros modos. Para o filósofo,
essas possibilidades são próprias e até mesmo inevitáveis ao
signo citacional, que está sempre sujeito à (re)apropriação e
reiteração. Butler (1999) enxerga nesse pensamento um
potencial para a subversão – aquelas práticas e identidades
generificadas e sexuadas que não se ajustam às normas
regulatórias de gênero –, pois mesmo que o sujeito seja
constituído pelo discurso, não é determinado por ele, há sempre
a possibilidade de ação. Assim como o enunciado “é menina!”
ou “é menino!” obriga este sujeito a “citar” as normas de gênero
e de sexo para se qualificar enquanto “ela” ou “ele”, os atos
performativos de gênero podem ser “citados” de outras formas.
[...] a performatividade deve ser compreendida não como um
“ato” singular ou deliberado, mas, ao invés disso, como a
prática reiterativa e citacional pela qual o discurso produz os
efeitos que ele nomeia. [...] as normas regulatórias do “sexo”
trabalham de uma forma performativa para constituir a
materialidade dos corpos e, mais especificamente, para
materializar o sexo do corpo, para materializar a diferença
sexual a serviço da consolidação do imperativo heterossexual
(BUTLER, 1999, p. 154).

Butler se utiliza do conceito de citacionalidade como
uma maneira de subterfúgio queer, no qual as identidades
generificadas e sexuadas que burlam as normas de gênero,
consideradas inteligíveis, são, na verdade, as possibilidades de
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subversão, que desestruturam as normas que regulam e
autonomizam as identidades de gênero. Os deslocamentos
possíveis dessas identidades e práticas, que se situam fora do
padrão estabelecido, desmascaram que todas as identidades
generificadas e sexuadas são instáveis e falsamente dadas como
naturais, revelando a construção fictícia dessa norma
regulatória. Essa matriz regulatória legitima as identidades que
se enquadram no padrão heterossexista ao passo que exclui
todas as outras que não se encaixam nesse modelo, assim, essa
norma excludente forma “sujeitos” e os separa daqueles “não
sujeitos”, daqueles seres abjetos – mas necessários para que os
“sujeitos” possam ser sancionados.
O abjeto designa aqui precisamente aquelas zonas “inóspitas”
e “inabitáveis” da vida social, que são, não obstante,
densamente povoadas por aqueles que não gozam do status de
sujeito, mas cujo habitar sob o signo do “inabitável” é
necessário para que o domínio do sujeito seja circunscrito
(BUTLER, 1999, p. 155).

Mas são esses corpos abjetos, considerados
“inabitáveis”, que emergem como a possibilidade de pensar
criticamente as normas às quais estamos todas e todos
submetidos. De acordo com Butler (1999, p. 156), “essas
desidentificações
coletivas
podem
facilitar
uma
recontextualização da questão de se saber quais corpos pesam e
quais corpos ainda devem emergir como preocupações que
possam ter um peso crítico”. Desse modo, os corpos
transexuais, que passam por transformações e possuem
características de ambos os sexos em si, que desviam e
transgridem as fronteiras do gênero, evidenciam que a
materialidade do corpo e a anatomia não são aspectos
simplesmente dados da natureza, mas são construções
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discursivas, que recebem significação, o que implica que os
corpos, gêneros e sexos podem ser ressignificados.
Na concepção butleriana, são essas instabilidades que
ganham força para rearticular a norma regulatória, que colocam
em questão a falsa coerência estabelecida para as identidades de
gênero, como um recurso crítico para se pensar os próprios
termos da legitimidade e inteligibilidade simbólicas, que podem
ser reiteradas e “citadas” de maneira que desestruturem a
hegemonia heterossexual, num processo de reivindicação ao
reconhecimento inteligível. Vejamos como a identidade de
gênero é desconstruída e reconstruída através do/a personagem
Ivana/Ivan e como o seu corpo torna-se o centro da narrativa
ficcional.

Uma leitura de narrativa sobre a/o personagem Ivana/Ivan
Toda narrativa é composta por um tema, que segundo
Gancho (2006), refere-se à ideia em torno da qual a história se
desenvolve. Neste caso, a trama abordou os diferentes quereres
e desejos de seus personagens. A telenovela A Força do Querer,
da autora Glória Perez, estreou em 3 de abril de 2017. Como o
título indica, o tema principal da telenovela foi sobre os
“quereres” da vida, em relação ao amor, dinheiro, sucesso,
identidade, poder e/ou realização profissional. O tema sobre o
“querer” foi exposto na telenovela mediante o embate entre as
escolhas dos/das personagens e os limites éticos e morais que
compõem nossa sociedade.
Gancho (2006) diz que o tema não pode ser confundido
com o assunto e a mensagem da narrativa. O assunto é a
concretização do tema, ou seja, como o tema é desenvolvido nos
fatos da história; e a mensagem é a conclusão que se pode tirar
da história, qual mensagem ela quis passar. Para a autora, uma
narrativa se estrutura a partir de cinco elementos: enredo,
personagens, tempo, espaço e narrador – este podendo ser
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prescindível. Assim, toda história é construída por fatos, que são
vividos pelos personagens, num determinado tempo e lugar.
Centramos nossa análise na construção da/do personagem
Ivana/Ivan, tomando como base o modelo de estrutura narrativa
de Gancho (2006), juntamente ao esquema narrativo proposto
por Todorov (2011).
Ivana (Carol Duarte) é filha do empresário e advogado
Eugênio Garcia (Dan Stulbach) e da socialite Joyce (Maria
Fernanda Cândido). Junto aos problemas conjugais, eles lidam
com os conflitos de Ivana, que quer resgatar sua identidade ao
descobrir que é trans homem. A personagem demonstra, desde
o início da trama, sua inadequação ao gênero feminino. Para
transmitir a ideia de que a personagem passa por esse conflito
desde muito nova, o primeiro capítulo da novela reparte a
história em dois tempos: um no passado, quando ela era ainda
criança, e sua mãe a fazia posar para capas de revistas, mas a
menina revelava não ter jeito para tal coisa; e o outro tempo no
presente, em que se desenrolam os atritos entre mãe e filha, por
esta não dispor da vaidade que a mãe estipulou como padrão.
Quanto ao tempo de duração da história, o enredo
abarcou, aproximadamente, dois anos, na fase em que Ivana já
é adulta. Sobre a ordem dos fatos numa narrativa, Gancho
(2006) sintetiza em dois principais tempos: o cronológico, em
que o tempo do enredo transcorre de forma linear, na sequência
natural; e o psicológico, que não obedece ao tempo natural dos
acontecimentos, podendo começar pelo fim da história, por
exemplo. A telenovela A Força do Querer seguiu o percurso
cronológico da história, como é comum para esse tipo de
narrativa.
Há outro ponto a considerar sobre o tempo do enredo. É
a diferença entre o tempo da história, tempo em que os fatos
ocorrem; e o tempo do discurso, que se refere ao tempo da
representação da história. Essa dessemelhança entre a
temporalidade da história e do discurso é chamada por Todorov
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(2011) de “deformação temporal”. Conforme o autor, no tempo
da história, muitos acontecimentos podem se desenrolar ao
mesmo tempo, sendo “pluridimensional”, enquanto o discurso,
obrigatoriamente, ordena os acontecimentos um seguido do
outro. Para compor os acontecimentos numa narrativa, as
histórias podem se ligar de várias maneiras. Todorov (2011)
delimita três: através do encadeamento, consiste em justapor as
diferentes histórias; do encaixamento, quando uma história é
incluída no interior de outra; e da alternância, combinando-se
duas histórias simultaneamente. Na telenovela, a amarração das
histórias se deu pela alternância, em razão mesma de sua
tecnicidade. O tempo da história teve uma extensão maior que
o tempo de sua representação, cabendo dois anos de história em
sete meses que esta esteve no ar.
A respeito do enredo, dedicamo-nos somente ao núcleo
da/do personagem Ivana/Ivan. Gancho (2006) explica que a
organização dos fatos no enredo não se dá somente pela história
ter um começo, meio e fim, mas antes de tudo, por um elemento
estruturador das partes, denominado de “conflito”. O conflito
pode ser definido pela tensão entre o/a personagem e alguma
força opositora. No caso de Ivana, o conflito se dá com seu
próprio corpo, por ter nascido homem num corpo de mulher.
Sua história é movida em busca de retificar essa discordância.
Desde o início da trama, Ivana não compreende seu conflito, por
diversas vezes tenta obter respostas ao se olhar no espelho, mas
não se reconhece nele.
Dada a exposição do conflito, ocorre a segunda parte do
enredo, a complicação, quando o desenvolvimento do conflito,
normalmente, toma a maior parte da narrativa. No desenrolar da
história, para intensificar o conflito, agem forças auxiliares e
forças opositoras ao desejo da personagem. A inconformidade
consigo mesma é revelada por meio da sua relação com o
espelho, por não se reconhecer na imagem refletida. Na
tentativa de descobrir o que há de errado, Ivana faz terapia.
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Numa das sessões de terapia, no capítulo do dia 17 de julho de
2017, Ivana desabafa: “Não aguento mais olhar no espelho e
não reconhecer a figura que o espelho tá mostrando, não sou eu!
Não aguento mais brigar com meu corpo o tempo todo, sentir
que meu corpo tá errado, sentir que eu tô numa embalagem
trocada”. Nesta fala, que exemplifica tantas outras da
personagem, a novela coloca em questão a inadequação que
Ivana tem com o seu gênero feminino, não somente em relação
à sua imagem e ao seu corpo, mas em assumir os aspectos que
envolvem o universo feminino, como as roupas consideradas
próprias de seu gênero – vestidos, sapatos de salto alto, rendas,
babados, maquiagem; e o comportamento considerado
“adequado” da mulher na nossa sociedade, como delicadeza e
passividade. Ao refutar esses protocolos, a personagem afirma
se sentir “fora dos padrões”, devido à sua incapacidade em
corresponder à ideia de feminino estabelecida na sociedade,
agravada na trama pela sua relação com a mãe, com quem trava
constantes discussões sobre desempenhar sua feminilidade da
maneira correta. Sente-se mais confortável com as roupas do
irmão do que com os vestidos e sapatos de salto alto, os quais a
mãe insiste que ela use. São frequentes desentendimentos com
a mãe, por não ser uma moça vaidosa como as “moças devem
ser”.
Ivana passa por um longo processo de
autodescobrimento. Sabe que não é lésbica, apaixona-se por seu
amigo Cláudio (Gabriel Stauffer), com quem tem sua “primeira
noite”, mas o deixa, pois compreende que precisa se resolver
primeiro. Tenta se acomodar aos modos femininos. Mantêm
longas conversas com sua confidente, a prima Simone (Juliana
Paiva), com quem sempre desabafa e recebe conselhos. Até o
dia em que conhece T. Brant – Tarso Brant é um ator transexual
que participa da telenovela como ele mesmo – e descobre que,
assim como ele, é transexual. Deste momento em diante, tudo
passa a fazer sentido. Agora, sabe do que está em busca: adequar
o corpo à mente.
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Após dar início ao processo de transição, vestir-se como
homem e tomar testosterona, a história chega a seu clímax,
momento de maior tensão, em que o conflito chega a seu ponto
máximo. “O clímax é o ponto de referência para as outras partes
do enredo, que se organizam em função dele” (GANCHO,
2006, p. 14). Nos capítulos 126 e 127, Ivana reúne a família e
revela que é transexual.
Como um ato simbólico de libertação, neste mesmo
capítulo, Ivana corta seus longos cabelos diante do mesmo
espelho no qual tantas vezes não “se via”. Neste momento, o
personagem Ivan havia se encontrado. Passa a enfrentar as
situações preconceituosas, a começar pela sua família, a
incompreensão da mãe e do irmão, a indignação do tio Eurico
(Humberto Martins), o estranhamento de amigos, os olhares
maldosos e as provocações na rua – os antagonistas da narrativa.
Mas há aqueles, por outro lado, que o apoiaram, são os
personagens auxiliares. Mesmo sem entendê-lo, Zu (Cláudia
Mello), a babá, acolhe-o, demonstrando afeto e amor. Do
mesmo modo, o pai, que apesar das dificuldades, esforça-se
para compreendê-lo, a tia Silvana (Lilia Cabral) não hesita em
ajudá-lo, e a cunhada Ritinha (Isis Valverde), que o apoia sem
dificuldades. Mas é pelo amparo de Elis Miranda (Silvero
Pereira) e a amizade da prima Simone, que Ivan ganha forças
para atravessar os obstáculos.
Algumas situações hostis surgem, como ser chamado de
Ivana, estando na aparência masculina; não arranjar emprego
por causa disso; e não conseguir usar o banheiro no shopping.
Sofre provocações no banheiro masculino, e no banheiro
feminino, ameaçam chamar o segurança. Nesse ínterim, Ivan
descobre gravidez, mas sofre um aborto após ser agredido na
rua. A situação, apesar de lastimável, favoreceu a
reaproximação com sua família, que aos poucos, passa a
entendê-lo. O enredo caminha então para seu desfecho, quando
ocorre a solução dos conflitos. Ivan faz a cirurgia de
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mastectomia, com o apoio dos pais. Realiza seu sonho de ficar
sem camisa na praia, recebendo a brisa no peito aberto, e
termina ao lado de seu amor, Cláudio.
À parte de como a história foi construída no enredo da
telenovela, Todorov (2011) entende que toda obra possui uma
tendência à repetição, seja em relação às ações, aos personagens
ou mesmo aos detalhes da descrição. Dessas leis da repetição,
há a gradação, quando a relação entre os personagens se
modifica paulatinamente na trama. O conflito se resolve pouco
a pouco até chegar ao desenlace da história. Abdala Junior
(1995) acrescenta que numa estrutura narrativa tradicional, há
níveis de tensão dramática. Desse modo, a tensão dramática é
baixa na apresentação da história, mas tende a aumentar
conforme o desenrolar de cada complicação, variando de nível,
até atingir um ponto alto de tensão no clímax da história. O autor
exemplifica os níveis de tensão dramática através de um gráfico,
o qual adaptamos para a história de Ivana/Ivan, em que os níveis
de tensão dramática foram selecionados de acordo com as
situações significativas envolvidas em sua transição. Cada letra
corresponde a um episódio marcante, pontual na história
dessa/desse personagem, em ordem cronológica, seguida de sua
descrição, como se pode ver:
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Gráfico 1: Níveis da tensão dramática da narrativa.

Fonte: Adaptado de Abdala Junior (1995, p. 37).

A partir do gráfico, podemos observar as diferenças
entre os níveis de tensão dramática, que são consideravelmente
baixos na apresentação da história: (a) Ivana criança,
desconfortável em posar para fotografias e (b) Ivana em frente
ao espelho, afirma: “não sou eu!”, apenas aludindo para o
conflito da personagem. Na parte mais extensa da trama, seu
desenvolvimento, notamos as variações entre alto e baixo, que
dizem respeito tanto a situações corriqueiras, mas relevantes
para o conflito da personagem, quanto situações ou atitudes que
causaram certo impacto: (c) sai com Cláudio, esse encontro
marca o início do namoro, (d) bate em seus seios, em frente ao
espelho, (e) permite que sua mãe a arrume para uma ocasião
familiar, numa tentativa de se adequar à vaidade feminina,
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recomendado por sua psicóloga, (f) perde a virgindade com
Cláudio, mas antes, rasga a lingerie que ele deu para ela, pois se
sente mal com a camisola, (g) conhece T. Brant e descobre que
é trans, (h) veste-se como homem e sofre a primeira tentativa de
agressão física, pois é ajudado por Nonato (Silvero Pereira), e
(i) começa aplicar hormônio masculino. Cada ocorrência dessa
representa um momento-chave no percurso da/do personagem
em busca de solução para seu conflito.
Abdala Junior (1995) explica que no decorrer de uma
narrativa, a história possui sequências marcantes para direcionar
a atenção do leitor, assim, neste caso, um episódio, ou cena,
pode ser considerado “forte”, impactante, com a finalidade de
causar certo efeito no telespectador, como compaixão,
indignação, raiva, expectativa, curiosidade, solidariedade e etc.
A telenovela, produzida por meio de uma tecnicidade própria,
elabora cenas tocantes que dispensam o próprio texto, consegue
comover o telespectador somente com a expressão do/da
personagem e uma música de fundo. Consideramos cenas como
essas a (d) e (f), que transmitem o sofrimento da personagem,
ao se bater, num ato de rejeição ao corpo. Já o episódio (g)
precisou a situação através do diálogo entre os personagens, que
representou o momento em que Ivana descobre o “nome” do seu
conflito.
Os episódios seguintes – (j) Ivana reúne a família e
revela que é trans e (l) corta o cabelo num ato simbólico de
libertação – referem-se exatamente ao clímax da trama. Esses
dois capítulos marcaram o ponto da transição da/do
personagem, naquele momento em diante não havia mais a
Ivana, e o personagem passa, a partir daí, a buscar o ajuste entre
o corpo e a mente. Todas as situações posteriores: (m) aparece
de barba, efeito do hormônio, (n) não arruma emprego por causa
da discrepância entre a aparência e o nome na identidade, (o)
não consegue usar um banheiro no shopping, (p) descobre
gravidez, e (q) sofre agressão física e perde o bebê, representam
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as dificuldades que um/a transexual passa durante o processo de
transição. Todos esses episódios dão sequência para o desfecho
da trama, que possui o nível mais alto da tensão dramática com
o episódio (r) em que retira os seios, seguido dos episódios: (s)
realiza o sonho de ficar sem camisa na praia e (t) termina a trama
ao lado de Cláudio, com menor grau de intensidade dramática.
Abdala Junior (1995) afirma que uma narrativa, comumente,
possui seu nível mais alto de tensão dramática no clímax da
história, próximo ao desfecho, mas, também, que cada história
tem sua própria forma de traçar os pontos mais intensos.
No caso de Ivana/Ivan, consideramos que a história
atingiu seu nível de tensão dramático mais alto com a realização
da cirurgia de mastectomia (r), pois é quando o processo de
transição se completa na narrativa. E situamos o clímax da
história nos episódios (j) e (l) por algumas razões: é o momento
que demarcou o antes e o depois da/do personagem; cumpriu
com a função de clímax, em ser o ponto de referência para as
outras partes do enredo; e por último, porque a narrativa, ao
longo da construção da história, criou toda uma expectativa para
a chegada deste momento; o público aguardava por estas cenas,
pois já se sabia que seriam “intensas” e impressionantes. A
revelação do personagem se deu num tom dramático, mas ao
mesmo tempo, elucidativo. As reações de cada familiar
representaram as várias opiniões e (des)entendimentos sobre a
questão da transexualidade, expondo todas as partes envolvidas
no conflito. Em casa, era possível o telespectador se colocar no
lugar de cada um deles, ou se identificar com esta/este ou
aquela/aquele personagem, de modo que a cena dialogou com o
público. Estas cenas representam um ponto importante e
determinado da história.
Para compreender a/o personagem de nosso interesse,
foi preciso examinar a composição de sua história, perceber
como a autora deu forma à sua persona, como a/o caracterizou.
No tocante à construção dessa/desse personagem, vê-se que tem
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função de coprotagonista em relação à telenovela como um
todo, pois procede como a/o heroína/herói de seu núcleo, devido
aos seus atributos éticos positivos. Os autores em que nos
baseamos para essa análise concordam que um personagem
possui um “sistema de predicação”, ou seja, são-lhe atribuídos
predicados, e estes podem ser repartidos em características
físicas, sociais, psicológicas, ideológicas e morais. A/o
personagem em questão se mostra como alguém justo, solidário,
amigável, engraçado, mas que se sente insatisfeito com seu
corpo, aflito por não compreender, a princípio, o que há de
errado em sua aparência. Filha/o de empresário, joga vôlei e se
relaciona com as pessoas de maneira honesta e sincera. Suas
aflições a/o encorajam a buscar a solução para seu conflito,
determinada/o a resgatar sua identidade, e ao conseguir, passa a
se sentir feliz e realizado.
A mudança do estado de espírito acontece quando seu
conflito é resolvido. Mas outras mudanças foram primordiais
para sua construção. Ivana é retratada como uma pessoa calma
e paciente, mas esses traços se alteram com a aplicação do
hormônio masculino, deixando-a/o impaciente. No período da
transição, Ivan manifesta muita ansiedade para ficar com a
aparência desejada, como a de seu amigo T. Brant, com barba,
bigode e sem os seios salientes. A propósito, o aspecto físico foi
o mais evidenciado na trama. É acusada de “desleixada”, “sem
autoestima” e “gata borralheira” pela sua mãe, a personagem
antagonista que queria impedir a filha de passar pela transição,
que somente no desfecho da história compreende o filho e muda
de posição para personagem auxiliar, apoiando a cirurgia de
mastectomia. Mas Ivana/Ivan não se definia como sem
autoestima ou sem vaidade, apenas queria corrigir o que lhe
incomodava, quando se colocou no gênero masculino, afirmou
que se achava bonito, satisfeito. Loira de cabelos longos para
castanho de cabelo curto, barba e sem seios. A voz também
representou um marco interessante para a transição da/do
personagem. Conforme passava o tempo, sua voz engrossava,
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como a de um garoto na puberdade, dando veracidade para o
efeito do hormônio. Sua caracterização e todos os aspectos que
envolveram sua representação revelam-se oportunos para a
questão trabalhada – a transexualidade.
A estrutura narrativa da história de Ivana/Ivan permite
ainda outras possibilidades, visto que os componentes de uma
história podem exercer variadas funções dentro da narrativa.
Percebemos o papel relevante que o espelho teve na narrativa,
pois era com ele que a/o personagem se indagava sobre o que
estava errado. O espelho era unânime em quase todas as cenas
da/do personagem, que passava tempo se olhando nele,
tomando assim, uma posição de personagem na trama. Nos
capítulos 4 e 5 (06 e 07/04/17), Ivana conversa com seu pai e
ele aconselha a filha a perguntar para o espelho, “a gente sempre
sabe as respostas, pergunta para o espelho”, mas Ivana responde
no dia seguinte que “ele também não sabe quem eu sou”. Esse
diálogo faz uma analogia com o conto da Branca de Neve, em
que a rainha perguntava para o espelho mágico e este lhe dizia
somente a verdade. Ivana, do mesmo modo, olhava-se para o
espelho na esperança em que este lhe respondesse.
Além das forças opositoras já relatadas, acrescentamos
o próprio corpo da/do personagem como antagonista, pois era
com ele que o conflito estava atrelado. Ao corrigi-lo, o conflito
estava solucionado, deixando de ser um empecilho. Em relação
ao corpo, enquanto uma força antagonista na narrativa, e tendo
em vista que se trata de uma/um personagem transexual,
acreditamos ser importante refletir sobre a experiência de
corpos que não se conformam com as normas de gênero, que
não se enquadram na lógica inteligível dos gêneros, sexos e
desejos.
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Considerações finais
A telenovela, pensada a partir da perspectiva simbólica,
ajuda-nos a entender a comunicação para além da ênfase nos
meios e de suas instrumentalidades, apontando lógicas outras
que não a linearidade de um conceito que se apoia na relação
emissor-mensagem-receptor. Nessa perspectiva, a comunicação
é um processo complexo do qual fazem parte as dimensões
culturais e históricas das sociedades. Segundo Baitello Jr.
(2005, p. 8), “se a comunicação é a construção de vínculos, a
cultura é o entorno e a trajetória complexa dos vínculos, suas
raízes, suas histórias, seus sonhos e suas demências, seu lastro
e sua leveza, sua determinação e indeterminação”.
A vinculação ocorre porque não há comunicação sem
corpo, que é o local primeiro e último pelo qual o processo
comunicativo acontece (BAITELLO, 2005). A força da
narrativa elucida a importância do corpo como fonte de
identidade/identificação do personagem Ivana/Ivan por meio do
conflito presente na trama. É a partir do sofrimento elucidado
pelo conflito que a narrativa afeta quem se deixa afetar, porque
já se encontra vinculado numa trama na qual se viceja apenas
um ser humano, que busca a si mesmo como tantos outros. O
conflito da narrativa – expondo o conflito vivido por aqueles
que não se conformam com as normas de gênero hegemônicas
e a ausência de aceitação social não apenas pelos desconhecidos
como também pela família – cria níveis de tensões dramáticas.
O sofrimento do personagem expresso pela rejeição de seu
corpo especialmente em frente ao espelho, que é um objeto de
identidade, tece uma narrativa vinculante entre aquele que vê (o
telespectador) e aquele que é visto (o personagem). O vínculo
ocorre por meio da identificação com o personagem, sua dor e
seus conflitos, chegando ao ponto máximo com o desfecho, que
é o momento no qual o personagem se torna um transexual.
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COTIDIANO E EXPERIÊNCIA DE CLASSE:
MICROPOLÍTICA DOS AFETOS NO CINEMA
ARGENTINO CONTEMPORÂNEO

Mariana Dias Miranda
UFF

Introdução
A partir dos anos 1990, o cinema argentino, de acordo
com Aguilar (2008), presenciou uma modificação profunda em
sua estética, momento que ficou conhecido como Nuevo Cine
Argentino (NCA) e que tem desdobramentos até o momento
atual. A recusa, por parte dessa geração de cineastas, em
comentar diretamente ou narrativamente os problemas
contemporâneos, criou um debate nesse período que culmina no
entendimento de que a alteração nas estruturas de um cinema
político clássico e humanista é um movimento em direção ao
apolítico ou pré-político.
Laura Podalsky (2011, p. 2, tradução nossa) faz um
levantamento das discussões realizadas por críticos culturais na
América Latina em relação aos cinemas contemporâneos e,
segundo a autora, esse “novo” cinema foi marcado por um
ceticismo que “apontava para uma excessiva preocupação com
inovação estética e sua inadequação em acessar os traumas do
passado e problemas socioculturais atuais”.
De modo geral, ao escapar das narrativas totalizantes do cinema
dos anos 1960, que se enquadravam em estratégias políticas
clássicas e visavam pela articulação discursiva, a restituição de
poder do povo para o povo, esse cinema passa a se centrar no
cotidiano e na vida íntima, principalmente através de narrativas
rarefeitas e com apelo ao sensório (PODALSKY, 2011).
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Entretanto, há presente nessa argumentação uma divisão
clássica entre mente/corpo, razão/emoção, que entende a
dimensão sensível enquanto motivo de um escape à esfera
política que seria compreendida como exclusivamente racional.
Visando contrapor esse argumento, busca-se explorar a
dimensão política da emoção, associando-a com o que Ahmed
(2004) chama de “economia afetiva”, ou seja, os modos com
que a circulação de afetos entre os corpos é, na realidade, o que
os define na qualidade de superfície em sociedade.
Nesse sentido, há no conceito de afeto uma dimensão
política inerente, já que visa transformação e movimento,
rompendo com estruturas fixas. Através disso, busca-se o
entendimento das características da própria materialidade
fílmica do cinema argentino contemporâneo e de seu contexto
de produção, propõe-se pensar a dimensão política do conceito
de afeto, associando-a com um modo próprio de política que
Jacques Rancière (2014) classifica como presente no regime
atual das artes, o conceito de dissenso.
Inserido nesse contexto, o filme da diretora estreante
Clarissa Navas, Hoy Partido a las 3 (2017), ao articular
formalmente através dos gestos de câmera e de uma dinâmica
entre ficção e documentário, torna-se um objeto interessante
para que se possa compreender o modo com que uma
configuração de experiência de classe é articulada no sentido de
desestabilizar categorias sociais hierárquicas, propondo, com
isso, uma sociabilidade afetiva entre alteridades. Portanto,
considera-se essa obra como exemplar de um deslocamento no
modo com que a política de classes se apresenta no cinema
contemporâneo, principalmente através do sensório e da
economia afetiva.
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Política (d)e classe no cinema argentino contemporâneo
As rupturas estéticas, intensificadas principalmente após
os anos 2000, tiveram, de acordo com Aguilar (2008), diversas
raízes. A partir dos anos 1990, a indústria cinematográfica
argentina passa por uma série de mudanças após um período de
estagnação que culminou com a criação de leis de proteção
estatal para o cinema, além de uma mudança através de
esquemas de coprodução com fundos internacionais. Nesse
sentido, diversos críticos passaram a perceber o surgimento de
uma nova geração de cineastas jovens e independentes, que
exploravam modos de filmar mais fragmentários e
improvisados: “identificados, em vários níveis, pela sua
preocupação compartilhada com o presente nacional enquanto
momento de crise, frequentemente unidos através de crônicas
neorrealistas das margens geográficas e sociais”
(ANDERMANN, 2012, p. X, tradução nossa).
Entretanto, já com certo distanciamento histórico,
alguns pesquisadores passam a complexificar o Nuevo Cine
Argentino (NCA) em termos de consonância estética. Page
(2009), Andermann (2012) e Martin (2016), apesar de terem
questões diferentes e discordâncias analíticas em seus trabalhos,
apontam o papel da crítica de cinema como sendo fundamental
para promover uma narrativa que destacasse o que seriam os
parâmetros de uma nova onda cinematográfica surgida póscrise de 2001. A caracterização feita, segundo Andermann
(2012, p. XI), era a de uma resposta heroica às insurgências
populares da virada do século, incorporando na sua própria
forma as aflições de sua nação, como uma espécie de “sonho
cinéfilo” de nova onda se tornando realidade. Andermann
(2012) propõe, com isso, que esse cinema seja pensado sem as
letras maiúsculas, considerado em sua heterogeneidade, já que
essa narrativa, mesmo que tenha sido fundamental, muitas vezes
deixou de perceber as dimensões contraditórias e cheias de
camadas.
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A partir disso, propõe-se pensar não uma definição
formal desse cinema enquanto uma estética comum e sim inserilo dentro de uma chave ficcional específica, de forma a entender
sua dinâmica sensorial ligada a um engajamento com questões
do contemporâneo, ou traços do seu presente que emergem nas
obras (AGUILAR, 2008). De acordo com Page (2009, p. 3,
tradução nossa), um dos pontos destacáveis desse período é o
modo com que essas obras têm explorado mudanças no
contexto social, que a autora argumenta como reflexos da crise
de todo um sistema político e econômico:
[…] desse ponto em diante, filmes começaram a dar evidência
sincera do impacto do crescente desemprego, aumento do
crime, e a expansão de uma economia informal. A crise de
2001 foi a culminação de um longo período de problemas
econômicos e agitação civil, e por essa razão eu não crio
distinções artificiais entre filmes pré-crise e pós-crise,
frequentemente leio esses filmes como parte de um corpus de
textos apontando o declínio econômico da nação e suas
consequências sociais, por muitos anos.

Partindo de um diagnóstico próximo, Andermann
(2012) argumenta, em concordância com Aguilar (2008), que
há no cinema argentino contemporâneo um modo em que traços
do presente emergem. Nesse sentido, há uma tendência de
direcionamento desses filmes, tanto em sua temática quanto em
sua estética, para vidas periféricas, classe urbana e rural pobre,
distanciando-se “da representação de uma classe média porteña
que caracterizou a maioria das produções do pós-ditadura”
(MARTIN, 2016, p. 3, tradução nossa). Ou seja, modos de
experiência de vida antes encerrados na chave documental
passam agora a ser explorados em um sentido de “arqueologia
do presente” (ANDERMANN, 2012), sem alegorização ou um
comentário direto acerca das problemáticas da nação.
O engajamento desses filmes com seu momento
histórico contrapõe-se a uma estratégia estética do cinema
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político tradicional das vanguardas dos anos 1960,
principalmente dos filmes-tese que marcaram esse período
como, por exemplo, La hora de los hornos (Argentina – 1968 –
Fernando Solanas) ou mesmo filmes-memória dos anos 1980,
como La historia oficial (Argentina – 1985 – Luis Puenzo). De
acordo com Aguilar (2008), há uma ausência de imperativos
identitários e contextualização de informações nacionais que
visariam responder às perguntas autoacusatórias: “como
somos?” e “o que fazer?”. Dessa forma, há uma recusa por parte
desses cineastas em destacar grandes temas e estruturas de seu
contexto social, partindo, assim, de uma macropolítica
alegórica para a exploração sensível do cotidiano e vidas
íntimas.
Através da opacidade, finais abertos e personagens
ambíguos imersos no presente, há a proposição de outro tipo de
engajamento com o espectador. Segundo Aguilar (2008), essas
características estéticas de uma guinada para o subjetivo foram
responsáveis pela definição desses filmes como apolíticos ou
pré-políticos. Entretanto, discordando dessa concepção, o autor
aponta que essa mudança apresenta um desafio para o modo
com que se entende a própria ontologia do cinema político, já
que os aparatos analíticos tradicionais de leitura e teorização,
utilizados nos anos 1960 e 1970, não são mais capazes de
apanhar o que acontece hoje: “se tornou claro que nós
estávamos experimentando uma série de transformações em que
um arsenal conceitual suficiente ainda não existia” (AGUILAR,
2008, p. 1, tradução nossa).
Nesse sentido, há a possibilidade de associar esse
cinema com uma tendência contemporânea geral na América
Latina, de direcionamento para uma estética das sensações que,
de acordo com Podalsky (2011), muitas vezes é lida de modo a
ser o sinal de um conservadorismo e um resultado das políticas
neoliberais dos anos 1990. Entretanto, a autora define que a
complexidade colocada por esses filmes “chama por uma
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reconsideração da relação entre estética e política hoje”
(PODALSKY, 2011, p. 68, tradução nossa). Há, portanto, uma
aproximação entre o diagnóstico de Aguilar e Podalsky, pois
ambos apontam para um tensionamento do próprio modo de se
entender um fazer político do cinema no contemporâneo.
A realidade e o presente de crise seriam abordados, com
isso, na qualidade de um fenômeno sensível, de experiência, que
privilegiaria o tátil e o sensório mais do que o visual (MARTIN,
2016). A dinâmica sensorial desses filmes visa a reações mais
difusas e afetivas, tendo, com isso, relação direta com o cenário
político-econômico de uma crise epistemológica do
contemporâneo, em que se misturam, segundo Podalsky (2011),
uma dificuldade de entender os “aspectos invertebrados” do
capitalismo hoje, uma ansiedade espalhada pela falta de crença
no Estado como mediador e de um período em que não se pode
mais contar com os confortos da história. Diante dessas tensões,
há a expressão de um saber corporal que caracteriza esse cinema
enquanto visceral, ou seja, que trabalha para evocar certas
intensidades de experiência que não são necessariamente
racionais, fazendo parte de uma necessidade de se pensar o
papel do corpo em um momento em que novas subjetividades
podem emergir.
Destacando o cinema contemporâneo argentino ao
articular uma “política do sensível”, Di Paola (2010) propõe
como elemento central um questionamento do próprio meio
enquanto representação do real, diretamente oposto aos anos
1960 em que o cinema era pensado como representação do povo
e que deveria ser instrumento direto de intervenção na realidade.
Para o autor, em consonância com o diagnóstico de Andermann
(2012), Page (2009) e Podalsky (2011), deve-se pensar não mais
em termos de “cinema político”, mas de “formas políticas”, pois
o contexto social de classe aparece cada vez mais através da
estética, da montagem, ou seja, experiência do cotidiano e não
como relato narrativo.
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Essa “autoconsciência” do político (ANDERMANN,
2012) faz com que a dimensão social não se encontre apenas de
modo temático, alegórico ou conteudista nos filmes, e sim em
uma abertura da percepção espectatorial. Dessa forma, entender
os modos com que a experiência de crise e de classe é encenada
na mise en scène desses filmes torna-se fundamental para que
se compreenda outros modos de articulação e subjetivação em
uma política do sensível que também se relaciona com a tensão
entre narrativa e corpo-afetos.
A partir dessas questões, propõe-se delinear os aspectos
políticos intrínsecos ao conceito de afeto para, em seguida,
pensá-lo enquanto arcabouço teórico importante e eficaz para se
compreender o modo com que a classe e o político-social
emergem nas movimentações cinematográficas argentinas hoje.

Configurações de experiência, corpo, afeto e narrativa
O conceito de afeto tem suas raízes nas proposições de
Baruch Espinosa, no século XVII, do qual partem teóricos
recentes da virada afetiva como Del Rio (2008), Massumi
(2015) e Ahmed (2004). Afeto diz respeito aos poderes de afetar
e ser afetado, é uma dimensão que surge do encontro entre os
corpos (na tela, da tela e do espectador), ou seja, está no entre e
irrompe como evento e não pode ser reduzido a uma só coisa ou
característica. Para Del Rio (2008) afeto, no cinema, é uma
dimensão pulsante da imagem que não se contém no próprio
frame, mas um movimento que se move sobre si mesmo,
escapando a qualquer direção ou objetivo. É uma modulação e
uma força desregulada que caracteriza a experiência em um
nível pré-cognitivo, ou seja, não estruturado.
A capacidade de existência no mundo está ligada tanto
ao poder ativo de afetar quanto ao passivo de ser afetado: “afeto,
portanto, são os poderes do corpo” (DEL RIO, 2008, p. 24,
tradução nossa). A partir disso, Del Rio (2008) pensa a
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dimensão performativa e produtiva do conceito de afeto na sua
capacidade incessante de gerar novos fluxos de sensação e
pensamento, pois cria e recria novas conexões em um constante
se tornar e devir. É no corpo em performance que o afeto tem
lugar, tanto na sua dimensão produtiva quanto receptiva, e
escapa à dimensão representativa e binária:
Enquanto a representação é mimética, a performance é criativa
e ontogênica. Na representação, a repetição cria o mesmo; na
performance, cada repetição gera seu próprio evento único. A
performance suspende todas as prefigurações e distinções
estruturadas, para se tornar um evento em que novos fluxos de
pensamento e sensação possam emergir (DEL RIO, 2008, p.
4, tradução nossa).

A autora também destaca uma modificação na teoria do
cinema a partir dos anos 1990, que parte do significado tanto
psicanalítico ou semiótico para uma consideração da imagem
na qualidade de materialidade/corporalidade. Nesse sentido,
passa-se de um entendimento da imagem exclusivamente em
uma chave representativa e de binarismos (de classe, raça,
gênero) para uma dinâmica ampla que ficou conhecida como
“virada afetiva”, que visa explorar a esfera das intensidades,
sobre as quais uma leitura baseada somente em estruturas de
significado e representação não daria conta de abarcar.
Cumpre destacar, nessa perspectiva, como esse conceito
se torna central para desestabilizar uma divisão comumente
feita entre corpo/mente e emoção/racionalidade, pois pensar a
experiência do corpo no mundo diz respeito a um “saber
corporal” que, segundo Podalsky (2011), permite entender a
sensação/emoção sendo parceira da cognição, parte do que
molda os processos racionais. Já Ahmed (2004) argumenta que
é justamente nos processos afetivos/emotivos que a construção
de mundo se realiza, ou seja, é na circulação de afetos (que a
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autora denomina “economia afetiva”) que as relações humanas
e sociais tomam forma e corpo.
Ao se entender, através disso, o afeto enquanto algo que
irrompe e escapa a uma estruturação, é possível explorar os
aspectos políticos inerentes a uma dinâmica afetiva. Dessa
forma, para Ahmed (2004), afeto é o que dá forma aos corpos
no mundo e tem poder de produzir ou desestabilizar relações
entre sujeitos. Segundo a autora, é na dinâmica afetiva entre os
corpos com objetos ou outros corpos que estes se orientam em
determinadas direções. Por exemplo, o modo com que se
percebe determinado corpo como benéfico ou perigoso diz
respeito à forma com que a leitura desse contato entre esses
determinados corpos é feita, além da historicidade já implicada
de experiências passadas nessa relação.
Nesse sentido, determinadas sensações aderem-se a
determinados objetos, que são moldados pela memória e por
uma história cultural, ou seja, o afeto não tem um possuidor,
mas circula pelas superfícies dos corpos, em uma espécie de
sociabilidade da emoção na qual os indivíduos formados se
tornam efeitos dessa circulação. Essa relação se encontra na
própria etimologia da palavra “emoção”, que vem: “do latim,
emovere, se referindo a 'mover, mover em direção'. Claro que
as emoções não são só sobre movimento, elas também são sobre
acoplamentos ou sobre o que nos conecta a uma coisa ou outra”
(AHMED, 2004, p. 11, tradução nossa).
Para explicar essa dinâmica social dos afetos, Del Rio
(2008) recupera de Deleuze a divisão entre as esferas molar e
molecular. A primeira diz respeito a uma dimensão das
identidades estruturadas (ou seja, do corpo circunscrito
socialmente), já a segunda seria a capacidade de
desterritorialização desses significados estruturados, esse
mesmo corpo sendo reinvenção e deslocamento desses lugares
estabelecidos no nível molar. O corpo performativo-afetivo,
portanto, seria aquele ligado a esses dois modos de poder, sendo
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circunscrito/formado ao mesmo tempo que também tem
potencial de desestabilização dessa circunscrição. Dessa forma,
a esfera molecular opera sobre o plano molar e teria potência de
modificação de instituições e da dimensão social estabelecida,
agindo em uma esfera micro da vida:
Mesmo que essa intervenção política tente modificar sistemas
de significado, e modos de percepção e pensamento, funciona
como uma micropolítica do desejo, em vez de uma
macropolítica. Isso é, raramente é uma questão da
performance enquanto restituindo agência para um
personagem individual ou um grupo social particular; ao
invés, é uma questão da mobilização da performance do filme
como catalisadora da dissolução do significado (narrativo,
ideológico, e genérico) em um modo mais abstrato, menos
personalizado (DEL RIO, 2008, p. 17, tradução nossa).

O afeto tem o potencial de desestabilizar e tensionar a
esfera narrativa com seus significados estruturados e, com isso,
é associado por Del Rio (2008) a uma retórica da ação que move
os corpos. O cinema tem o potencial afetivo pelo diálogo entre
os corpos na tela, o filme como um corpo/materialidade que se
coloca em relação ao corpo do espectador. Sendo um evento
micro que desestabiliza hierarquias, ou um “micro-choque”
(MASSUMI, 2015) disruptivo, dificilmente se ligaria a uma
retórica humanista do político enquanto devolver agência a
determinado personagem ou tema social. Uma política
afetiva/sensória acontece, portanto, através de uma colisão dos
corpos que o filme dá a ver e, com isso, produzindo pensamento
não pensado, outras sensações e não por uma organização
estruturada do mundo.
Partindo dessas definições, também é possível entender
o afeto ligado à filosofia política de Jacques Rancière (2014),
principalmente em relação ao que o filósofo determina como
“regime estético das artes”, emergente a partir do modernismo
que rompe com antigos modelos. Nesse momento, outra relação
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com o espectador é colocada, passando de um “modelo
pedagógico de eficácia das artes” para um “modelo de eficácia
ética”. O primeiro diz respeito a uma pedagogia política que se
estabelece através da causa e efeito, ou seja, associada a uma
arte engajada (como seria o caso do cinema dos anos 1960) que
visa gerar ação política ao mostrar imagens do mundo. Já o
segundo quebra com a relação entre causa e efeito, colocando
em prática a distância da intenção do artista, forma sensível e
olhar do espectador. A arte agora operaria politicamente sendo
arte, sem que seja possível prever seus efeitos práticos em
termos de ação ou resposta às imagens.
Somente no regime estético há a possibilidade de pensar
o encontro entre política e arte, através da figura do “dissenso”,
ou seja, ruptura e constante organização e reorganização na
partilha do sensível entre o que é dizível, visível e audível. Seria
oposto ao que o autor chama de “consenso”, ligado a um regime
policial, que estabelece (recuperando as proposições platônicas)
que determinados corpos devem ocupar determinados lugares
de acordo com seu equipamento sensorial próprio,
predeterminando cada indivíduo em um lugar específico. Nesse
sentido, a política e estética se encontram como produção de
ficção, incluindo os que antes não tinham parte no sensível, em
um processo constante de reorganização:
Reconfigurar a paisagem do perceptível e do pensável é
modificar o território do possível e a distribuição das
capacidades e incapacidades. O dissenso põe em jogo, ao
mesmo tempo, a evidência do que é percebido, pensável e
factível e a divisão daqueles que são capazes de perceber,
pensar e modificar as coordenadas do mundo comum. É nisso
que consiste o processo de subjetivação política: na ação de
capacidades não contadas que vêm fender a unidade do dado
e a evidência do visível para desenhar uma nova topografia do
possível (RANCIÈRE, 2014, p. 49).
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O cinema, ao dar a ver e sentir imediatamente a colisão
entre corpos (DEL RIO, 2008), seria um meio privilegiado para
se pensar uma política dos afetos. Pensá-lo enquanto um meio
que experimenta com a percepção, faz com que seja possível
entendê-lo como sendo potência de criação de dúvidas sobre o
social e o status quo. Nesse sentido, a figura da emoção, através
de configurações de experiência engendradas nesse cinema, tem
papel fundamental no duplo movimento de expressão e
desestabilização de hierarquias, pois:
Pela emoção, o passado persiste na superfície dos corpos.
Emoções nos mostram como as histórias permanecem vivas,
mesmo quando não são conscientemente lembradas; como
histórias de colonialismo, escravidão, e violência moldam
vidas e mundos no presente. O tempo da emoção não é sempre
sobre o passado, e como ele se adere. Emoções também abrem
futuros, no modo com que elas envolvem diferentes
orientações para os outros (AHMED, 2004, p. 202, tradução
nossa).

A partir das discussões levantadas entre uma política
inerente ao afeto, propõe-se analisar os modos de
endereçamento do filme Hoy partido a las 3 enquanto um
articulador de configurações de experiência de classe, que
partem, principalmente, do corpo em constante deslizamento e
desterritorialização de lugares sociais preestabelecidos,
culminando na criação de possibilidade de invenção de novos
modos de subjetivação.

Hoy partido a las 3: política de classes no contemporâneo
Inserido no contexto argentino pós-2010, o filme Hoy
Partido a las 3 (2017), da diretora estreante Clarisa Navas, traz
uma narrativa mínima própria de um cinema contemporâneo
que se direciona ao sensório: um time amador de futebol
feminino espera a hora da partida começar.
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Esse “fiapo narrativo” funciona como pretexto para que
várias linhas de fuga sejam exploradas e micro-histórias sejam
desenvolvidas através de personagens ambíguas e – pode-se
invocar a definição deleuziana recuperada por Del Rio (2008) –
rizomáticas, pois não possuem passado e nem manifestam seus
objetivos para além do presente narrativo. Outro aspecto é a
tensão entre documentário e ficção ao se utilizar atrizes nãoprofissionais em sua totalidade.
Em um sentido temático, Hoy partido é um ponto fora
da curva em meio a produções da última década. Além de
explorar o interior periférico argentino na cidade de Corrientes,
localizada no nordeste do país, o filme destaca o futebol
feminino sendo lugar de experimentação de uma sociabilidade
feminista e de classe.
Através disso, o filme possui apenas um cenário
principal: o campo de terra e seu entorno, com casas humildes,
trabalhadores em seu domingo de descanso que param para
assistir ao pequeno torneio. A exploração sensível desse cenário
traz à tona certa dimensão de classe fora de um aspecto
narrativo, mas um primeiro índice de experiência de circulação
e experimentação daqueles corpos diante da atmosfera daquele
espaço. A relação com esse ambiente também é ressaltada pela
mise èn scène através das cores em tom sépia, enfatizando o
aspecto “poeirento” e pela paisagem sonora que destaca o som
de insetos e o foley dos passos sobre a terra seca.
A relação entre documentário e ficção torna-se
importante para essa atmosfera, pois Navas, mesmo com um
roteiro ficcional, parece estar aberta às intervenções que a
própria paisagem e vivência daquele cotidiano a oferecem: um
vendedor de frutas em um caminhão enferrujado oferecendo
seus produtos em um alto-falante, as constantes interrupções
dos cães que circulam pelo ambiente, uma carroça que passa
logo atrás de uma cena de diálogo. A câmera, nesses momentos,
muda os frequentes planos de conjunto do grupo de garotas,
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para destacar esses outros personagens que por ali circulam,
muitas vezes com um foco sendo trabalhado espontaneamente
aos pequenos eventos em seu emergir, que denunciam uma
espécie de interferência desse outro real nos enquadramentos
compostos e planejados da narrativa ficcional que se desenrola.
Forma-se, portanto, um dispositivo de soluções cênicas no
modo de se destacar a profusão sensorial desse cotidiano
periférico.
Realizando um levantamento das críticas, é possível
notar que o filme não teve uma ampla circulação no país e nem
saiu do âmbito argentino, mesmo tendo sido concorrente na
competência internacional do BAFICI (Buenos Aires festival de
cinema internacional) tendo, como reflexo, a ausência de
estudos sobre esta obra. Uma característica interessante
presente na fortuna crítica do filme é o ressaltar da ideia de um
sentimento/sensação enquanto articulador de política. Por
exemplo, a crítica de Paulo Pécora para a agência pública Télam
ressalta o filme como uma “práxis política alegre do
feminismo” (PÉCORA, 2017, s. p.), ao que Navas enfatiza
também em entrevista para o jornalista sua preocupação ao
intercalar essa práxis com a classe social: “A muitas garotas
suponho que o futebol também lhes dá a ocasião de cortar com
a condena diária por certa questão de classe. Para várias delas
representa o espaço onde cada uma pode se reinventar. Lhes dá
a oportunidade de ganhar em um contexto em que se perde
quase todos os dias” (ibidem).
Nesse sentido, o comportamento de câmera parece
corroborar com a ideia de experimentação, formando passagens
afetivo-performativas no sentido proposto por Del Rio (2008).
Nos momentos de jogo, a câmera passa a se posicionar também
sendo um corpo, assumindo uma dimensão fluída e circulando
em meio às ações, em uma geometria de cena que está menos
interessada em reproduzir as situações de classe demarcadas,
sobre as quais as garotas reclamam durante suas conversas fora
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do campo de futebol, e sim em função de expressar celebração
e experimentação sensível. Através dessa dinâmica na relação
câmera-atrizes-espaço, o filme torna-se interessado em engajar
o espectador no escorrer temporal do jogo, desabilitando seus
mecanismos de saber estruturados sobre classe, interrompendo
a dimensão molar para produzir novos pensamentos e outras
possibilidades de subjetivação.
É interessante observar uma proximidade das análises
que Del Rio (2008) realiza dos melodramas de Douglas Sirk.
Segundo a autora, a circunscrição patriarcal e de classe sobre os
corpos, ou seja, essa tentativa de enquadrá-los, muitas vezes
acaba produzindo uma pressão que culmina em uma irrupção
afetiva desses mesmos corpos. Nos momentos fora do jogo de
futebol, essas mulheres reclamam das suas condições de
trabalho, da falta de apoio financeiro para comprarem
uniformes novos, além da tentativa de circunscrição patriarcal
do lugar da mulher enquanto delicada, “objeto” a ser cuidado
pelos figurantes que observam as partidas. Mas dentro de campo
esses corpos se tornam expressão e deslocamento,
experimentação pura apenas com a finalidade do jogo.
A velocidade, em termos de ritmo de edição, faz com
que essas passagens filmadas com travellings de steadycam
tenham mais força, já que se alterna o ritmo dos planos de
conjunto fixo, ou seja, o tédio da espera, com a erupção de
movimentos de câmera e cortes durante o jogo.
Nessas passagens, os corpos se tornam potência de
experimentação, moldados justamente pela relação de poder
que tenta constantemente enquadrá-las a partir de uma
experiência de classe bem demarcada. O que pulsa desses
frames coloca em movimento forças de deformação e de
reinvenção que esses corpos têm sobre si mesmos e sua
capacidade de existência, expressando diretamente a dimensão
molecular, próxima à definição de Del Rio (2008, p. 6, tradução
nossa) de espetáculo:
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[…] enquanto uma força afetivo-performativa que
desestabiliza o equilíbrio de poder entre performer e mundo,
performer e audiência (…) os movimentos do corpo e seus
gestos são capazes de transformar formas estáticas e conceitos
típicos do paradigma representacional em forças e conceitos
que exibem potencial transformativo/expansivo.

Não há um privilégio sobre pontos de vista entre as 23
garotas do time, que aparecem, muitas vezes, enquadradas
juntas e falando ao mesmo tempo. Nem mesmo há uma
hierarquia no modo com que essas personagens são
apresentadas, pois aparecem logo em um primeiro momento,
enquanto grupo. A materialidade dos diálogos do grupo é
destacada também no próprio sotaque dessas mulheres, típico
do interior e completamente diferente de outros filmes
argentinos, focados no modo de falar portenho.
O desejo na qualidade de dimensão criativa parece
circular livremente pelo filme sem restrições narrativas,
culminando em enquadramentos em close dos gestos em uma
mise en scène que enfatiza a sensorialidade dos toques, dos
primeiros planos de contatos entre pele e pele, pele e chão,
corpo e atmosfera sensível. Um desses momentos se dá na
micronarrativa do romance entre Carla (Yaneth Román) e
Nicolle (Vanina Franco), que culmina no close do gesto da
chuteira que toca a perna da outra, realizando uma concentração
de energia afetiva ao se destacar a esfera da tatilidade.
Seguindo essa mesma noção do aspecto tátil, o filme é
permeado de imagens de mãos que tocam objetos, limpam a
poeira do corpo, além da sequência final em que as garotas
jogam em meio ao campo lamacento após a chuva. O barro, o
chocar do corpo com a água, o suor que escorre dos corpos,
enfatizam uma noção de textura, cheiro e toque, propondo um
modo de espectatorialidade corporificada, ou seja, visa atingir
diretamente o corpo do espectador com aquela vivência.
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É possível associar Hoy Partido a las 3 com uma
tendência já identificada por Page (2009) como um
direcionamento desse cinema para vidas periféricas mas,
diferente de filmes que foram marcos simbólicos dessa geração
como Pizza, Birra, Faso (1998 – Adrián Caetano e Bruno
Stagnaro) até culminar em Historia del Miedo (2014 –
Benjamin Naishtat), a demarcação de classe não aparece
enquanto problemática e tensão narrativa, mas como celebração
afetiva de uma experiência que não se realiza em um nível
estruturado. Ou seja, essas não são personagens desenvolvidas
a partir de uma observação antropológica de seu contexto, como
próximo ao período dos anos 1960 ou 1980.
Além disso, também há a aproximação entre um cinema
não preocupado com a cena como sendo organizadora de uma
mise en scène pensada como representação de um universo
externo, do cinema realizado como um filtro do material bruto
do mundo. Característica essa própria ao cinema
contemporâneo, como destacado por Oliveira Jr. (2013), no
qual a materialidade do mundo é explorada de forma a se
colocar em fluxo o real e sensível.
Em suma, Hoy partido a las 3 aponta para uma
renovação
da
percepção
e
criação
de
novos
pensamentos/sentimentos que não estão em um nível do texto e
do significado, e sim em configurações de experiência. Através
de passagens que visam um engajamento direto do espectador
com o outro, cria-se a relação direta com uma política da
alteridade via economia afetiva, tornando-se parte de uma
“micropolítica da experimentação ética”.

Conclusão
Ao se pensar uma micropolítica dos afetos no cinema
contemporâneo argentino, é possível entendê-lo em um
contexto em que as negociações suscitadas pelos movimentos
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do capital global e o resultado das constantes crises nacionais
colocam questões em relação a uma dinâmica de classes sociais
para o cinema. É possível localizar em outros filmes desse
período uma ênfase na dimensão sensória e na coreografia das
colisões entre os corpos, que negociam e renegociam
constantemente seu lugar no mundo.
Nesse sentido, ao analisar Hoy partido a las 3 em
consonância com um modo político e estético dos afetos, pôdese entender o desejo de expressar o presente realizado no
cinema contemporâneo. Com isso, abre-se a possibilidade de
pensar a economia afetiva enquanto um modo eficaz de
entender como o político se dá nessa cinematografia e o modo
com que cria dispositivos de invenção de novos sujeitos
políticos.
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ZONAS AUTÔNOMAS NA ATMOSFERA MIDIÁTICA:
FÉLIX GONZÁLEZ-TORRES E O ARTIVISMO DOS
AFETOS NOS ESPAÇOS PÚBLICOS

Rafael Luiz Zen
UNIFEBE

Introdução
Em seu livro “O que é a filosofia?” (1993), Gilles
Deleuze e Félix Guattari afirmam que o marketing, já na
transição dos séculos XX ao XXI, dilui a filosofia no campo das
massas, tornando seus incessantes estímulos um terreno de
exposições e representações efêmeras. Assim, determina que o
campo afetivo, para essa configuração social, traduz-se como
uma busca por colorações cada vez mais intensas à experiência
de mundo.
Para uma sociedade hiperestimulada, que estabelece um
regime de hierarquias onde as ideias e os conceitos
aparentemente sobressaem-se às sensibilidades, as maneiras de
pensamento abstratas (como o amar, o querer, o odiar, o atrairse, o repudiar, o aproximar-se) passaram a ser traduzidas e
interpretadas, por muito tempo – principalmente até a metade
do século XX, como elementos secundários para os estudos das
ambiências sociais.
Como Pena e Junior (p. 47, 2012) abordam, “o espaço
público é, fundamentalmente, lugar de conflito e dissenso (...)
do mesmo modo, há inúmeras tentativas de expropriação desse
caráter dos espaços públicos na cidade contemporânea”. Assim,
tomando como natural o conflito a partir da convivência urbana
inter e extramidiática, restaria à cidade o controle dessas
disputas em um contexto benéfico à população.
391

Os autores ainda debatem sobre a necessidade de uma
mudança na narrativa da análise das sensibilidades. Afirmam
que os projetos urbanos contemporâneos são realizados
globalmente sob uma estratégia homogeneizadora, espetacular
e consensual, buscando transformar a cidade em um cenário
desencarnado de fachadas sem corpo, pura imagem de
propaganda – muda e passiva. Uma cidade muito menos
propensa ao debate e à compreensão da alteridade, um ambiente
de reduções das trocas sensíveis.
Sob essa ótica, os afetos configuram-se como potências
intrínsecas que se estabelecem pelo encontro ou enfrentamento,
em ambos os campos - privados e públicos - em atos de
desencadeamento e reação. São modos de ver, pensar e traduzir
as relações que se estabelecem em instâncias simbólicas e em
extensões da vida, como no campo midiático, por exemplo.
Compreendendo os relacionamentos humanos sob esse
raciocínio, também se pode afirmar que o conjunto das mídias
funda um novo local que pode estimular e moldar laços.
Compreendendo a cultura das mídias como parte da vida
urbana, entendendo-as como mediadoras de discursos, conflitos
e afeições, observa-se o potencial das narrativas urbanas de
“consolidar ideais, produzir vínculos e construir cidadãos”
(PAIVA; GABBAY, 2016, p. 1).
Segundo o sociólogo brasileiro Muniz Sodré (2013), a
comunicação urbana é um exercício relacional ligado aos
relacionamentos, capaz de estabelecer repertórios de expressão
e reformulá-los mediante a linguagem. Encara-se a arte urbana,
então, como ferramenta polemizadora que interfere nesses
vínculos sociais - tendo por afeto o conceito de Deleuze e
Guattari (1993) quando afirmam representar uma percepção do
sensível mediada por diferentes sucessões de ideias. Para a
pesquisa, portanto, os relacionamentos interpessoais instigados
pelas mídias podem ser alterados mediante o estímulo a novos
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discursos e formas de pensamento, como observado nas obras
do artista Félix González-Torres.
Assim, compreendendo o outdoor como um dos meios
de comunicação mais imponentes das visualidades urbanas, um
mural dos desejos para o homem-massa, por meio do qual a
publicidade conquista por discursos visuais e verbais,
alimentando a retórica das vontades dentro do contexto urbano,
pergunta-se: como o artivismo pode reconhecer a arte-outdoor
como polemizadora de discursos sociais no ambiente urbano,
tomando zonas midiáticas para o debate de questões sensíveis?
Para que seja delineada uma possível resposta à
indagação, admite-se também um objetivo geral, que se
estabelece para reconhecer a arte outdoor como polemizadora
de discursos no ambiente urbano, discutindo afetividades
mediante as obras do artista visual Félix González-Torres.
Para que esse objetivo seja concretizável, propõe-se sua
operacionalização a partir de quatro objetivos específicos, a
saber: correlacionar a mídia outdoor e a arte outdoor pela visão
da propagação dos afetos no espaço social público; conceituar a
arte-outdoor como uma zona autônoma temporária; analisar as
narrativas midiáticas propostas por Félix González-Torres a
partir de espaços publicitários; e compreender as potências do
artivismo em relação aos afetos, utilizando mídias de massa
como apoio à comunicação poética.
Para tanto, como caráter metodológico, admite-se que a
pesquisa pressupõe correlações de cunho bibliográfico,
principalmente em fontes secundárias (artigos e livros), bem
como estudos de caso a partir das obras “Bem-vindo à América,
o único país industrializado além da África do Sul, sem plano
nacional de saúde” (1989), “Beijar não mata” (1990), “Sem
título – é só uma questão de tempo” (1991) e “Leitura de mão”
(1992).
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Finalmente, ao afirmar que a publicidade é a cultura
latente da sociedade do consumo, propagando crenças que a
sociedade possui dela mesma, compreende esse sistema de
signos visuais como espaços discursivos agenciadores de
narrativas sociais e, portanto, palco primordial do agenciamento
de afetos.

Comunicação midiática, vida pública e ambiências
Analisando a construção da vida contemporânea em
torno do aparato midiático e tecnológico criado a partir das
interações dentro e fora da rede, dos dispositivos de
massificação da comunicação e dos discursos persuasivos que
ferramentas como a publicidade, o design de produtos, a moda
e a indústria cultural fomentam como prática cotidiana, o
sociólogo brasileiro Muniz Sodré (2013) propõe que, agora,
pertencemos a um novo espaço de vida, que intitula de bios
midiático.
Admitir que há, na transição do século XX para o XXI,
uma sobreposição de um terreno discursivo-virtual sobre a
existência real-histórica do indivíduo é, na concepção do autor,
um dos pontos-chave para se compreender a problemática da
cultura e as influências da comunicação (seja ela comercial,
poética ou ideológica) na vida social dos indivíduos.
Citando Gilles Deleuze, o autor afirma sobre o bios
midiático:
Em termos de puro livre-arbítrio, pode-se entrar e sair dele,
mas nas condições civilizatórias em que vivemos (urbanização
intensiva, relações sóciomercadológicas, predomínio do valor
de troca capitalista), estamos imersos na virtualidade
midiática, o que nos outorga uma forma de vida vicária,
paralela, "alterada" pela intensificação da tecnologia
audiovisual conjugada ao mercado. Isto faz do bios midiático
a indistinção entre tela e realidade - realidade "tradicional",
bem entendido, uma vez que a realidade de hoje já se constitui
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sob a égide da integralidade espetacularizada ou imagística a
que aspira ao virtual. Trata-se de uma inflexão exacerbada do
imaginário que, como bem o viu Deleuze, "não é o irreal, mas
a indiscernibilidade do real e do irreal” (SODRÉ, 2013, p.
108).

Seja pelas visualidades indoor ou outdoor, é por meio
do diálogo midiático que também se normaliza – em um sentido
de monopolizar a cultura para obter dessa massa homogênea um
estímulo único e coeso – o caráter consumidor da vida pública.
Nesse campo simbólico, tornar algo público significa fazer com
que esse mesmo algo participe da vida compartilhada, fazer com
que se estabeleça como comum entre todos.
Analisado por essa ótica, observa-se o outdoor como
aquele que abrange o espaço além da porta, que sai do espaço
do lar para ser compartilhado com outrem, um dos oráculos
dessa nova ágora, agente de discursos vigentes – conservadores
ou vanguardistas. Também é no outdoor, e aqui se entende pelo
termo todas as demais ferramentas urbanas de comunicação
publicitária de grande formato, como telões de LED e LCD,
back e frontlights, que se socializam os discursos culturalmente
partilhados dessa nova forma social.
Para autores que abordam a questão das ambiências (a
construção dos meios físico e simbólico nos quais vivem as
sociedades), como Jean-Paul Thibaud (2012) e João Soares
Pena e Osnildo Adão Wan-Dall Junior (2012), a construção e
desconstrução do sentimento de pertencimento afetuoso pode
ter um de seus pilares na fundamentação dos territórios de
massa para as urbes contemporâneas. Se for responsabilidade
do planejamento urbano a disposição de áreas de convivência e
espaços de possibilidades discursivas – onde são instigados,
moldados, construídos e negados os pertencimentos, também
seria de responsabilidade urbana o planejamento de zonas de
reapropriação desse discurso.
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Para Thibaud (2012), o novo desafio é o de propor
atmosferas urbanas que, se não desintegrariam conflitos,
moldariam de forma mais eficiente as convivências pela
fabricação de espaços positivos, criando condições para uma
cidade que seja habitável para todas as alteridades. Nesse
aspecto, fazendo-se uma breve análise de discursos, percebe-se
que as escritas urbanas da publicidade mostram uma cidade
pouco plural, que possui impregnado em seu imaginário um
apego ao consumo e ao diálogo fetichista de um universo
hiperbólico.
Contrastadas com falas no contrafluxo, como os pixos e
as intervenções artístico-filosóficas, esse tipo de apelo ao
produto e ao estilo de vida homogêneo pelo consumo ainda são
muito mais numerosas, prolixas e potentes. Observa-se que as
mídias de massa podem despertar potências, instâncias que se
mostram como poderes de ação, poderes despertados – muitas
vezes – pela contaminação da comunicação poética.
Dizer que se pode ambientar um espaço (seja ele público
ou privado, midiático ou clandestino) significa afirmar ser
possível que se trabalhem valores sobre ele, propondo novos
campos de diálogo. Em termos propriamente urbanos, isso leva
a interrogar sobre os tipos de tonalidades enviesadas na urbe
contemporânea que parece atravessada por movimentos
discursivos e narrativos que promovem amplos espectros que
vão desde uma ecologia do medo, à ecologia do consumo, até
uma ecologia de encantamento.
Assim, constata-se que o discurso apresentado pelas
mídias de massa torna-se uma dimensão da governança urbana,
uma vez que se trata de ferramentas persuasivas dispostas a
instituir algo comum num mundo compartilhado. Guy Debord
(2003) também aborda o tema do urbanismo em seu “A
Sociedade do Espetáculo”. Para ele, o urbanismo é a tomada de
posse do ambiente natural e humano pelo ambiente capitalista,
pois ao desenvolver sua lógica interna baseada na dominação
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absoluta, refaz as configurações do espaço com um cenário
produzido para seus próprios interesses.
Nessa lógica interna, Sodré (2013) ainda infere que o
bios não se define apenas como a soma de todas as imagens
produzidas pelos dispositivos, mas como o poder de seus
arquétipos, que moldam, atualizam ou concretizam regimes de
visualidade
através
de
imagens
historicamente
sobredeterminadas. Pela sua linha de raciocínio, pode-se supor
que as imagens midiáticas regem as relações sociais sugerindo
modelos hegemônicos de relacionamento, trazendo seu molde
através de mercados globais que visam primordialmente o
lucro.
Ele propõe, analisando essa sobredeterminação histórica
das imagens midiáticas:
A espetacularização é, na prática, a vida transformada em
sensação ou em entretenimento, com uma economia poderosa
voltada para a produção e consumo de filmes, programas
televisivos, música popular, parques temáticos, jogos
eletrônicos. Efeitos de fascinação, moda, celebridade e
emoção a todo custo permeiam sistematicamente essa forma
de vida emergente, em que a estesia detém o primado sobre
velhos valores de natureza ética. O fenômeno estético toma-se
insumo para a estimulação da vida, doravante dirigida para a
indústria e o mercado (...) Na prática, porém, trata-se de um
real semiurgicamente constituído em toda a sua extensão, uma
verdadeira cultura das sensações e emoções, da qual se faz
uma experiência mais afetiva do que lógico-argumentativa.
Daí a prevalência dos estereótipos, que são emoções coletivas
esteticamente condensadas, nos territórios imateriais do bios
midiático (SODRÉ, 2013, p. 109).

Infere-se, portanto, que os regimes discursivos
propostos pelas imagens midiáticas tenham clara influência no
sistema das trocas afetivas urbanas. Através da criação de
fascínios sobre o efêmero, tornam a cidade um campo das
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sensações passageiras por excelência, excluindo-se dela o que
pode ser passível de debate, diálogo e transformação. A geração
de uma cidade conduzida por imagens totêmicas (estereótipos,
arquétipos, ícones de adoração) pode, assim, castrar a potência
transformadora
dos
encontros,
das
desconstruções/descontinuidades de si e do campo da
imaginação para com a alteridade. Eis o papel da comunicação
poética ativista quando atuante/potente no cerne cultural.
De volta à indagação inicial, “como pode o outdoor ser
polemizador de discursos sociais no ambiente urbano, tomando
zonas midiáticas para o debate de questões de cunho afetivo?”,
propõe-se a análise de iniciativas poético-experimentais que
utilizaram o artivismo (junção das palavras arte e ativismo)
como linguagem para novos percursos da fala para as
visualidades públicas. Aqui, portanto, compreende-se o
artivismo como um agente discursivo de transformações.
Entre intervenções urbanas, circuitos alternativos de
produção e distribuição, projetos com comunidades e
colaborações com movimentos sociais, esse tipo de obra – que
coloca até o conceito de obra à prova – impacta o sistema de
arte, e consegue apoio e validação de museus, galerias, mostras
e curadores. Além, é claro, de estabelecer práticas
questionadoras sobre os afetos na cidade.

Arte, ativismo e afetos: o potencial dos regimes discursivos
urbanos para zonas autônomas temporárias
Pela atuação direta no espaço urbano, pode-se
compreender o artivismo midiático como uma ferramenta
poética em espaços de consumo, de forma a reterritorializar e
potencializar a circulação das sensibilidades no ambiente social.
Pela potencialidade artística de suas ações, esse tipo de
manifestação pressupõe o encontro do público (geralmente
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múltiplo, pelo caráter abrangente das plataformas midiáticas)
com espaços de criação resultantes da pluralidade cultural.
Esse tipo de zona poética promoverá um atrito,
será estabelecido como parte da mesma linguagem midiática
porque as pessoas raramente perceberão que o que está sendo
posto é arte. Para que continue surtindo o mesmo efeito - o
susto, esse tipo de quebra de linguagem deverá ser sempre uma
intervenção poética passageira. Sempre uma dúvida que passa
pelos olhos, que se destaca, mas que se esvai. Sempre efêmera,
autossuficiente, transitória. A esse tipo de modalidade nas
práticas de comunicação urbana, o poeta norte-americano
Hakim Bey chama de zona autônoma temporária.
Bey (2003) cunha diversos termos para retratar uma arte
política dos tempos atuais. Discorre sobre uma sociedade que
cria ambientes impossíveis para o ato de conviver e dialogar.
Afirmando que o caos nunca morreu e que as correntes da Lei
nunca foram quebradas, propõe ações ativistas mais engajadas
em contrapor os incessantes estímulos da manutenção social.
Sobre o teor fantasioso das utopias contemporâneas –
propostas com espetacular simbolismo para uma sociedade de
massa que ruma cada vez mais à automação não apenas dos
processos, mas dos sentidos – o autor polemiza:
Aqui estamos, engatinhando pelas frestas entre as paredes da
Igreja, do Estado, da Escola e da Empresa, todos os monólitos
paranoicos. Arrancados da tribo pela nostalgia selvagem,
escavamos em busca de mundos perdidos, bombas
imaginárias. [...] Se eu fosse beijar você aqui, chamariam isso
de um ato de terrorismo – então vamos levar nossos revólveres
para a cama e acordar a cidade à meia-noite como bandidos
bêbados celebrando a mensagem do sabor do caos com um
tiroteio (BEY, 2003, p. 6).

Em suas palavras, enquanto os feiticeiros do marketing,
os bruxos do recreio e das listas de chamada, os magos das leis
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e os xamãs religiosos procurarem deter o fluxo do pensamento
e das afeições, essa ordem de poder considerará ameaçadora
todo tipo de informação que fugir de sua teia de verdades. Na
urbe contemporânea, a contrafeitiçaria da arte é inimiga porque
ameaça o poder das charadas e promove a resistência das teias
ilusórias que minam e dificultam os livres afetos.
Para a ótica desta pesquisa, traz-se a abordagem do autor
sobre esse tipo de manifestação discursiva como forma de
propor zonas autônomas mediante a apropriação de outdoors –
esses espaços públicos de capital privado que expõem o
pensamento vigente do consumo e da estrutura social
normatizante.
Se, segundo seu pensamento, “a civilização é dona de
todas as locações e da maioria das armas” (BEY, 2003, p. 19),
nota-se que existem movimentos que propõem novos diálogos
no espaço público. Essas ações ativistas agem, então, como
feitiços: não no sentido de ser mera metáfora para a literatura,
mas símbolos que provocam epifanias particulares, brechas na
fala cotidiana, espaços democráticos de reivindicação de
poderes.
Sob a ótica da zona autônoma temporária, o outdoor
torna-se uma provocação em grande escala – nove metros de
largura, três de altura – podendo apresentar-se como uma
investida, um contra-ataque discursivo, um levante. Portanto, a
TAZ comporta-se como uma operação de guerrilha que libera
uma área (seja ela espacial, temporal ou imaginária) e se dissipa
antes mesmo de chegar à discussão do Estado. A Zona
Autônoma Temporária, nesse sentido, serve mais para mudar
estados que para mudar Estados.
O outdoor, sob essa ótica, liberta-se dos grilhões do
hiperconsumo e torna-se um agente infiltrado no sistema,
trabalhando para o outro lado da fronteira. Nesses espaços-entre
que a mídia de massa pode construir, o ativista torna-se um
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publicitário na contramão. Um terrorista poético, efêmero. Um
provocador de geografias temporárias.

Artivismo das vidas privadas: o caso de Félix GonzálezTorres
O artista Félix González-Torres é conhecido por suas
instalações minimalistas, pelo uso de materiais diversos como
lâmpadas, pilhas de papel, balas e relógios, e pelo uso da arte
como ferramenta para o ativismo social, inclusive para a causa
queer. Também utilizou com notoriedade a arte-outdoor, tendo
criado obras individualmente e como membro dos coletivos
Gran Fury e do Group Material (coletivo que produziu obras
em suportes variados, abordando temas artísticos, sociais e
políticos também nos anos 1980).
Fig. 1 – “Bem-vindo à América, o único país industrializado além da
África do Sul, sem plano nacional de saúde” (1989), arte-outdoor do
coletivo Gran Fury

Fonte:
http://36.media.tumblr.com/a7610c687ccdab1e20d349026b994c99/tumblr_
mqyr4vGCyB1sx2ksvo2_1280.jpg. Acesso em: 20 de agosto de 2018.
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Obras como Wall Street Money (1988) e Welcome to
America (1989) são exemplos concisos da maneira como o
Gran Fury utilizava métodos da publicidade para levar suas
mensagens à população. Fosse através de cartazes, pôsteres,
flyers ou outdoors, o intuito do coletivo era criar seus próprios
slogans de conscientização política. Outro trabalho do coletivo,
talvez seu projeto mais polêmico, é a apropriação de espaços
urbanos destinados à publicidade para a mensagem “Beijar não
mata: ganância e indiferença matam”.
Expostos na forma de outdoors e busdoors, a mensagem
tinha formato claramente publicitário e chocava na medida em
que se confundia com tantas outras mensagens persuasivas
destinadas ao consumo. Na arte, heterossexuais e homossexuais
beijavam-se, numa crítica à forma como portadores do vírus da
AIDS eram enxergados na sociedade americana da época.

Figura 2 – Kissing doesn’t kill, arte-outdoor e arte-busdoor do coletivo
Gran Fury

Fonte:
http://focusfeaturesmedia.com/uploads/image/mediafile/13854132902e2efbd4fa6e33e2c9f40c6586f03735/x950.jpg. Acesso em: 20 de agosto de
2018.
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Assim, podemos perceber que a arte-outdoor em muito
se relaciona com o conceito de ativismo político pela arte
(artivismo) através de iniciativas efêmeras para meios de
comunicação de massa. Um espaço de discussões da
contracultura que se insere aos olhos do público para provocar
pensamentos não discutidos, ou abafados, pela população.
Félix González-Torres também utilizou essa prática em
seu trabalho autoral. Transformou o outdoor em um espaço
coletivo para discussões de foro íntimo. Focado nas discussões
acerca da AIDS (o parceiro do artista veio a falecer por
complicações oriundas da doença), ele chamou a atenção do
público na cidade de Nova Iorque por estampar no espaço
urbano (do mesmo jeito que a publicidade escancara seus
produtos e sua lógica do consumo) uma reflexão sobre a
invisibilidade dos pacientes.
Compreendendo a arte como um agente crucial para a
mudança do status quo, o engajamento social de GonzálezTorres é proposto de forma íntima, quase imperceptível aos
olhos dos passantes apressados. Para ele, o observador deve
decidir para que a obra serve de reflexão, reafirmando a ideia
de que todo o contexto da obra de arte impõe o ato político da
participação viva.
Um dos trabalhos mais reconhecidos do artista, “Sem
título – é só uma questão de tempo” de 1991 foi uma série de
outdoors instalados em vinte e quatro locais de Nova Iorque.
Apresentando uma foto monocromática de uma cama
desocupada (feita da própria cama vazia do artista após a morte
de seu parceiro Ross Laycock), a obra é uma tentativa mínima
e, ao mesmo tempo, grandiosa sobre a dificuldade de chamar a
atenção para as questões do tratamento da AIDS em um país
insistente em discriminar a doença.
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Figura 3 – “Sem título – é só uma questão de tempo” (1991), de Félix
González-Torres

Fonte: https://ka-perseus-images.s3.amazonaws.com/ea6d523b2a1a3fb6e
fdbcb1574fc4156f07c5ed0.jpg. Acesso em: 20 de agosto de 2018.

Na época, a cama desfeita de um casal homossexual
soropositivo, estampado no mesmo espaço das propagandas
alienadoras da realidade montada da publicidade, mesclava as
esferas pública e privada em um contexto discriminatório e
homofóbico, convidando o observador ao pensamento
imersivo.
Outra obra que utiliza o espaço público para a reflexão
é “Palm Reading” (Leitura de Mão, de 1992). Outra fotografia
em preto e branco, retratando a palma de uma mão, em larga
escala, que ocupou a fachada de prédios e outdoors pela cidade.
Para Gonzalez-Torres, a obra indagava: o que a mão significa?
Auxílio? Ajuda? Bondade? Boas-vindas?
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Figura 4 – “Palm Reading” (1992), de Félix González-Torres

Fonte: http://www.ianmasseyart.co.uk/wpcontent/uploads/2015/12/20151029-MAC-Felix-Gonzalez-Torres-015e1450116688137.jpg. Acesso em: 20 de agosto de 2018.
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Por meio da obra, propunha um tipo de reconfiguração
visual da urbe onde, por tempos determinados (seguindo a
lógica dos espaços publicitários) seria possível uma tentativa
filosófica social: a criação de espaços de reflexão a partir das
próprias visualidades urbanas. No entanto, não critica o
contexto publicitário, apenas utiliza suas zonas autônomas para
dialogar publicamente sobre questões de foro íntimo.

Conclusão
Propõe-se para o presente estudo uma compreensão
poético-comunicacional da utilização de mídias de massa. Fazse assim uma correlação com a proposta de Hakim Bey (2003)
sobre a utilização anárquica de meios tradicionais para a
provocação de novos afetos.
Na tentativa de responder à pergunta inicial, “como o
artivismo pode reconhecer a arte-outdoor como polemizadora
de discursos sociais no ambiente urbano, tomando zonas
midiáticas para o debate de questões sensíveis?”, percebe-se
que confere a esse tipo de prática uma capacidade poética de
contaminações, apresentando obras de arte no contexto da mídia
urbana, optando pela ótica do terrorismo poético para
problematizar questões latentes no imaginário público.
Acostumada com o estereótipo, o arquétipo e a
sedimentação de sensações efêmeras, a mídia de massa permite
– ao artivista – retomadas de discursos urgentes através do
diálogo das mídias. Atinge zonas sensíveis porque aparece
como um intruso sob as demandas do capital, polemiza
discursos ao mesmo tempo em que sugere novas utilizações
para a comunicação urbana.
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Assim, relacionando-se ao objetivo geral do estudo reconhecer a arte outdoor como polemizadora de discursos no
ambiente urbano, discutindo afetividades mediante as obras do
artista visual Félix González-Torres – pode-se afirmar através
de obras como “Bem-vindo à América, o único país
industrializado além da África do Sul, sem plano nacional de
saúde” (1989), “Beijar não mata” (1990), “Sem título – é só uma
questão de tempo” (1991) e “Leitura de mão” (1992) que os
saberes e poderes em torno dos afetos podem influenciar as
ambiências sociais.
O que o artista fez, através de seu legado artístico, foi
possibilitar que o artivismo seja percebido como ferramenta de
polemização dos sentidos, admitindo um caráter político às
mensagens midiáticas. Manchando a mídia pela realocação dos
afetos, profana o espaço do consumo por propor justamente seu
oposto: o não consumo, mas as discussões que fogem dessa
instância. Compõe novos territórios na imaginação das massas
através do alargamento do campo da comunicação, retraduzindo
e transformando o contato com as mídias.
Para a operacionalização da proposta teórica e do estudo
de caso, foram elencados quatro objetivos específicos. Quando
se propõe a correlacionar a mídia outdoor e a arte-outdoor pela
visão da propagação dos afetos no espaço social público,
compreende-se que é possível a retomada dos discursos por
movimentos artísticos terroristas, que pressupõem uma arte
anárquica que esteja preparada para dialogar com as
sensibilidades que compõem a cidade, mas que estejam fora do
alcance dos discursos das mídias. Assim, o papel do artivista é
o de proporcionar debates acerca de urgências políticas no
cenário urbano.
Ao conceituar a arte-outdoor como uma zona autônoma
temporária, entende a partir do conceito de Hakim Bey (2003)
que existem espaços discursivos no campo da comunicação que
não estão contidos no espaço da retórica de consumo, mas que
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podem utilizar seus espaços midiáticos como plataformas para
a polemização de narrativas no contrafluxo. Assim, uma zona
autônoma temporária prevê um levante efêmero a partir de
latências do campo cultural e linguístico. Admitindo que não há
um mapa certo para o aparecimento de zonas autônomas, inferese que elas devam surgir sob irrupções temporárias.
Como afirma Bey (2003), de jantares surpresa a
conclaves de eco-sabotadores, conferências anarquistas a festas
gay, de clubes noturnos que funcionam em prédios a
piqueniques libertários – todos esses eventos flertam com as
TAZ. Sejam eventos para poucos amigos ou carnavais de rua, a
espontaneidade dessas ocasiões deve provocar um sentimento
de mudança paradigmática.
Por fim, ao analisar as narrativas midiáticas propostas
por Félix González-Torres a partir de espaços publicitários para
compreender as potências do artivismo em relação aos afetos,
utilizando mídias de massa como apoio à comunicação poética,
nota-se que num mundo já conquistado até seu último pedaço
de terra, a necessidade de rebelar-se pode brotar de locais onde
a vida cotidiana encontra espaços para respiros críticos e
reflexivos.
Seja dentro dos lares pelas telas, rótulos, embalagens e
etiquetas; seja no espaço público com seus letreiros, outdoors,
vitrines, muros, casas - habitar o espaço urbano é deixar-se
mediado pelo espetáculo construído pela cultura da publicidade.
Nesse sentido, as obras de Félix González-Torres propõem
justamente seu contrário: fazem emergir a sensibilidade da vida
íntima, produzem narrativas para a esfera privada que
encontram sua exterioridade nas ruas e nas mídias exteriores.
Seus outdoors, como zonas autônomas temporárias,
estão a serviço da poesia terrorista e comprovam que a realidade
proposta pelos discursos convencionais das mídias é passível de
questionamentos. Percebendo-se a importância acerca da
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compreensão de todas as imagens que nos cercam e de seus
propósitos, diz-se que a cultura contemporânea molda o sujeito
na velocidade da cultura da hiperinformação, esvai-se da
mesma forma que surge.
Esses flashes fazem com que o sujeito acostume seu
olhar para esses incessantes convites e seduções. Eis que surge
o campo de excelência para o artivismo – um exército de seres
em transe, aguardando pela potência da linguagem de retraduzir
e ressignificar os velhos afetos. Eis que surgem novas
possibilidades para o vasto campo dos estudos em
comunicação.
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