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[1] Yuval Noah Harari, 2020. Ph.D em História pela Universidade de Oxford e professor da
Universidade Hebraica de Jerusalém.  Autor do livro Notas sobre a pandemia: em breves lições para o mundo pós-coronavírus.
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Como em pandemias anteriores, em relação ao covid-19, a coisa
mais importante a lembrar é que os vírus não moldam a história.  Os
humanos sim. Somos muito mais poderosos do que os vírus, e cabe
a nós decidir como responderemos ao desafio. O aspecto do
mundo depois da covid-19, depende das decisões que tomarmos
hoje[1] .

Em uma coletânea de entrevistas e artigos publicados em veículos como The Gardian, Time,

Financial Times e CNN, o historiador israelense Yuval Noah Harari reflete sobre o impacto e as
consequências da crise gerada pela pandemia da Covid-19 que se impôs ao mundo neste ano de
2020. Dentre tantos impactos impossíveis de mensurar, tamanha é sua extensão em todos os
campos da atividade humana, passamos subitamente a conviver com mudanças radicais em
nossas rotinas, readaptações das relações sociais, distância dos familiares e amigos, projetos
pessoais e coletivos suspensos e a condição de um “novo normal” impondo-se em nossas vidas.

Uma série de restrições impossibilitando-nos de encontros reais, dos calorosos e fraternos
abraços e, enfim, confinando-nos em um penoso regime de isolamento social. No campo da
educação, no que nos compete enquanto professores-pesquisadores, determinou-se a adoção
de um novo sistema de trabalho em regime remoto, com aulas, reuniões, lives e webinários
realizados exclusivamente por meio de encontros virtuais. 

O ser humano, no entanto, provou sua extraordinária capacidade de adaptação, não sem
grandes perdas e danos, quando, em seu esforço de reinvenção aliado à alta tecnologia de
nosso tempo, buscou em meio ao caos formas de reconexão com sua interioridade. Ao mesmo
tempo em que urgia a busca de soluções de ordem prática, objetiva e imediata em seu dia a dia,

a subjetividade humana encontrava refúgio em novos artifícios midiáticos tecnológicos digitais
no afã de expressar seus sentimentos, emoções e criatividade. E foi por meio da manifestação
artística difundida via internet que em grande parte se deu vazão das expressões humanas
represadas pelo isolamento radical. “Um pouco de arte, senão sufoco...”, diria Deleuze.

Proliferaram, então, lives de shows musicais, espetáculos de dança e de peças teatrais,

exposições virtuais, saraus de literatura e poesia online, fazendo das redes sociais o palco, a tela,

o livro, como uma janela virtual escancarada para o mundo. Compreender o conceito de uma
janela como espaço construído ou virtual, capaz de produzir sentidos, corresponde à afirmação
de seu caráter de signo que emoldura e comunica um modo de pensar, expressar e conhecer a
alma humana. E foi por meio da janela, tanto como espaço arquitetônico quanto virtual, que
conexões e interfaces foram estabelecidas entre as pessoas do mundo inteiro durante o
isolamento social a que fomos submetidos. Das janelas/varandas de uma Veneza vazia, surgia a
cantora de ópera que cantava para os vizinhos e para o mundo via internet, para lembrar apenas
de um dos muitos momentos tocantes desse cenário que nos parecia ficção científica, mas que
se convertia dramaticamente em realidade. A história dessas interfaces nas formas de expressão
e comunicação humanas se divide, a partir de agora, nitidamente em duas épocas: pré-janelas e
pós-janelas na mudança da conexão entre nós humanos (ou pós-humanos?).

Foi provocado por essa perspectiva da conexão remota, que o Programa de Pós- Graduação em
Comunicação, Linguagens e Cultura – PPGCLC, da Universidade da Amazônia idealizou a
publicação do segundo volume da série “Interfaces entre Comunicação Linguagens e Cultura”, o
qual, nesta edição, realiza-se sob o tema “Entrelace de saberes”. Este livro, configurado na forma
de e-book, apresenta ao público acadêmico uma coletânea de artigos e ensaios resultante das
pesquisas desenvolvidas pelos discentes e docentes do PPGCLC e pelas parcerias de seus grupos
de pesquisa. De acordo com o caráter interdisciplinar deste programa de pós-graduação e em
conformidade com suas coordenadas teóricas, conceituais e metodológicas, o livro é constituído
de produções que contemplam suas duas linhas de pesquisas, sendo: I – Linguagem, Identidade e

Cultura da/na Amazônia, área que investiga os processos semânticos – discursivos em várias
formas de linguagem (verbal, oral, sonora, visual, audiovisual), problematizando procedimentos
de significação em diálogos com a cultura, a comunicação, a arte e a literatura, em correlação
com a identidade da/na Amazônia, que perpassam contextos locais e globais, tradicionais e
contemporâneos; e, II – Sociedade, Representação e Tecnologias, campo que investiga as formas
pelas quais a sociedade e os sujeitos elaboram, representam e são representados nos âmbitos
comunicacional, artístico e literário por meio dos processos de sociabilidade, política e relações
de poder, processos de produção de sentido presentes no cotidiano e modos de interação com
as diversas tecnologias.

Abrindo a coletânea, o prefácio de autoria do filósofo e professor Victor Sales Pinheiro intitulado
Da cultura ao espetáculo, apresentando uma síntese da palestra magna proferida pelo autor na
abertura do VII Confluências 2020 “Artes de Ser: entrelace de saber”. Victor esboça uma
interpretação abrangente da nossa dilemática situação atual, em que a ciência e a tecnologia, a
despeito  do  seu  incontestável  valor,  também  geram  efeitos  deletérios,   espetacularizando   e 

INTERFACES VOLUME 2 - DEZEMBRO / 2020 - ISBN 978-65-88274-04-0



____________________________________________________________________________________________________________________                                                                   INTER

esvaziando as relações sociais, a arte e a política. Segundo Victor, a filosofia, esta provecta
predecessora das ciências humanas, contribui para a reflexão interdisciplinar, pois sempre se
moveu com dinamismo e flexibilidade entre as áreas dos saberes, articulando-os pela linguagem
que permite a comunicação social e a crítica da cultura.

Carla Geórgia Pinto,  Ana D’Arc Azevedo e Maria Betânia Arroyo nos apresentam a necessidade
de pensar a realidade do ensino de professores para alunos surdos e as relações estabelecidas
entre a leitura e a escrita entrelaçadas com a literatura na educação, por meio do texto Os
contos e as fábulas no processo de ensino: uma abordagem com alunos surdos em uma escola
pública em Belém-PA, na tessitura dessa narrativa de foco de lutas constantes por
transformações.

Discurso e poder: uma análise aplicada às concepções de liderança é o título escolhido para o
artigo desenvolvido por Thais Paula Ferreira,  Douglas Assumpção e Analaura Corradi, no qual
abordam de que forma, na administração científica e na psicologia organizacional, se dá a
compreensão sobre o conceito de liderança, o qual é comumente relacionado ao processo de
influência por meio de diferentes aspectos, averiguando como no campo comunicacional e áreas
afins investigam-se as questões de discurso e poder.

No texto Mídia e consumismo na infância diante de limitações do mundo adulto, as autoras
Larissa Costa e Rosângela Darwich relatam as vivências estabelecidas desde a infância que
estão diretamente relacionadas à constituição da identidade e, com isso, do autoconceito e do
conhecimento do mundo, no sentido da visão que alguém tem de si mesmo e dos contextos nos
quais encontra-se integrado.

O instigante titulo Imagem e ressignificação da mulher quilombola como estratégia de
resistência: projeto Cerâmica nas comunidades África e Laranjituba, é o texto apresentado pelos
autores Sabrina Tuma e Edgar Chagas Jr, que tem como objetivo compreender os processos
identitários e questões de gênero da mulher quilombola por meio do projeto sociocultural da
Cerâmica, vinculado ao projeto Filhos do Quilombo, realizado nas referidas comunidades. 

Os processos comunicacionais, por sua vez, passaram a ter outra lógica, com novas
possibilidades de interação e geração de conteúdos, os quais passaram a contribuir para
mudanças estruturais do jornalismo. É nesse cenário de mudanças que, sob o título
Descentralização do poder? O papel dos sites de redes sociais nos portais O Liberal e Diário
Online, as autoras Giovanna Abreu,  Maíra Evangelista de Souza e Ivana Cláudia Oliveira
apresentam como os sites de redes sociais e seu protagonismo trazem implicações para a
produção jornalística.

No belo texto As folhas impressas de Paula Sampaio: rizomas em um porão do bairro da Campina,

Janice Lima e José Mariano Klautau Filho, abordam o projeto “Folhas Impressas”, produção
fotojornalística de Paula Sampaio, enfocando os distritos históricos da Cidade Velha e Campina e
que resulta numa espécie de cosmos originário dos fluxos urbanos identitários da cidade de
Belém do Pará. Tal produção foi publicada na forma de tabloides, intitulados Folha do Ver-o-Peso,

Folha da Campina e Folha da Cidade.

O texto Caminhando pela cidade: acentuando sentidos através da Realidade Aumentada, de
autoria dos autores Marcia Cristina Nunes e Bruno Andrade, discursa sobre a criação de um
aplicativo no celular para caminhar pela cidade, acentuando a experiência do flanar pelo urbano
por meio da Realidade Aumentada. O artigo enfoca que conhecer um lugar através do caminhar
conecta as pessoas com o ambiente urbano descobrindo texturas, superfícies, ares, cheiros,

arquitetura, arte, etc, que na medida de cada um produz sentidos.

O percurso do imaginário é tratado pelos autores Camila Bastos,  Luiz Pinheiro,  José Guilherme
Castro e Lucinda Teixeira no texto Breve análise do imaginário em Alice no País das Maravilhas,

analisando de que forma operam, além da imaginação simbólica, a presença ora do gênero
fantástico, ora do gênero maravilhoso, na famosa obra de Lewis Caroll.

No texto Retórica e mito, exercício de linguagem, dos autores Paulo Nunes, Rosangela Darwich e
Raimunda Cardoso, observa-se as diversas etapas de apropriações de linguagens nas quais
identificam-se os estágios – pictórico, verbal e o tecnológico, dentro da ação humanizante, onde
o mito constitui uma forma de apreensão da realidade circundante através da manifestação
verbal e/ou pictórica e se concretiza por meio das diversas linguagens humanas. 

INTERFACES VOLUME 2 - DEZEMBRO / 2020 - ISBN 978-65-88274-04-0
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Encerramos com o posfácio elaborado na forma de um ensaio artístico intitulado Quarantime –

Desenhos para passar o tempo, de autoria de Jorge Eiró, no qual o artista por meio de imagens e
textos reflete de forma poética como a Arte preencheu o espaço do isolamento social durante a
pandemia, desenvolvendo como um artifício criativo-terapêutico uma série de desenhos nos
quais estabelece um diálogo com o tempo, este senhor que cronometra nossa existência durante
a modorrenta quarentena. 

Finalmente, este volume, concebido sob o signo da Arte, procura estabelecer entrelaces com as
singularidades da criação artística, suas linguagens e seus processos. Durante essa pandemia,

portanto, é de se esperar que o fazer artístico apresente as diferentes subjetividades daqueles
que os produzem – apresentando maiores ou menores mudanças, facilidades e dificuldades.

Assim, apresentamos este espólio de conhecimento e pesquisas em áreas e temáticas tão
distintas, no qual o Programa de Comunicação, Linguagens e Cultura vislumbra um crescente
entrosamento entre os alunos do Mestrado e do Doutorado, sublinhando as parcerias entre os
docentes orientadores, seus discentes e grupos de pesquisas de outras instituições de ensino
superior, como a Universidade Federal do Pará e a Universidade do Estado do Pará. 

Destarte, à sombra da pandemia mas à luz da arte, desejamos que todos possamos gozar de
uma boa e profícua leitura!

Belém, Pará, dezembro de 2020.

Profa. Dra. Marcia Cristina Nunes
Prof. Dr. Jorge Eiró

(Organizadores)

Post-scriptum: dedicamos esta apresentação à memória do escritor João Carlos Pereira, professor da Universidade da
Amazônia durante tantos anos, em nome de quem lembramos igualmente de todos os outros colabores desta instituição
que, como ele, lamentavelmente, perderam a vida em razão da pandemia de Covid-19. 
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DA CULTURA AO ESPETÁCULO: DILEMAS ATUAIS

A seguir, reproduzo três ensaios filosóficos – Caverna digital, Era da informação visual e

Interpretando o botão curtir do Facebook –, publicados originariamente no jornal O Liberal, que

me valeram o generoso convite dos professores Jorge Eiró e Márcia Nunes para proferir a

Palestra Magna do VII Confluências “Artes de Ser: Entrelace de Saberes”, do Programa de Pós-

Graduação em Comunicação, Linguagens e Cultura da Universidade da Amazônia

. 

Esses ensaios foram enfeixados na seção Crise da Comunicação, do meu livro A crise da cultura

e a ordem do amor (Editora É Realizações, no prelo), em que esboço uma interpretação

abrangente da nossa dilemática situação atual, em que a ciência e a tecnologia, a despeito do

seu incontestável valor, também geram efeitos deletérios, espetacularizando e esvaziando as

relações sociais, a arte e a política.  

  

Nem todos os argumentos explorados na palestra, que está disponível no meu canal do

YouTube, constam nos artigos abaixo, mas certamente eles ajudam a mapear as principais

referências teóricas adotadas, como Platão, Vargas Llosa, Paula Sibilia e, principalmente, René

Girard.

Os tópicos da palestra foram: (1) a cultura digital e artificial, com hegemonia da retórica; (2) a

linguagem virtual e as consequências intelectuais da desverbalização; (3) a comunicação

superficial; (4) a psicologia narcísica da identidade virtual; (5) a ética mimética e massificada das

redes sociais; e (6) a política polarizada e demagógico-populista.

Talvez a Filosofia, esta provecta predecessora das ciências humanas, possa contribuir para a

reflexão interdisciplinar, pois sempre se moveu com dinamismo e flexibilidade entre as áreas dos

saberes, articulando-os pela linguagem que permite a comunicação social e a crítica da cultura.

Portanto, espero atender à proposta desta coletânea, que se volta às artes que revelam uma

forma mais autêntica e humana de ser.

Caverna digital

A cena é clara e sobejamente conhecida: prisioneiros acorrentados nos pescoços e tornozelos,

prostrados ao fundo obscuro da caverna, onde se projetam sombras produzidas por fantoches

que figuram sobre uma mureta e são manipulados por oradores que os dublam atrás de uma

fogueira. Essa estrutura é muito semelhante a de um cinema, cuja fonte de luz projetada na tela

permanece atrás dos espectadores. 

Mas hoje as telas não se restringem às cavernosas salas de cinema, tornando-se onipresentes

com os celulares e computadores portáteis. Todos têm a sua própria tela a tiracolo, assistindo às

incessantes imagens antes, durante e depois de olhar diretamente as coisas ao seu redor.

Nunca Platão foi tão atual quanto na análise da realidade virtual, que se decalca da realidade

sensível direta e a transforma, numa inversão de realidade e simulacro, ocupando a instância

digital, secundária e derivada, o papel da instância real, primária e originária, de que proveio.

Quem conhece a famosa alegoria da Caverna de Platão, meticulosamente elaborada no centro

da sua obra mais completa e audaciosa, República[2], se impressiona com a atualidade

permanente dessa metáfora da condição humana, sempre avassalada por simulacros que a

desviam da experiência mais imediata. No fundo, Platão reflete sobre a intermediação da

linguagem entre os homens e a realidade. Insuperável, a linguagem pode tanto distorcer quanto

revelar a realidade. A exortação pedagógica de Platão volta-se à necessidade de libertar-se do

jugo dos retóricos sofistas, os “formadores de opinião” que confundiam a população ateniense a

respeito das coisas mais importantes, a bondade, a justiça, a beleza, a verdade e a divindade,

fazendo-as “parecer” diferente do que de fato e por essência “são”.

 Victor Sales Pinheiro[1].

[1] Professor da Universidade Federal do Pará e do Centro Universitário do Pará. Mestre e Doutor em Filosofia. Graduado em 

Direito. Coordenador da Coleção Teoria da Lei Natural, da edição bilíngue dos Diálogos de Platão e da obra de Benedito Nunes. 

Site: www.dialetico.com.br
[2] Platão, República, Belém, Ed.UFPA, 2016.
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Segundo Platão, quem sai da Caverna, do horizonte da opinião pública passivamente aceita por

todos e assimilada por repetição e costume, é hostilizado e ridicularizado, como Sócrates o foi. A

sociabilidade na Caverna é a de imposição de um pensamento e de uma forma de expressão.

Quem se subtrai a esse modo de pensar e de se comunicar, parece a todos um alienado que se

evadiu da verdadeira e única realidade. 

O mundo da Internet é a Caverna digital dos nossos dias, com a significativa diferença que não

somos consumidores passivos de imagens, informações e opiniões, com éramos, e ainda somos,

na era da televisão[3]. Agora, interagimos com essas imagens e as recriamos, tornando-nos

também produtores delas. Toda a realidade se plasma nas telas dos computadores e celulares e

todos se sentem coagidos a utilizá-los cada vez mais, em todos os âmbitos da vida. Sem negar o

seu extraordinário potencial de comunicação e interação, o que seria pueril, deve-se ressaltar o

que, nas redes sociais, há de utópico e pernicioso, principalmente a onisciência, a

hiperconectividade e a identidade virtual.

A massa de informação, textos, livros, filmes e documentários que a Internet apresenta leva-nos

a crer que ela é a depositária universal do saber humano, a enciclopédia definitiva da ciência

acumulada ao longo dos milênios de civilização. A princípio, essa impressão é correta, pois a

Internet é uma plataforma digital de processamento de informações virtualmente infinito, que

abarca, gradativamente, toda a produção humana, beneficiada pelo fato de que sua

alimentação é difusa e não está circunscrita a um centro exclusivo de produção e gestão do

conhecimento, como o editor de uma enciclopédia ou dicionário. Ou seja, trata-se de um saber

interativo produzido em rede, que se transforma diariamente pela inserção de um novo material

que reinterpreta o anterior[4].

A ilusão de onisciência, porém, é considerar a Internet autônoma e autossuficiente, dispensando

as formas tradicionais de conhecimento, sobretudo o diálogo presencial e a leitura de livros, que

estimulam diferentemente a inteligência. A Internet é marcada pela velocidade e

simultaneidade de assuntos tratados, assim como pela compactação da linguagem e sua

progressiva desverbalização em proveito das imagens, que são compreendidas de forma

imediatista e fugaz[5].

A hiperconectividade responde a um anseio natural de permanecer em contato com os outros,

superdimensionado pela possibilidade efetiva de estar online a todo momento e poder

acompanhar tudo o que se passa com os demais, onde quer que estejam, comentando-lhes as

próprias impressões e intercambiando suas experiências em tempo real. Daí a obsessão,

sobretudo da juventude, pelas redes sociais, o que pode gerar ou agravar uma série de

complicações psicológicas, descritas, de modo sucinto e preciso, pelo psiquiatra Fernando

Sarrais: compulsão, ansiedade, insônia e dispersão crônica (déficit de atenção)[6]. Quanto

tempo suportamos sem recorrer às redes sociais? O que seria de um momento importante cuja

foto não pudéssemos exibir nas redes? 

Substitutivas das descrições verbais, que exigem um nível maior de abstração intelectual, as

fotos e vídeos multiplicam-se na caverna digital, estimulando também a criação de uma

identidade virtual. Nesse contexto, as redes sociais se tornam um espelho narcísico no qual as

pessoas se projetam e se inventam, a partir da espetacularização e promoção da própria

imagem. A renúncia à intimidade e à privacidade é consequência direta do gesto exibicionista e

voyeurista que caracteriza as redes sociais, consoante a antropóloga Paula Sibilia[7].  É típico da

experiência da Caverna sentir-se sempre em público e criar um modo de ser visto pelos outros. A

identidade virtual concerne à forma como o ego se forja para ser reconhecido pelos outros, em

cujos olhos ele se identifica. Ora, isso impede a sinceridade do autoconhecimento, o despir-se

das máscaras sociais para encontrar a genuína personalidade, que pertence à grande tradição

filosófica e espiritual ocidental de Sócrates e Santo Agostinho, cujas obras contribuem para a

libertação da Caverna[8]. 

[3] Cf. Jean-Jacques Wunenburger, O homem na era da televisão, São Paulo, Loyola, 2005

[4] Cf.  Manuel Castells, A galáxia Internet - Reflexões sobre a Internet, os negócios e a sociedade, Rio de Janeiro, Zahar, 2013.

[5] Cf.  G. Graham, The internet - A philosophical inquiry, Londres, Routledge, 1999.

[6] Fernando Sarrais, Temas de psicología práctica, Navarra, EUNSA, 2012.

[7] Paula Sibilia, O show do eu: a intimidade como espetáculo,Rio de Janeiro, Contraponto, 2016.

[8] Cf. Louis Lavelle, O erro de Narciso, São Paulo, É Realizações, 2012.
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Era da informação

Diante do otimismo causado pela proliferação de notícias e popularização de conhecimentos

científicos, o grande poeta e ensaísta inglês T. S. Eliot questiona nos reflexivos versos de “A

pedra”, de 1934: “Onde está a sabedoria que nós perdemos no conhecimento? Onde está o

conhecimento que nós perdemos na informação?”[9].

Nosso mundo é marcado pelo ritmo de produção industrial, de trabalho incessante, de pressa e

mobilidade. Em sociedades globais informatizadas, temos acesso imediato a todo tipo de

conteúdo e notícia; entretanto, raramente conseguimos assimilar o que vemos, escutamos ou

lemos. Nossa mente não tem tempo para digerir tudo o que recebe, substituindo,

instantaneamente, um assunto por outro, numa velocidade frenética. Quanto mais se atenta às

informações incessantes, percebe-se que os noticiários se contradizem, os fatos não se

encaixam. Temos cada vez mais informação, e cada vez menos conhecimento.

Ademais, a sabedoria, que unifica a experiência humana numa totalidade de sentido, é

esmagada por uma montanha de conhecimentos científicos dispersos e incoerentes entre si. Os

médicos discordam dos nutricionistas, os fisioterapeutas dos educadores físicos, os advogados

dos contadores, os sociólogos dos economistas, e assim por diante. Mesmo “bem-informado”, o

leigo paira desnorteado no mar de especialistas que não se entendem e que não oferecem

nenhuma orientação estável, consoante a fragmentação epistemológica descrita no ensaio ‘A

barbárie da especialização’.

      

Mas não queremos apenas receber informação, queremos também participar da novidade,

difundi-la, aprová-la, reprová-la, comentá-la, e “fazer” notícia: surgem os cortejos e

linchamentos virtuais, de natureza mimética. As redes sociais potencializam, exponencialmente,

a comunicação, à medida que a tornam superficial, vaga, lacônica e massificada. 

Do ponto de vista cultural, o mais importante fenômeno da nossa era da informação visual é o

processo contínuo de desverbalização, de redução da linguagem escrita e do pensamento

discursivo. Tudo que ultrapassa o tamanho de um “tweet”, uma postagem de “blog” e

“Facebook”, ou não possa ser traduzido num “emoji” ou “figurinha”, ou a uma imagem de

“Instagram”, ou que não caiba numa notícia de jornal, parece inacessível, obscuro e

desnecessário. Meus jovens alunos recusam os livros em proveito dos “links” ou dos arquivos

digitais.

Essa primazia da imagem sobre palavra neutraliza a inteligência reflexiva e a imaginação, que

são impulsionados pela leitura, empobrecendo, significativamente, o mundo interior do homem.

Quem é privado de palavras, vê menos, entende menos, pensa menos, tem menos capacidade

de interpretar as imagens que passivamente recebe. Contrariamente, a multiplicação de

palavras expande nosso horizonte intelectual, franqueia-nos a liberdade mental, o senso crítico,

a criatividade e a individualidade. 

Se a cultura clássica exige o esforço de decifração de uma linguagem elaborada e simbólica,

como a de Camões e Cervantes, Beethoven e Villa-Lobos, a cultura midiática é a da imagem

instantânea e da bricolagem. Trata-se de uma cultura filistina de pastiche e improviso, que torna

tragicamente entediante e inacessível o acesso àquele universo elevado e refinado. 

Não há tempo para leitura perseverante, de dias, semanas ou mesmo meses. Como degustar os

imponentes tomos dos épicos de Homero, Virgílio e Dante ou os volumosos romances Dostoiévksi,

Thomas Mann e Proust. Com a ascensão do cinema, da televisão e depois mais ainda da

Internet, muitos profetizaram o fim da literatura, restringindo o horizonte moral e intelectual da

sociedade à cultura digital de filmes, novelas, séries, webpages e redes sociais. Quem dedica um

momento diário para a leitura, escanteando o celular e a televisão? Sem a leitura,

renunciaremos ao conteúdo acumulado ao longo dos milênios na forma escrita e intraduzível de

outro modo.

____________________________________________________________________________________________________________________                                                                   INTER[9] T. S. Eliot, Poesia, tradução Ivan Junqueira, Rio de Janeiro, Arx, 2004.
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Segundo o sociólogo Frédéric Martel, a atual cultura do entretenimento midiático, graças à

revolução audiovisual e à globalização, aposentou a velha cultura literária, tornando-a arcaica

e obsoleta, reservada a um nicho social inexpressivo[10]. Os filósofos e intelectuais, que tanta

influência tiveram na história política recente, foram substituídos por jornalistas sensacionalistas

e blogueiros opiniáticos, mais preocupados em fotografar e filmar os fatos, do que em descrevê-

los e explorá-los verbalmente.

Como bradava Nietzsche há mais um século, a cultura clássica, que antes era vida cultural ativa,

dinamizando novos pensamentos, traduções e interpretações, deteriora-se em vida artificial de

arquivo, repositório acadêmico restrito aos especialistas universitários e historiadores, com seus

jargões herméticos que impedem a difusão cultural para a sociedade como um todo, mais

alfabetizada, e, paradoxalmente, mais iletrada.

Consoante George Steiner, a consequência mais danosa da neutralização da alta cultura

literária na sociedade é a demissão da palavra, que embasa a consciência ocidental. Desde

Platão, o discurso falado, lembrado e escrito foi o eixo da inteligência individual. Mas, em nossa

cultura midiática, a palavra está cada vez mais subordinada à imagem e

à música[11].

Quando se observa a juventude monossilábica, celular sempre à mão, fones de ouvido ligados,

confiante na onisciência da internet e ignorando a potência intelectual dos livros, percebe-se a

contradição entre a expansão da escolaridade e da informação e a assimilação da inteligência

literária e discursiva, paradoxo também notado por Mario Vieira de Mello[12]. Mesmo a geração

universitária tem grande dificuldade de expressão verbal, pela falta quase absoluta de leitura e

prática da escrita

Lendo a impressionante obra do humanista Mortimer Adler[13], salta aos olhos o embotamento

da inteligência discursiva que permite uma genuína comunicação e interação intelectual entre 

 os  homens.  A  comunicação  digital  é boa, útil e muito eficaz. Não há razão para dispensá-la,

mas absolutizá-la é um grave erro cultural e pedagógico, uma embriaguez do ilusionismo digital. 

 

Interpretando o botão curtir do Facebook

O Facebook revela, de modo claro, um dado elementar da sociabilidade humana: o desejo

mimético, o fato de imitarmos e “seguirmos” os outros na eleição dos nossos objetos de

interesses. Nosso desejo não é jamais independente de modelos, mais ou menos conscientes,

que tornam esses alvos atraentes. 

Essa característica gregária do homem explica os fenômenos de massa como a moda, o

consumo e as eleições políticas, em que nossas ações se vinculam diretamente aos outros, às

pesquisas de opinião e aos padrões sociais cristalizados em atitudes típicas. Os modelos

midiáticos da música, televisão, cinema e esporte conferem aura sagrada aos produtos de

consumo, aos candidatos eleitorais, assim como os intelectuais que prefaciam ou resenham um

livro o revestem de dignidade científica e chancela cultural imediata e inconteste.

Mesmo quando queremos reforçar nossa identidade e a validade do que reputamos digno,

procuramos confirmação social em pessoas identificadas com essa forma de vida,

comportamento, consumo ou pensamento. Esse fato constitui a cada um a sua identidade

coletiva, hostilizando também o inimigo comum, a “tribo” antagonista à dele. As redes sociais

são, portanto, um local privilegiado para se experimentar não só o debate intrínseco às

democracias liberais pluralistas, que ritualizam juridicamente o conflito social, mas também a

escalada de violência do linchamento coletivo, franqueado pelo contágio mimético de elogio ou

execração. Portanto, o conceito de “desejo mimético” de René Girard[14], contribui para a

compreensão do eficiente e hoje irrenunciável pandemônio digital das redes sociais, nova ágora

da discussão pública.     

Precisamos saber como os outros pensam, falam, compram, votam, divertem-se, e assim por

diante. E queremos participar dessa vitrine e desse leilão generalizado, em que todos se avaliam

e são avaliados, simultaneamente imitando e sendo imitados por outros. Tornamo-nos

intermediários de notícias, de propaganda, de informação e de opiniões, de cujas fontes

ideológicas nem sempre suspeitamos. 

____________________________________________________________________________________________________________________                                                                   

[10] Frédéric Martel, em Mainstream - a guerra global das mídias e das culturas, Rio de Janeiro, Civilização Brasileira, 2013.

[11] George Steiner, Dans le château de Barbe-Bleue – Notes pour une redéfinition de la culture, Paris, Gallimard, 1986.

[12] Mario Vieira de Mello, O Conceito para uma educação de cultura com referência ao estetismo e à criação de um espírito ético no Brasil,
Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1986,

[13] Cf. Mortimer Adler; Charles Van Doren, Como ler livros – o guia clássico para leitura inteligente, São Paulo, É Realizações, 2014.

[14] René Girard, Mentira romântica e verdade romanesca, São Paulo, É Realizações, 2009.
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Temos todas as informações fragmentadas, mas frequentemente carecemos da formação

intelectual necessária para articulá-las aos contextos mais amplos da sociedade e da história.

Por isso, nossos pareceres costumam ser precipitados e emitidos no calor da hora, ao sabor das

emoções miméticas e das reações em cadeia. No âmbito do imediatismo digital, não há tempo

para um juízo ponderado e refletido, pois se deve posicionar a favor (like) ou contra (dislike) cada

fato atual e pessoa presente, o que significa aderir aos que já se posicionaram desta ou

daquela forma antes.

As redes sociais dinamizam, em potência virtualmente infinita, a tendência mimética que René

Girard tomou como intuição fundamental de sua teoria antropológica, psicológica, sociológica e

literária, uma das mais importantes concepções transdisciplinares das atuais ciências humanas.

Com efeito, um dos alunos de Girard na Universidade de Stanford, Peter Thiels, foi o primeiro

investidor externo do Facebook, em 2005, com “apenas” U$500.000, montante que o tornou

bilionário em 2012. Considerado um “executivo-filósofo” e um dos principais nomes em mídia

digital do mundo, fundador do PayPal e ainda dirigente do Facebook, Thiels afirma que o

conceito de rede social é explicado pela teoria mimética, que relaciona o desejo humano, seja

ele qual for, com o mediador mimético que o deflagra.

Desejar um objeto é, de algum modo, querer ser aquele que o almeja ou possui. Essa mediação

pode ser externa, quando o mediador está num nível espiritual ou social distinto e é emulado

sem rivalidade, ou interna, quando o mediador se torna um obstáculo para o objeto desejado,

convertendo-se num concorrente. As patologias do desejo ocasionadas por esse fenômeno são

facilmente percebidas e sentidas, e serão analisadas posteriormente, na seção dos vícios

capitais: inveja, ciúme, ressentimento, voyeurismo, narcisismo, carência de reconhecimento e

anorexia, para referir aos vícios miméticos mais evidentes entre os estudados por Laise Sales

Pinheiro[15].

O horizonte de atuação do modelo mediador na sociabilidade virtual revela-se na função mais

inventiva e rentável do Facebook, o botão curtir, que multiplica e retroalimenta, indefinidamente,

as suas atividades, enredando os usuários numa teia de comunicação autorreferente, algo

próximo do que Platão expressou com a famosa alegoria de Caverna.

Explorando a morfologia da palavra inglesa like, percebe-se que ela significa, como verbo,

“gostar” e, como preposição, “parecido”. Desdobrando a semântica deste termo a partir da

teoria mimética de Girard, pode-se dizer que gostamos de um objeto por ou para sermos

parecidos com o modelo que nos motivou a desejá-lo. Platão “gosta” de Filosofia para ser

“como” seu modelo Sócrates. Ou seja, nunca se “gosta” diretamente de um objeto, gosta-se dele

“como” o modelo o aprecia; gosta-se de algo, gostando de quem o tornou desejável.  Essa 

 ambigüidade  constitutiva  do  desejo  mimético exprime-se na frase: I always ‘like’ something

‘like’ somebody else does. Assim, como o Facebook manifesta, curte-se o objeto curtindo quem o

tornou atraente e interessante.

O Facebook, porém, é fruto de uma sociedade democrática, acentuadamente horizontal, em que

as hierarquias tradicionais da família, política, religião e ciência são neutralizadas. Nesse tipo de

sociedade, que se erige, fundamentalmente, sobre direitos subjetivos e economia de mercado,

todos podem opinar sobre tudo numa feira babélica, dispersiva e centrífuga. Por isso as mídias

digitais se tornam cada vez mais o centro do mimetismo social, assim como da canalização da

violência epidêmica que a mediação interna do desejo suscita. 

A cultura do espetáculo midiático, a política do polemismo opiniático, a arte do gosto subjetivo,

o amor do prazer efêmero e a religião da tranquilidade psicológica, tudo isso se reflete de modo

didático na “curtição” endêmica do Facebook. Marcado pela ambivalência de toda tecnologia,

essa rede social poderosa reúne e congrega as pessoas, ao mesmo tempo em que as hostiliza e

opõem entre si. A personalidade virtual depende da identificação com um grupo, que se

estabelece pela condenação comum de um bode expiatório, o qual os membros desse grupo

estão dispostos a linchar, a partir da primeira pedra lançada, como se discute também no

ensaio ‘Radicalismo político e estado de exceção’. A leitura da obra-prima de Girard, Mentira

romântica e verdade romanesca, torna-se imprescindível em nosso tempo em que a imitação

emula e disfarça a liberdade.

[15] Laise Araújo Sales Pinheiro, Desejo, violência e cristianismo – gênese de uma história apocalíptica em René Girard,
  Tese de Doutorado, Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, 2016.
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INTRODUÇÃO

Nesta atividade de pesquisa, situamos o nosso lugar de fala, como pesquisadoras e docentes

atuando na Educação Básica e na Educação Superior. Trata-se de uma pesquisa de mestrado

que se deu no Ensino Fundamental em uma Unidade Técnica Especializada que atende alunos

surdos.

À vista disso, podemos inferir os diferentes olhares fundamentados nos diversos significados

culturais, sobretudo aqueles que os discentes surdos podem utilizar, em distintos ambientes e

que ocasionalmente são desconsiderados pela comunidade escolar. 

É irrefutável a incongruência do sistema de ensino que é de conhecimento público por

intermédio dos dados estatísticos, salientando a premência de mecanismos que auxiliem de

modo profundo o desenvolvimento pleno desses sujeitos (SASSAKI, 1997). 

O movimento de inclusão angariou pujança a partir da década de 1990, bem como os

programas de educação especial foram perdendo espaço, sobretudo no universo escolar.

Consequentemente, a educação inclusiva entrou nas instituições escolares com a proposição

de respeito e entendimento a respeito da valorização e relevância da diversidade, tendo como

destaque a compreensão que todos senhoreiam os mesmos direitos e, o fazer pedagógico.

Situa-se ligado ao fazer comunicacional, conectando-os no cotidiano de aproximação dos

sujeitos ouvintes com sujeitos surdos.

Neste cenário, assimilar que a linguagem é componente encarregada pela atividade psíquica

humana. Esta detém papel fundamental na edificação dos processos cognitivos. Destarte,

integra-se na constituição do sujeito, pois contribui nas relações essenciais para a edificação

do conhecimento (VYGOTSKI, 1997). A linguagem é obtida no meio social, mediante o convívio

com o outro e é esse diferencial que o particulariza o homem, separando dos outros animais.

É através da linguagem, que inúmeros grupos comunicam-se e inter-relacionam-se construindo

uma sociedade que faz uso dela, apesar disso, nos sujeitos surdos esse meio transmissor é

dificultado já que os sons que são conduzidos pelo canal auditivo, nessas pessoas são

alterados (GÓES & LAPLANE, 2007).

Isto posto, as crianças surdas portam dificuldades de desenvolver a linguagem, e igualmente

essas dificuldades direcionam a procrastinação, nesse contexto erguem-se inúmeros

problemas emocionais, sociais e cognitivos, embora consigam desenvolver o aprendizado

tardio da língua.

Como resultado das dificuldades concernentes a linguagem, contemplamos que as crianças

surdas possuem atraso na aprendizagem em referência aos sujeitos ouvintes, porquanto,

interferências entre idade e o conhecimento. Com relação a essa condição faz-se

indispensável orientações educacionais que verdadeiramente possam responder as

necessidades especiais desses sujeitos, ressaltando verdadeiramente as suas capacidades e

habilidades.

Assim sendo, a presente pesquisa se justifica pela necessidade de refletir a realidade do ensino

de professores para alunos surdos e as relações estabelecidas entre a leitura, escrita

entrelaçadas com a literatura na educação destes.

Na tessitura dessa narrativa de foco de lutas constantes por transformações, os estudos

realizados acerca da relevância da literatura infantil no processo de aprendizagem de alunos

surdos, converte-se imprescindível, visto que atuam nas intercessões, subjetividades, emoções

e energia que processam com base na interação com a cultura no preciso momento em que

este influxo converge para o alcance do conhecimento cognitivo e de processos culturais

OS CONTOS E AS FÁBULAS NO PROCESSO DE ENSINO: 

UMA ABORDAGEM COM ALUNOS SURDOS 

EM UMA ESCOLA PÚBLICA EM BELÉM-PA
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Desse modo, ressaltamos a seguinte problemática: De que maneira a literatura infantil (contos

e fábulas) contribui no processo de ensino de professores que trabalham com alunos surdos em

uma escola pública em Belém-PA?

Alicerçada nesta indagação ergueram-se as seguintes questões norteadoras que integralizam

o problema dessa pesquisa: Que aspectos teóricos abordados na formação inicial e

continuada os professores e coordenadores possuem para atuarem com a literatura infantil no

processo de ensino com alunos surdos? Como os professores e coordenadores

compreendem a literatura infantil (contos e fábulas) como objeto facilitador na aquisição do

conhecimento na educação com os surdos? De que maneira os contos e fábulas facilitam o

processo de ensino de leitura e escrita na educação com alunos surdos?.

A partir dessas questões esta pesquisa tem como objetivo geral: Conhecer as formas que os

contos e fábulas contribuem no processo de ensino de professores que atuam com alunos

surdos em uma escola pública em Belém-PA. 

E tem como objetivos específicos: a) Identificar os aspectos teóricos abordados na formação

inicial e continuada dos professores e coordenadores sobre a literatura infantil no processo de

ensino com alunos surdos; b) Analisar a compreensão dos professores e dos coordenadores

sobre a literatura infantil como objeto facilitador na aquisição do conhecimento na educação

de surdos; c) Conhecer formas que os contos e fábulas facilitam o processo de ensino da leitura

e escrita na educação com alunos surdos.

DESENVOLVIMENTO

No Brasil, a Literatura Infantil e a instituição escolar sempre viveram ligadas. Os livros infantis

encontram na instituição escolar, o ambiente perfeito para asseverar a dedicação de seus

leitores, mesmo que estes sejam aplicados como leitura obrigatória e empregados como

argumentos utilitários, esclarecedores e pedagógicos.

Lajolo (2008) assevera que se ler é fundamental, a leitura literária também é essencial.

É a literatura, como linguagem e como instituição, que se confiam os diferentes
imaginários, as diferentes sensibilidades, valores e comportamentos através dos
quais uma sociedade expressa e discute, simbolicamente, seus impasses, seus
desejos, suas utopias. Por isso a literatura é importante no currículo escolar: o
cidadão, para exercer, plenamente sua cidadania, precisa apossar-se da linguagem
literária, alfabetizar-se nela, tornar-se seu usuário competente, mesmo que nunca vá
escrever um livro: mas porque precisa ler muitos (LAJOLO, 2008, p. 106). 

Aplica-se o termo Literatura Infantil à reunião de editorações que em seu material tenham

formas divertidas ou didáticas, ou ambas, e que sejam designadas ao público infantil. Todavia,

estudiosos que se inclinam neste espaço consideram este julgamento um tanto limitado, tendo

em conta que muito antes da realidade de livros e revistas infantis, a Literatura Infantil

trabalhava na prática oral, conduzindo a expressão da cultura de um povo de geração em

geração (ARROYO, 1990).

A literatura Infantil é arte. E através da arte deve ser analisada e representar integralmente à

pessoalidade da criança. A criança possui uma ambição voraz pelo encantador e esbarra na

literatura infantil o provimento apropriado para as expectativas da psique infantil. Alimento,

esse, que translada os movimentos interiores e satisfaz os próprios proveitos da criança. Em

conformidade com Meireles (1984, p. 32) “a literatura não é, como tantos supõem, um

passatempo. É uma nutrição”.

Para Frantz (2001, p. 16), “a literatura infantil é também ludismo, é fantasia, é questionamento, e

dessa forma consegue ajudar a encontrar respostas para as inúmeras indagações do mundo

infantil, enriquecendo no leitor a capacidade de percepção das coisas”. Porém, não devemos

esquecer que as obras direcionadas as crianças são redigidas por adultos. Este possui o

propósito de divulgar por meio de suas composições. 

De acordo com Meireles (1984, p. 29):
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Através do lançamento da criança nos contos infantis, ela vive profundamente seus conflitos,

medos e dúvidas. Mencionamos à projeção da criança nos contos infantis e saberes,

considerando na perspectiva de Benjamin (2002, p. 69) , quando afirma “não são as coisas que

saltam das páginas em direção à criança que as vai imaginando, a própria criança penetra nas

coisas durante o contemplar, como nuvem que se impregna do esplendor colorido desse mundo

pictórico”. É através do imaginário que a criança identifica seus próprios bloqueios e descobre

como enfrentá-los, podendo assim, se manifestar melhor e se compreender como parte

constituinte do mundo que o cerca.

Nesse aspecto:
A natureza e intensidade dessas emoções podem repercutir na vida do pequeno leitor
de maneira definitiva. Não apenas ele se lembrará, até a morte, desse primeiro
encantamento [...]; muitas vezes, a repercussão tem resultados práticos: vocações
que surgem, rumos de vida, determinações futuras (MEIRELES, 1984, p. 128).

Entretanto, percebemos que, para ler e escrever é necessário, primordialmente, que a criança

seja alfabetizada. E a escola é a entidade tradicionalmente responsável para realizar a função de

alfabetizar em nossa sociedade. Evocando que, comumente, os primeiros textos de leitura que as

crianças possuem a familiaridade depois de dominar as cartilhas, são as composições dos livros

didáticos, principalmente apresentados nas aulas de Língua Portuguesa.

É habitual, constatarmos nos livros didáticos da Língua Portuguesa, pertinentes composições

seguidas de péssimos exercícios, de outro modo, esbarrar com assunto de um texto comumente

subdividido ou ajustado, usado como alegação para exercício de gramática e redação,

operando, desta forma, todo o tempo do aluno em progresso de atividades. Não segurando com

isso, a evolução de uma leitura crítica, ousada e revolucionária.

É frequente verificar, a associação ao instrumento estabelecido e usado pelos professores para a

introdução do leitor e estímulo da leitura que, possivelmente, pela ausência de formação

específica, os professores não alcancem diferenciar o livro didático, ou livro paradidático dos

livros de literatura infanto-juvenil. Deste modo, terminam na maioria das vezes, usando material

puramente com propósitos pedagógicos ou utilitários.

É relevante ressaltar, que os livros literários não são livros paradidáticos, mesmo que vários

professores retirarem seu sentido, usando-os com a mesma finalidade. Almeida (2008, p. 51) afirma

que “O texto literário é aquele que não possui compromisso com o leitor, com os textos

paradidáticos ou com texto didático. Ele é estético, criação, imaginário, fantasia, pensamento e

atitude”. Estas particularidades do texto literário, por seu turno, podem provocar, como

consequência, a elaboração da criticidade nos alunos.

Porquanto, a literatura, ao nos chamar para o convívio com múltiplas emoções e interpretações

de mundo, oportuniza momentos para o crescimento interior, permitindo a constituição de

princípios individuais para mensurar e codificar seus próprios sentimentos. 
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Alguns autores escrevem para crianças e mostram uma linguagem simplista ao extremo,

argumentando-a como ser menor disponibilizam textos de menor categoria e que não

adicionam sentido ao leitor, desvalorizando, por conseguinte, a competência intelectual da

criança. Ou, em diferentes circunstâncias, não raros, escritores buscam imprimir o estilo

moralista para sublinhar sua obra. Antagônica, a intenção de agradar o gosto e atender a fome

intelectual infantil, determinando, todavia, o descaso da criança pela obra.

Os contos infantis oportunizam o despertar das diferentes emoções e o desenvolvimento de

visões de mundo do leitor infantil. E nessa união com a fantasia, a criança entra em 

 familiaridade  com seu   mundo  interior,  conversa  com  seus sentimentos mais ocultos, enfrenta

seus temores e anseios escondidos, ultrapassa seus conflitos e ascende ao equilíbrio

indispensável para seu crescimento. Sosa (1978, p. 19) advoga: “O espírito da criança precisa do

drama, da movimentação dos personagens, da soma das experiências populares e tudo isso

dito por meio das mais elevadas formas de expressão e com inegável elevação de pensamento”. 

O livro infantil, se bem dirigido à criança, é de invenção e intenção do adulto.
Transmite os pontos de vista que este considera mais úteis à formação de seus
leitores. E transmite-os na linguagem e no estilo que adulto igualmente crê
adequados à compreensão e ao gosto do seu público.
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Por conseguinte, compreendemos que a instituição escolar possui como meta praticada a

formação do leitor literário, deve ter como preceito a experiência da literatura, como nos alerta

Cosson (2008, p. 23) que diz: “sem abandono do prazer, mas com o compromisso de

conhecimento que todo saber exige”. Para tanto, tornar-se irrevogável refletir a característica

do material literário ofertado aos alunos e a formação dos professores medianeiros da leitura

literária.  Através da leitura agradável podemos alcançar erudição, mediante textos abertos e

variados, o sujeito é incentivado à curiosidade, apropria-se de novos conhecimentos e

descobre novas sensações, construindo, consequentemente, novos saberes. Por isso, Literatura

Infantil em especial os contos e fábulas, possuem um papel fundamental na formação do

sujeito leitor, é uma ação importante profilática geradora de independência emocional e

cultural.

Refletindo acerca da Educação inclusiva entendemos que existem princípios básicos para se

considerar com relação as demandas relacionadas ao acesso e à permanência com sucesso

de discentes surdos. Salientamos que tais princípios estão nas leis do país, especialmente na

convenção sobre os direitos das pessoas com deficiência que apresentou um novo paradigma

para a educação no Brasil (BRASIL, 2009).

Neste sentido, entendemos que acreditar na capacidade e na aptidão em aprender e produzir

conhecimentos, de sujeitos com formas diferentes de se interrelacionar-se com o mundo e com

a erudição; é constatar, explicitamente, a essência do princípio da universalização.

Neste cenário destacamos a importância de o professor do Ensino Fundamental ler histórias

aos seus alunos. Ademais, a leitura de histórias configura-se em um dos elementos

fundamentais para o início do letramento das crianças, instituindo-se em um dos objetivos

principais da educação.

É justamente o trabalho com leitura e interpretação de histórias que favorece o

desenvolvimento cognitivo e biopsicossocial, contribuindo no processo ensino-aprendizagem,

já que os discentes surdos podem sentir e vivenciar os conteúdos atitudinais

debatendo/reconhecendo as regras do mundo dos adultos, conhecendo para seguidamente

comportar-se adequadamente às determinações sociais cotidianas de cada grupo em que

eles se firmam. E a contação de história representa um momento significativo e de relevante

contribuição no desenvolvimento, inclusive do discente surdo. Contudo

infelizmente grande parte dos alunos surdos, frequentadores de classe   inclusiva, no
ensino regular, não tem acesso aos conhecimentos valorizados culturalmente pela
escola, pelo fato de não terem se apropriado de um sistema linguístico, seja este
auditivo-verbal ou gesto-visual, no caso de uma língua de sinais (MARTINS; GIROTO,
2011, p. 3).

Segundo Sales, Faustich e Carvalho (2004) apontam que o fracasso escolar dos discentes

surdos é em decorrência de uma gama de fatores que possui em comum à condição de ser

obrigado a ultrapassar a deficiência. Sendo desagradável adquirir as mesmas habilidades dos

discentes ouvintes. Somado a isso, Dorziat (1999), destaca o fato de os discentes surdos serem

tardiamente instruídos a utilizar a Língua Brasileira de Sinais (Libras) para se comunicarem, via

de regra, nascem em uma família de ouvintes os quais não possuem o conhecimento da língua

de sinais e, ao receber o diagnóstico da surdez, por vezes até suspendem o ato de conversar

com a criança, o que a prejudica ainda mais, já que a conversa estimula a leitura labial e

também reforça laços afetivos familiares. 

Neste sentido os autores Bandini, Oliveira e Souza (2006), chamam atenção para o fato de:

Pode-se verificar que o uso de uma língua, mesmo que na modalidade viso-espacial,
confere ao indivíduo o acesso a todos os recursos que a linguagem pode
proporcionar, isto é, a organização do pensamento, a capacidade de lidar com coisas
e fatos mesmo à distância, a habilidade de abstrair e manusear símbolos e finalmente
de se comunicar com outras pessoas, estabelecendo uma vida social e política sem
restrições (BANDINI; OLIVEIRA; SOUZA, 2006, p. 52).
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Podemos afirmar que é um equívoco pensar que a pessoa surda não se comunica ou mesmo

não possuam uma língua, sendo que a comunidade surda possui seu modo de se comunicar: a

língua de sinais.
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Nesta condição, evidencia-se a importância da Libras, no sentido que o discente surdo se

conecte à cultura escolar. E assim, esse discente possa alicerçar-se como sujeito, conforme os

teóricos Vygotski (1997) e Alves (2003), afirmam que é imprescindível que o discente surdo tenha

acesso à comunicação empregada pela sociedade em que está introduzido.

É na escola mais precisamente na sala de aula nos anos iniciais do Ensino Fundamental que

podemos incentivar os hábitos da escrita e da leitura. Isto posto, os professores ambientam

suas salas com diversos materiais coloridos repletos de imagens, com o objetivo de chamar

atenção das crianças para o alfabeto, parlendas e cantigas de rodas, transformando o

ambiente divertido, agradável e prazeroso.

Assim sendo, o livro de histórias converte-se em protagonista do ambiente escolar e a figura do

professor certifica-se a grande missão de contar histórias. Para Bettelheim (2007, p. 80),

“mediante as histórias infantis é que a criança passa a entender o mundo dos adultos, pois as

histórias trazem informações que falam a ambas as partes da personalidade de nascente da

criança, a racional e emocional”. Segundo Abramovich (1997, p. 16), “escutá-las é o início da

aprendizagem para ser um leitor, e ser leitor é ter um caminho absolutamente infinito de

descobertas e de compreensão do mundo”. Percebemos que intensifica esse conceito,

sublinhando que ouvir histórias compõem parte significativa na formação de qualquer criança.

Mais ainda, Carvalho (2009), afirma que:

O letramento é, portanto, condição e ponto de partida na aquisição da língua oral
pelo surdo, o que remete ao processo psicolinguístico da alfabetização e à
explicitação e construção das referências culturais da comunidade letrada. Essa
tarefa é, porém, menos árdua se a modalidade escrita da língua oral é adquirida
como L2, sendo a língua de sinais adquirida como L1, cabendo desenvolver estratégias
de ensino que levam em consideração a situação psicossocial do surdo, em particular
sua condição multicultural (SALLES; FAUSTICH; CARVALHO, 2004, p. 77-78)

O Decreto nº 5.626, de dezembro de 2005 frisa que a língua portuguesa é a segunda língua do

discente surdo e que a transmissão de conhecimentos dessa modalidade escrita, na qualidade

de segunda língua, deve ser integrada como disciplina curricular nos cursos de formação de

professores para Educação Infantil e anos iniciais do Ensino Fundamental (BRASIL, 2005). 

Salles, Faustich e Carvalho (2004), destacam que:

As línguas de sinais são consideradas línguas naturais e, consequentemente,
compartilham uma série de características que lhes atribui caráter específico e as
distingue dos demais sistemas de comunicação. As línguas de sinais são, portanto,
consideradas pela linguística como línguas naturais, ou como um sistema linguístico
legítimo e não como um problema de surdo ou como uma patologia da linguagem
(QUADROS; KARNOPP, 2004, p. 30).

Com a literatura infantil e a contação de histórias em sala de aula, a criança
estabelece referenciais importantes ao seu desenvolvimento cognitivo e emocional,
auxiliando no processo de ensino-aprendizagem (CARVALHO, 2009, p. 14).

Da mesma forma, os teóricos Bandini, Oliveira e Souza (2006) confirmam que contar histórias

contribui na aquisição da escrita pelas crianças surdas:

Mesmo crianças surdas quando expostas a uma língua e a material letrado têm
comportamentos de futuros leitores. Este fato sugere que investimentos em
programas de Educação Infantil dentro de uma perspectiva escolar, voltada para o
contato com material letrado, podem ser efetivos em auxiliar crianças surdas
usuárias de LIBRAS a verem-se como futuros leitores e escritores, e facilitar o
processo de aquisição de leitura e escrita, mesmo quando elas são provenientes de
classes sociais mais baixas, filhas de pais semialfabetizados (BANDINI; OLIVEIRA;
SOUZA, 2006, p. 55-56).

Importante enfatizarmos que é necessário que a instituição escolar perceba que o discente

surdo possui um aprendizado singular que não é o mesmo do discente ouvinte, Quadros (2004),

chama nossa atenção:

A alfabetização de crianças surdas enquanto processo só faz sentido se acontece na
Língua de Sinais Brasileira (LSB), a língua que deve ser usada na escola para aquisição
da língua, para aprender através dessa língua e para aprender sobre a língua
(QUADROS, 2004, p. 55).
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Por muito tempo, a escola ignorou as especificidades dos alunos surdos e insistiu em
trabalhar com eles da mesma forma que com os ouvintes. [...] embora a oralidade não
seja condição indispensável para a leitura e escrita, é esperado que a criança ouvinte
se apoie em suas habilidades orais para construir suas hipóteses sobre a leitura e a
escrita; a criança surda vai usar, na construção de suas hipóteses sobre leitura e a
escrita, suas habilidades visuais. A criança surda vê palavras no papel e constrói
visualmente suas hipóteses sobre a escrita. Neste processo ela pode, assim como a
criança ouvinte que soletra enquanto lê, fazer uso do alfabeto digital (PEREIRA, 2005, p.
23).

Então, a partir dessa premissa podemos entender que cabe à escola proporcionar o acesso a

Libras e a recursos didáticos que empregam a língua brasileira de sinais com o princípio

primordial de desenvolver a aprendizagem do discente surdo. Da mesma maneira que o

discente ouvinte possui direito à educação. o discente surdo também possui. 

Pereira (2005) ressalta que:

Como evidenciado anteriormente, é relevante que discentes surdos tenham possibilidade de

ter contato com histórias infantis em Libras, sem esquecer o vocábulo escrito, para que o

discente se alfabetize em Língua Portuguesa também.

METODOLOGIA

O percurso metodológico deste estudo foi a pesquisa qualitativa orientada a partir da

pesquisa da educação inclusiva na área de educação especial, tendo como referência Trivinos

(1987):

A pesquisa qualitativa é conhecida também como “estudo de campo”, “estudo
qualitativo”, “interacionismo simbólico”, perspectiva interna”, “interpretativa”,
“etnometodologia”, “ecológica”, “descritiva”, “observação participante”, entrevista
qualitativa”, abordagem de estudo de caso”, pesquisa participante”, “pesquisa
fenomenológica”, “pesquisa-ação”, “pesquisa naturalista, “entrevista em
profundidade”, “pesquisa qualitativa e fenomenológica” e outra [...]. Sob esses nomes,
em geral, não obstante, devemos estar alertas em relação, pelo menos, a dois
aspectos. Alguns desses enfoques rejeitam total ou parcialmente o ponto de vista
quantitativo na pesquisa educacional; e outros denunciam, claramente, os suportes
teóricos sobre os quais elaboram seus postulados interpretativos da realidade
(TRIVINOS, 1987, p. 124).

A pesquisa qualitativa considera atuação do sujeito como membro participante do fazer

científico ressalta-se neste tipo de pesquisa o contexto histórico e a complexa realidade que

apontam para problemas e questões que surgem de observações do cotidiano, da vida real

junto aos seus dilemas e situações diversas. 

Dando prosseguimento, o tipo de estudo utilizado foi a pesquisa de campo, construído em três

etapas: revisão bibliográfica; pesquisa de campo com uso de observação direta e entrevista

narrativas; uso e o estudo da literatura criada e adaptada para ser trabalhada com discentes

surdos.

O lócus da pesquisa, uma Unidade Técnica Especializada, para desempenhar a análise

proposta. Os participantes que integraram este estudo foram duas professoras regentes de

sala de aula e uma coordenadora pedagógica que atuam há mais de 4 anos. Todas possuem

graduação em Pedagogia, e são professoras concursadas da rede pública estadual.

As docentes e a coordenadora pedagógica possuem curso de especialização em educação

especial, com curso de Libras realizado pelo CAS (Centro de Capacitação de profissionais da

Educação e Atendimento às Pessoas com surdez). O ato comunicativo praticado com os

discentes foi realizado predominante através da LIBRAS.

Quanto aos aspectos éticos, todos os participantes tiveram suas identidades preservadas,

estes tiveram sua colaboração garantida por meio da assinatura do TCLE. Aprovação do

Comitê de Ética e Pesquisa (CEP/UNAMA) de CAAE: 110628919.3.0000.5173, cumprindo com todos os

protocolos éticos para a realização de estudos com pessoas. Anunciamos a identificação e

nomenclatura usada para cada membro no quadro. Saliento que os nomes são fictícios, exceto

o nosso.
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Desse modo, para a coleta de dados foram utilizados os seguintes instrumentos: observação

direta, entrevista narrativa e o acesso às produções textuais dos discentes surdos. Ressaltamos

que todo esse material foi coletado em sala de aula. Para que as filmagens pudessem

acontecer, inicialmente pedimos a autorização da pesquisa junto à Direção da Instituição

escolar e ao Comitê de Ética da UNAMA (Universidade da Amazônia).

A coleta de dados ocorreu dentro da interação dinâmica reformulando-se, a partir da

necessidade de explorar tópicos que consideramos importantes para elucidar o problema

inicial que originou o estudo com as observações diretas e as entrevistas narrativas que foram

realizadas na respectiva escola, onde foi respeitado o melhor horário para cada participante,

não interferindo de nenhum modo a rotina da escola, de trabalho e de estudo dos sujeitos. Para

esta ocasião, a Fábula “Cinderela surda” e o conto “Ecopiratas” que são obras traduzidas para

Libras foram narradas pelas referidas professoras para suas turmas. 

A coleta de dados realizou-se a partir da observação direta e entrevista narrativa, por meio de

relatório de observação, de atividades realizadas pelos docentes antes e posteriormente ao

acesso a cada tradução. 

Diante disso, apresentamos os resultados e discussões analisadas pela triangulação dos dados

em Trivinos (1987) centralizados aos contos e fábulas como instrumento no processo de ensino

com discentes surdos. Para tanto, destacamos recortes de trechos das fontes e de evidências

para ilustrar as ações e discursos que permeiam as interações dos docentes no contexto de

sala de aula.

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A partir dos depoimentos das professoras e coordenadora pedagógica ressaltamos que a

formação inicial e continuada pouco orientam, no que concerne a formação de leitores, tendo

como pilar a literatura infantil (contos e fábulas). 

Depreendemos, pelas falas das professoras, que a leitura de contos e fábulas é apontada

especialmente como potência para o desenvolvimento de várias atividades que oportunizam a

leitura e escrita e, como não poderia ser diferente, relevante instrumento na constituição do

imaginário social e cultural. 

Notamos também que, as docentes reconhecem a importância da ludicidade e do estímulo da

imaginação nos momentos de leituras dos contos e fábulas, destacam- se que, a partir destes

novos entendimentos, os discentes libertam sua criatividade, ressignificando e reinventando a

realidade, desempenhando no cotidiano, novos sentidos e, por conseguinte, mergulhando na

cultura local. 

As falas das docentes nos autorizam a constatar que a literatura infantil é empregada nas

salas de aulas dentro de um formato pensado, mas também ocasional. Nos raros momentos em

que aconteceu a leitura literária infantil nas salas de aula, notamos que a realidade se

constituiu com finalidades meramente didáticas, isto é, como fundamento para o ensino da

gramática, tendo como pilar conhecimentos de base linguística, do sistema de escrita e de

noções de quantidade e numerais (questões explicitadas pelas docentes), como argumento

para desenvolver a produção textual direcionada principalmente para escrita (também

mencionado pelas docentes).

Compreendemos, pelas informações das docentes e da coordenadora pedagógica, que a

leitura da literatura infantil é pensada e empregada, sobretudo em ações um tanto dispersa,

com restritas possibilidades de trabalho. 

Inferimos que o principal argumento usado pelas docentes está direcionado para a questão do

trabalho com discentes surdos e, o cerne da dificuldade neste contexto, se resume por esta, ser

uma atividade oral, ainda que possuam o domínio da Libras. Estas manifestaram uma certa

surpresa ao perceber a potência desta atividade na formação do sujeito leitor, também do

imaginário social e cultural. 
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Conclusões

Salientamos que o enunciado tecido se produziu num espaço-tempo e, que tais informações

são o nosso entendimento acerca de todo o procedimento com base nos dados evidenciados.

Resolvemos nos lançar para entender efetivamente os processos apresentando distintos

procedimentos de pesquisa na investida de colaborar com a discussão acerca da associação

entre literatura infantil e educação de surdos. Nesse contexto, foi essencial a conversa com a

construção do conhecimento na área e com as referências históricas e sociais do contexto

pesquisado.

No primeiro ponto investigado fica perceptível a relação dos aspectos teóricos abordados na

formação inicial e continuada dos professores sobre a literatura infantil no processo de ensino

com alunos surdos. E que a formação inicial e continuada necessita passar por uma

reestruturação, estas não podem desaparecer em um curso de atualização, mas deve ser

entendida como um processo edificado na rotina escolar de forma contínua, pois o docente

não é um simples cumpridor e aplicador de etapas. A formação na verdade, não são capazes

de solucionar os herméticos problemas. 

Assim, a formação inicial é avaliada de forma insatisfatória e incipiente, sobretudo no sentido

de prepará-las para trabalhar com a literatura infantil em um contexto maior de aprendizagem.

Da mesma maneira, não são trabalhados na formação continuada de modo geral, processos

direcionados para aquisição da leitura e escrita por meio de contos e fábulas. 

No que se relaciona ao segundo ponto investigado, acerca da compreensão dos professores e

coordenadores sobre a literatura infantil (contos e fábulas) como objeto facilitador na

aquisição do conhecimento na educação com surdos, as docentes e a coordenadora

pedagógica envolvidas nessa pesquisa responderam de maneira geral a esse item,

reconhecendo a literatura infantil (contos e fábulas) como objeto de relevância no

desenvolvimento do processo de ensino e que, a partir das atividades desenvolvidas em sala

de aula perceberam a importância de compreender o conhecimento de mundo que o discente

surdo possui. Admitem conhecer um pouco da realidade e relacionar com as experiências

pessoais que seus alunos possuem. E de modo consequente fortalecer e amplificar o senso

crítico quando alicerçado na leitura de contos e fábulas. 

No terceiro ponto investigado analisamos as formas que os contos e fábulas facilitam o

processo de ensino da leitura e escrita na educação com alunos surdos, as docentes e a

coordenadora pedagógica afirmaram que por meio dos contos e fábulas, gêneros textuais

próprios da literatura infantil, identificaram relevante avanço na leitura e melhora significativa

da escrita de seus alunos. Ademais, foi uma atividade desenvolvida dentro de um contexto

natural, fácil e prazeroso. Talvez, exigindo um pouco mais de atenção à formulação do

planejamento, pois, as atividades devem estar interrelacionadas, sistematizadas para que o

processo seja mais profundo. Outrossim, as docentes concluíram que não necessitaram usar

uma linguagem infantilizada, visto que praticaram reflexões variadas o que tornou o texto mais

rico.

Quem relaciona-se com crianças ou adolescentes surdos ou ouvintes reconhece que estes

gostam que contem histórias, possuem o prazer em reconhecê-las, assimilar suas

particularidades, de adiantar sensações já vividas. O discente surdo percebe e entende as

histórias, compreende as regularidades e acredita em sua própria leitura. 

Enfim, o trabalho com a literatura infantil por intermédio dos contos e fábulas proporciona a

associação entre ler e escrever, utilizando a libras que é a língua oficial dos surdos. Alcançando

estruturas mais complexas, fortalecendo de modo globalizado a prática da leitura e escrita. 

Por intervenção da leitura, o discente surdo pode dominar a linguagem escrita de acordo com

a norma culta: acentuação gráfica, emprego de verbos, colocação de pronomes, além da

concordância e regência. Tudo isso sem a obrigatoriedade da exaustiva incumbência de

decorar as regras gramaticais e com benefício de compreensão não só da escrita, mas

também da própria leitura. 
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Finalizamos essas breves considerações compartilhando que esse trabalho de pesquisa não

busca simplesmente contribuir com o processo de alfabetização de discentes surdos. Posto

que, saber ler e escrever já não desempenha ampliação em relação as demandas sociais e

culturais da sociedade. É imprescindível saber implementar o uso da leitura e escrita em seu dia

a dia com coerência e concentração que permita acesso aos conhecimentos e informações

essenciais ao pleno desenvolvimento da cidadania e todos os contextos sociais.
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DISCURSO E PODER:
 UMA ANÁLISE APLICADA ÀS CONCEPÇÕES DE LIDERANÇA

Introdução

Discurso, poder e liderança são fenômenos frequentemente compreendidos de formas distintas,

pelas mais variadas áreas do conhecimento. A administração científica e a psicologia

organizacional se dedicam aos entendimentos sobre lide-rança que comumente é relacionado

ao processo de influência por diferentes aspectos.

Já o campo comunicacional e áreas afins investigam as questões de discurso e poder. Apesar

de serem tratados de formas distintas, o discurso e a liderança, como manifestação de poder, se

retroalimentam, concomitantemente. Segundo Chiavenato (2003) o poder é um instrumento

potencial de influência de uma pessoa sobre a outra ou as outras, sendo, portanto, a

capacidade de exercer a influência, o que está diretamente ligado às conceituações de

liderança. Já Enri-quez (2007) assevera que ter, se submeter e delegar poder faz parte das preo-

cupações e obsessões do ser humano, desde o nascimento até a morte. Essas duas categorias

podem ser compreendidas através das noções do discurso, que sob as reflexões de Foucault

(2012), pode ser apreendido como o encadeamen-to de significantes em si mesmo e de outros

discursos externos, sendo o poder determinante nessas denominações.

À luz da interdisciplinaridade, compreender como esses processos se estabele-cem

colaborando entre si, proporciona sustentações significativas para o campo acadêmico. Nesse

sentido, a pesquisa visa um diálogo crítico acerca das noções de poder e discurso, tendo como

objetivo compreender a relação entre poder e discurso na apreensão das concepções de

liderança. Para nortear a presente investigação, tomou-se por base a seguinte problemática: de

que maneira é pos-sível pensar a relação entre poder e discurso na apreensão das concepções

de liderança?

Em vista de respondê-la, contextualizou-se, primeiramente, uma revisão sobre o discurso e

poder, trazendo à tona, reflexos pertinentes de Foucault (2012) e outros estudiosos como

Charaudeau (2002), Orlandi (2003), e etc, a fim de de-monstrar como os conceitos estão

interligados. Em seguida, analisaram-se as concepções de liderança, abarcando seus diferentes

aspectos e elementos, com fito de estimar suas compreensões e a influência das noções de

poder em suas nuances.

Por fim, optou-se por traçar uma abordagem crítica trazendo reflexões acerca  das relações de

discurso e poder no processo de liderança, demonstrando através das apreensões, como as

práticas discursivas apregoadas no ato de lide-rar, estão acopladas com as noções de exercício

de poder.

Metodologicamente, a pesquisa foi sistematizada por meio de pesquisa qualitati-va mediante

procedimento de ensaio de revisão bibliográfica, a fim de discorrer uma abordagem descritiva e

crítica.

Teceram-se considerações finais tomando por base as descrições conceituais de liderança que

em sua maioria, expendem o ato de liderar como um processo de influência de uns indivíduos

sobre outros, possibilitando o movimento de mobi-lização. Com efeito, isso pode ser visualizado

através das práticas discursivas que estão intimamente ligadas ao exercício do poder.

Reflexões a partir das noções de discurso e poder

Os estudos acerca da definição de discurso e poder têm se apresentado como uma tarefa

complexa para os estudiosos dessas áreas, tendo em vista o surgi-mento de vários contextos

que influenciam no processo de suas definições. Por esse ângulo, esse tópico se valerá dos

estudos sobre discurso e poder, no qual as indagações são encaminhadas no sentido de

compreender as formas pelas quais os poderes ligam-se a determinados discursos.sobre isso:
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Suponho que em toda sociedade a produção do discurso é ao mesmo tempo
controlada, selecionada, organizada e redistribuí-da por certo número de
procedimentos que tem por função con-jurar seus poderes e perigos, dominar seu
acontecimento aleató-rio, esquivar sua pesada e temível materialidade (FOUCAULT,
2012, p. 8-9).

Foucault em sua obra A ordem do Discurso (2012), pronunciamento de sua aula inaugural no

Collège de France, em dezembro de 1970, demonstra como o dis-curso é capaz de ser vetor de

uma força criativa, na qual a manifestação produ-zida possibilita que o plano ideológico se

consuma, tornando-se perigoso quan-do transformado em instrumento de interesse, sobre isso:

Por esse enquadramento, os processos discursivos e interacionais entre os in-terlocutores, se

fazem importantes para a apreensão dos discursos, tendo em vista que estes são mais que

simples enunciados formulados. Assim, o discurso se apresenta como a explicação do mundo, a

verbalização de uma possível reali-dade, na qual os indivíduos estão alocados, e através das

reiteradas práticas dis-cursivas o material pode ser compreendido, organizado e reorganizado,

a cada vez que é anunciado.

Segundo a análise foucaultiana, o engendramento discursivo não se mostra den-tro do

desencadeamento de uma linguagem lógica que pretende um significado em si, mas, se

experimenta como uma ferramenta organizacional que pretende a estruturação de um

imaginário social. Para Foucault, o discurso deixa de repre-sentar os sentidos pelos quais se

reivindica, e passa a ser um instrumento de desejo, entendendo que “por mais que o discurso

seja, aparentemente bem pou-ca coisa, as interdições que o atingem revelam logo,

rapidamente, sua ligação com o desejo e com o poder” (FOUCAULT, 2012, p. 10).

Para Meurer (1993) o discurso é um compilado de afirmações que, expendidas através da

linguagem, expressam os valores e significados de um grupo social, desta forma, o discurso

pode ser compreendido como um conjunto de valores e significados por trás do texto.

Desta forma, quem detêm a acessibilidade de um discurso que se mostre convin-cente, pode

utilizar-se da linguagem para seduzir, dominar e manipular, e por essa razão, o discurso se torna

uma ferramenta de admiração, desejo e temor por sua expansão.

Nessa perspectiva, segundo Sousa (2010) poder-se-ia denominar essa caracte-rística das

formações discursivas como o poder da palavra, que se impõe com toda sua força aos seus

locutários, produzindo sentidos, causando significações, e que, uma vez proferida deixa sua

marca. Nesse sentido, o poder da linguagem discursiva, não apenas no sentido literário da

linguagem, possui significações de processos de influência sobre o outro, sendo oportuno

ressalta por essa pers-pectiva:

Agir por outro significa que a posição do poder na linguagem faz parte de um processo
de influência que visa modificar o estado físico do outro. Assim, o simples “poder de
agir”, que se refere à capacidade de um indivíduo de realizar uma tarefa, não deve ser
confundido, com o poder de “atuar sobre o outro”, que se refere a um projeto intencional
que visa influenciar o conhecimento ou comportamento do outro. Além disso,
simetricamente, o outro está em uma posição em que ele deve modificar algo em si mes-
mo (CHARAUDEAU, 2002, p. 111).

Portanto, cada indivíduo tem a sua própria forma de discurso, sendo este origi-nado por

aspectos psicológicos e sociais, que constroem identidades e buscam de algum modo,

influenciar o outro. Assim, o discurso é um processo autêntico de poder que visa consciente ou

inconscientemente, projetar e constituir um cenário de dominância e aceitação.

Este poder exercido através do discurso é alterado também de acordo com a posição que

ocupa determinado sujeito, como o “lugar de fala”, ou seja, a posi-ção social, além do lapso

temporal nos espaços sociais. Deste modo, os discursos alterados pelo lugar, possuem de igual

modo, estratégias de dominância e inte-resses diferentes.

É possível observar isso, quando determinado sujeito ocupa um lugar que socialmente é

reconhecido como um posto de poder, o qual se apreende a partir daí, uma espécie de

“legalidade” para o discurso, que se demonstra através da aceitação e da autoridade na fala.
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Para Foucault (2012) os indivíduos não possuem o direito de pronuncia sobre tudo, não podem

falar de tudo em qualquer situação, e nem sobre qualquer coi-sa. Nesse entendimento, há

poderes discursivos que são exercidos unicamente por determinados indivíduos que ocupam

determinadas posições, instituídas de poder, caracterizadas pela oportunidade de utilização da

palavra, diferentemen-te do poder discursivo adquirido pelo poder de influência, que

eventualmente é conquistado pelo prestígio pessoal, sem necessariamente estar condicionado

a um cargo institucionalizado de poder.

Nessa perspectiva, o sujeito apregoado de poder discursivo, se utiliza segundo Charaudeau

(2002) de ameaça ou gratificação como constituintes. É por esse viés que surge a possibilidade

do exercício de poder. Assim, através desse pro-cesso, o projeto de influência contrai certa força

de ação, evidenciando as posi-ções de dominante e dominado, construindo a interação. Sobre

isso:

Finalmente, temos a chamada relação de forças. Segundo essa noção, podemos dizer
que o lugar a partir do qual fala o sujeito é constitutivo do que ele diz. Assim, se o
sujeito fala a partir do lu-gar de professor, suas palavras significam de modo diferente
do que se falasse do lugar do aluno. O padre fala de um lugar em que suas palavras
têm uma autoridade determinada junto aos fiéis etc.. (ORLANDI, 2003, p.39).

Portanto, as concepções de discurso e poder estão interligadas na medida em que o discurso

tem em sua nuance a evidenciação das relações de poder, como a dominação e influência,

tendo em vista que através dos processos discursos, os indivíduos podem ser estimulados,

incentivados e convencidos, assim como po-dem ser manipulados, oprimidos e marginalizados.

Desta forma, cada indivíduo, dependendo do status social exercido em determi-nado tempo,

possui em seu ato discursivo, peculiaridades e intencionalidades. Estas características se

confundem e se assemelham com as posições de lideran-ça que esse sujeito ocupa e que são

essencialmente constituídas por sua trajetó-ria pessoal e social, seus signos e suas estratégias

de dominação ou sua situação de opressão.

Ademais, Orlandi (2003) apresenta a sociedade como uma constituição hierar-quizada, por

trocas de forças apoiadas pelo poder, o que se assemelha aos con-ceitos fundamentais de

liderança, entendidos como um poder de influência pela autoridade, constituída ou

conquistada, o que será explanado de maneira mais substancial a seguir.

Uma breve análise dos estudos acerca das concepções de liderança

Os estudos acerca da liderança têm sido abordados em vários campos do conhe-cimento,

como na psicologia social, psicologia organizacional e na administração científica. Tendo esses

estudos, diferentes abordagens de pesquisa, embora as conceituações de liderança sejam entre

eles, tratados com similaridade.

O termo liderança é empregado há quase duzentos anos no idioma ingles, Sto-gdill (1974)

acredita que ele tenha aparecido por volta do ano de 1300 da era cristã. Isso permite dizer que a

liderança é estudada desde os primórdios, e por essa razão, apresenta as mais variadas

interpretações. Ainda segundo Bergamini (1994) a junção dessas abordagens traz uma

possibilidade de compreensão mais eficaz a respeito do tema.

Para Hunter (2006) liderança é definida como a habilidade de influenciar pesso-as para a

realização de um determinado objetivo, buscando inspirar confiança pela força do caráter. Já

para Gil (2007) a liderança não é outra coisa, se não, a forma de direção sustentada no prestígio

pessoal e na concordância dos lidera-dos, sendo um poder exercido sobre o outro, capaz de

fazer com que determi-nado grupo ou indivíduo seja influenciado pelos ditos ou discurso de um

líder.

Por outro lado, (HERSEY; BLANCHARD, 1977) definem liderança como um pro-cesso dinâmico, que

varia de situação para situação, com a mudança em líderes, seguidores e situações, e para

(TANNEMBAUM et al., 1970), a liderança é a influ-ência interpessoal desempenhada numa

situação e dirigida, através do processo de comunicação, para a execução de objetivo s

específicos.



____________________________________________________________________________________________________________________                                                                   INTER

28

INTERFACES VOLUME 2 - DEZEMBRO / 2020 - ISBN 978-65-88274-04-0

Fleury (2002) ressalta que a liderança constitui relações de influência entre os indivíduos e que

podem ser exercidas por diversas formas de poder. Existem segundo Montana e Charnov (1998)

seis diferentes tipos de poder, quais sejam, o poder legítimo definido por uma função ou um

cargo dado a alguém, como a parte da estrutura hierárquica de uma organização, o poder de

recompensa, força capaz de dar reconhecimento e recompensa a um resultado obtido, quan-do

atingida uma finalidade.

Já o poder de especialização, pode ser compreendido como o poder percebido pelas pessoas

em alguém que possui conhecimento profundo ou específico, que faz as pessoas

compreenderem que esse líder deve ser seguido ou ouvido, pois tem capacidade para isso. Por

sua vez, o poder coercitivo é realizado através de punições para controlar o comportamento das

pessoas, sendo melindroso, e se valendo do temor para a obtenção um objetivo desejado.

Por fim, o poder de informação é o poder que alguém apresenta por possuir determinada

informação importante em meio a um momento crítico, capaz de orientar as pessoas a tomar

uma direção, e o poder de referência por sua ocasi-ão, é relacionado ao caráter, valores e

personalidade de alguém, pelo carisma e sinergia capaz de promover, encontrado em alguém

admirável pela licitude de saber do uma pessoa.

A liderança também é apresentada através de estilos. São três estilos de lideran-ça mais

tradicionais e conceituais, dos quais se denominam: liderança autocráti-ca, liberal, e

democrática. Um dos primeiros estudos sobre os estilos de lideran-ça foi realizado em 1930 por

Kurt Lewin e colaboradores (apud CHIAVENATO, 2005).

O estudo relata que a liderança autocrática é centralizadora, tem o poder nas tomadas de

decisões, não se utiliza de um discurso participativo com o grupo e as pessoas são

supervisionadas, garantindo que as mesmas, executem suas tare-fas, sendo, portanto,

dominadora. A liderança liberal define que o líder da liber-dade, promove a participação total

das pessoas e não intervém quase nunca, não avalia e nem dita ordens nas ações do grupo.

Finalmente, o terceiro estilo mais tradicional é o da liderança democrática, em que o líder planeja

os caminhos e a equipe debate, incentivando a participação das pessoas nas deliberações, não

se utiliza, para tanto, de um discurso unilate-ral, mas sim de um discurso de orientação e

condução.

Outras abordagens mais contemporâneas relativas ao estilo de liderança são citadas por

Cavalcanti et al (2009) que são: liderança carismática, que se baseia nas habilidades que as

pessoas percebem no líder, sendo notado como um indi-víduo que ultrapassa os padrões

convencionais, gerando grandes provocações de mudanças. A liderança visionária, por sua vez, é

aquela que projeta a visão de futuro da organização e essa precisa ser constantemente

verificada, incrementa-da por paixão e integridade.

Faz-se necessário ainda destacar a liderança baseada em princípios que de acordo Cavalcanti

et al (2009) são a honestidade, humildade, coragem, empatia, e integridade, essa liderança é

fundamentada baseada em uma postura ética do líder, apreciada e estimada pelos liderados.

Outra grande teoria atual é a liderança servidora, bastante conceituada por James Huntler e

definida por Cavalcanti et al. (2009) como o líder que possui um discurso voltado a necessidade

de servir o outro, que demostra preocupação com as questões humanas em primeiro lugar, se

responsabiliza pelo bem estar das pessoas, buscando sempre dar importância ao conteúdo

intelectual dos outros como suas ideias, opiniões, e experiências.

Sendo liderança um processo de poder, este poder não pode ser confundido com autoritarismo

somente, o poder exercido pela liderança, está voltado ao poder de influência. Para Bergamini

(1994);

Dois aspectos parecem ser comuns à grande maioria das defini-ções de liderança
existentes na atualidade. Em primeiro lugar, elas conservam o denominador comum de
que a liderança esteja ligada a um fenômeno grupal, isto é, envolve duas ou mais pesso-
as. Em segundo lugar, fica evidente tratar-se de um processo de influenciação exercido
de forma intencional por parte dos líderes sobre seus seguidores. (BERGAMINI, 1994, p.
103).
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Desta forma, exercer a liderança é, sobretudo, exercer poder, influência e inspi-ração através de

ações pessoais e do processo discursivo. Esse mecanismo está voltado ao que é dito pelo líder,

como também pela forma como se diz, orienta e comunica.

A liderança sendo um processo de comunicação bilateral entre dois ou mais in-divíduos utiliza-

se de estratégias diversas para atingir o objetivo desejado, que consciente ou inconsciente foi

planejamento, a partir do desejo de alguém, e a concordância por parte dos indivíduos com o

que é proposto, sendo essa con-cordância voluntária ou involuntária, neste último caso,

podendo ser evidencia-da quando a aceitação está vinculada pelo cargo exercido pelo líder,

que enseja a “legitimidade” de sua autoridade.

Portanto, sendo a liderança a capacidade do sujeito - individual ou coletivo -, de impulsionar

outros indivíduos a fim de concretizar algum objetivo através do estabelecimento e conciliação

de interesses, se relaciona com os processos dis-cursivos, que por sua vez, estão apregoados em

aspectos que constituem o po-der, o que segundo a noção foucaultiana, não é constituído de

maneira unitária ou global, mas de formas díspares e heterogêneas, que estão em constantes

transformações através das práticas sociais.

As relações de discurso e poder no processo de liderança

Como argumenta Travaglia (1996), as atividades que o indivíduo exercita em função da

comunicação, desde seus enunciados até os de seu interlocutor em situação dialógica, são

tidas como discurso. Essas atividades são relacionadas à produção de efeitos de sentido, visto

que o processo de enunciação é regulado pela realidade sócio-histórica, na qual os indivíduos

se inserem e vão elaboran-do sua atividade comunicativa, que é reguladora das expressões

linguísticas, seu uso e sua função.

Por esse ângulo, para Takahashi e Pereira (1991) não existe liderança sem co-municação, ou seja,

todas as atividades desenvolvidas entre os indivíduos, como ações e tarefas, só são possíveis

porque eles se comunicam, sendo a comunica-ção essencial no relacionamento humano, tanto

no aspecto pessoal como profis-sional.

Assim, quando tais ações e tarefas são de cunho comunicativo, ou seja, envolvem o processo

discursivo, é razoável considerar a possibilidade do exercício de po-der, demonstrando que o

discurso está constantemente associado a ele. Nesse sentido, o discurso provoca através dos

processos de enunciação, traços na es-trutura linguista do falante que por meio da posição que

se encontra, utiliza-se de mecanismos favoráveis à condição de influência e poder, sobre isso:

Todo locutor demonstra suas concepções em seu discurso, sus-tentando argumentos
que buscam sempre o convencimento do “outro”, na intenção de alcançar os objetivos
que pretende ver concretizados. Assim sendo, o falante vai inserir na estrutura de seu
texto unidades específicas que criarão argumentações con-vincentes, o que comprova
a linguagem como meio de interação social. Isso demonstra, portanto, a linguagem
como representa-ção do poder. (BRITO, 2009, p. 9).

Por essa perspectiva, assim como o discurso se utiliza da linguagem na repre-sentação de

poder, o processo de liderança se estabelece de igual modo, se va-lendo das estratégias de

comunicação para exercer influência de uns sobre ou-tros, o que segundo Jackson e Marriott

(2012) é uma relação de influência entre líderes e seguidores que pretendem mudanças reais,

que refletem seus propósi-tos mútuos, esse fenômeno é caracterizado como o exercício de

poder, que para (AMORIM; PERES, 2007, p.10) “é dominação e repressão, mas também é forma-

dor, por meio da disciplina, da singularidade dos indivíduos e assim, é eficácia produtiva,

riqueza estratégica e positividade”.

Nesse sentido, pode-se constatar também que o discurso é uma prática de signi-ficação do

mundo, estabelecendo diversos sentidos, identidades e relações soci-ais. Do mesmo modo,

liderança é processo de dar significações as ações dos in-divíduos, com efeito, disto decorre

uma produção contínua de práticas discursi-vas que estão intimamente ligadas às relações de

poder, assim, nenhum discurso surge ao acaso, os diferentes discursos possuem

intencionalidade e funções de-finidas, sobre isso, é oportuno destacar:
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Liderança é também um processo por meio do qual indivíduos transferem sua
possibilidade ou poder de interpretar a realidade para terceiros. Por meio da liderança
simbólica, a ação e o discur-so do líder transformam a complexidade e a ambiguidade
em questões solúveis. Líderes simbólicos criam pontos de referência e esquemas
interpretativos para encaminhar decisões e definir ações. Eles usam artefatos, tais
como sistemas de informação, planos estratégicos e orçamentos, e empregam
retórica, imagens, metáforas e ações simbólicas. Líderes simbólicos delimitam e de-
finem a realidade para os liderados. Tais líderes são bem-sucedidos quando
estabelecem uma ligação entre significados compartilhados existentes e estruturam a
experiência coletiva de uma forma aceitável. (WOOD JR, 2000, p. 24).

Entende-se que a significação que a liderança proporciona é construída pelos processos
discursivos do líder, é o discurso que cria o imaginário, através da manipulação e com isso evoca
os símbolos, fazendo com que as pessoas sejam impulsionadas a realização dos comandos da
liderança, conforme o que foi pro-posto.

A liderança é o que dá propósito as ações e faz com que os indivíduos se sintam de algum modo,
motivados para realização dessas ações, se apresentando como um recurso de convencimento
e direcionamento a determinado grupo, capaz de criar as ideologias sociais.

A atuação da liderança através do discurso exerce poder de mudança na menta-lidade dos
indivíduos, fazendo com que, o que é dito pela liderança, torna-se uma verdade a ser seguida e
ocorram os despendimentos de esforços para rea-lização dos desígnios solicitados pelo líder. A
liderança é, portanto, uma forma de criação de sentido.

Além disso, sendo discurso, poder e liderança processos relacionados que pos-sui alguns fins
equivalentes, como a necessidade de adaptação e mudança nos estilos de liderança para
adequação as necessidades circunstanciais. Para Verga-ra (2007) não há um estilo mais
adequado, tudo depende do líder, dos seguido-res e das circunstâncias. Isso porque, o ambiente
exerce influência sobre a lide-rança, as forças que a mobilizam, os conhecimentos, habilidades e
atitudes.

Daí destaca-se também a necessidade de adaptações do discurso conforme al-guns critérios
de temporalidade, circunstância e intencionalidade. Nesse sentido, o discurso também se
modifica, conforme o tempo, as circunstâncias, o lugar do sujeito, as características dos
ouvintes. Isso é provocado para que a atuação da liderança, através do discurso, tenha um
melhor efeito.

Nesta compreensão, Charaudeau (2002) propõe que os indicativos de circuns-tâncias do
discurso provocam uma configuração na fala, na qual se considera as intenções impostas pelos
imperativos situacionais e as que correspondem ao seu plano de comunicação, o que depende
da maneira como se imagina seu pú-blico de interesse.

O discurso combina os dados do esqueleto situacional, com os dados que perce-be na
execução do discurso, como dados específicos do sujeito que se comunica. Dependendo dessa
estrutura de ação, se construí o chamado "posicionamento" do sujeito comunicante. Esse
posicionamento considera os imperativos dessa estrutura, pela visão do mundo social que ela
estabelece, da experiência, conhe-cimento e sistemas de valores peculiares do sujeito que fala,
embora ele os com-partilhe com os membros do seu grupo.

Percebe-se, portanto, uma necessidade de adequação da liderança pelas razões de

temporalidade, circunstância, seguidores ou intencionalidade. O discurso co-mo instrumento de

efetivação do poder da liderança, também auxilia nesse pro-cesso, se adaptando as

circunstâncias necessárias. Não há, portanto, uma única forma de liderança, nem de discurso e

consequentemente de atuação do poder, sendo esses fenômenos mutáveis e variados.

Considerações finais

Pelo exposto, infere-se que a relação entre discurso e poder se encontra cons-tantemente

presente no processo de liderança, se manifestando das mais varie-gadas formas, sendo a

comunicação essencial para concretização das interações entre os interlocutores (SOUSA, 2010).

Através desse quadro, é possível identifi-car as práticas discursivas, que são muito mais que

simples enunciados, se trans-formando em um vetor de manifestação de poder, em que os

indivíduos podem ser estimulados, incentivados e convencidos, assim como podem ser

manipula-dos, oprimidos e marginalizados.

Além disso, por intermédio das contribuições de Foucault (2012), que alude que o poder se

materializa no controle, sendo a capacidade de levar alguém a agir,é possível constatar que o

discurso guarda em si, ligação direta com o desejo e com o poder, tendo a liderança de igual

modo, aspectos semelhantes, haja vista que seus elementos conceituais em sua maioria,

consideram o ato de liderar como a habilidade de influência de um sobre outro, tendo efeito de

mobilização em prol da ascensão à algum objetivo através da conciliação de interesses

(CHARAUDEAU, 2002).
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Ademais, a liderança é um processo de práticas discursivas que emite significa-ções às ações
dos indivíduos, possuindo intencionalidades e funções, capazes de criar um imaginário,
evocando simbologias e motivando a realização de ações que se pretendem, através da
influência e manipulação que decorre do poder proporcionado pelo discurso.

Por fim, através do presente artigo foi possível verificar que não há uma única forma de
liderança, discurso e poder, sendo esses fenômenos mutáveis e varia-dos de acordo com a
necessidade circunstancial, pois deve-se levar em conside-ração a posição que ocupada por
determinados sujeitos, adaptando-se assim, às estratégias de dominância e interesses distintos.
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MÍDIA E CONSUMISMO NA
INFÂNCIA DIANTE DE LIMITAÇÕES DO MUNDO ADULTO

Introdução

Vivências estabelecidas desde a infância estão diretamente relacionadas à constituição da

identidade e, com isso, do autoconceito e do conhecimento do mundo, no sentido da visão que

alguém tem de si mesmo e dos contextos dos quais participa. Tal perspectiva é indissociável do

sentimento de autoestima, já que este resume o amor incondicional de uma pessoa por ela

própria, por ser quem é. Daí deriva a importância da diferenciação entre valor pessoal e bens

materiais que podem pertencer a um indivíduo, mas não o caracterizam enquanto ser humano

(DEL RE; HILARIO; VIEIRA, 2012; GUILHARDI, 2002).

Desde o início vale ressaltar que “na sociedade em midiatização, não são ‘os meios’, ou ‘as

tecnologias’, ou ‘as indústrias culturais’ que produzem os processos - mas sim todos os

participantes sociais” (BRAGA, 2012p. 50). Não consideramos, portanto, uma divisão entre algozes

e vítimas quando destacamos impactos negativos sobre a constituição da identidade desde a

infância, que vêm sendo gerados pela mídia. Ao problematizarmos a divulgação de conteúdos

para crianças que incentivam o consumo e, além disso, a utilização da imagem adultizada de

crianças em propagandas para todos os públicos, mantemos o foco na linha tênue que separa

consumo de consumismo, sendo este um grave problema da atualidade (MAIA, 2015; SAMPAIO,

2000).

 

Preocupante em qualquer faixa etária, o consumismo pode ter início na infância, a partir da

exposição precoce à mídia, aqui identificada com a cultura do consumo. O contato das crianças

com estímulos que ainda não conseguem discriminar dificulta que reajam criticamente, com o

risco de que se sintam valorizadas apenas na medida em que se adaptam a pressões

mercadológicas. Assim, experiências de bem-estar passam a derivar da aquisição de produtos

(BETTO, 2016; CAMPOS; SOUZA, 2003).

A conclusão é clara: autoconceito e autoestima positivos, ancorados na percepção de

segurança nas relações sociais que as crianças estabelecem, podem protegê-las de influências

negativas, por exemplo, da mídia, enquanto conjunto dos meios de comunicação social de

massa sustentado grandemente por vendas e, portanto, por compras. Resta avaliar como

implementar tais medidas de proteção em sociedades nas quais adultos também passaram a

buscar a felicidade a cada produto que adquirem (GUILHARDI, 2002; MAIA, 2015; SAMPAIO, 2000).

Neste estudo, abrimos espaço para repensar o contraste ainda presente entre direitos das

crianças que são previstos em leis e exposições por elas sofridas a modelos e regras que os

contradizem. Objetivamos refletir acerca de relações entre mídia e consumismo na infância em

contexto de limitações de adultos que poderiam constituir fatores de proteção às crianças. 

Para tanto, acompanhamos críticas e contrapontos presentes na literatura desde os anos 1970

até publicações de 2019 e, portanto, em um recorte que antecede as discussões referentes à

pandemia de COVID-19. Destacamos, ainda, perspectivas da área da psicologia quanto a

habilidades de vida, importantes para a compreensão de diferentes influências sociais sobre o

desenvolvimento humano.

Crianças consumidoras e objeto de consumo

O capitalismo é identificado a um “sistema comandado por um imperativo de lucro que não

tem outra finalidade senão ele próprio” (LIPOVETSKY; SERROY, 2015, p. 9). Bauman (2010) o associa

a um sistema parasitário em que a produção e o consumo são as grandes bases para geração

de lucro, independentemente da situação em que se encontra o consumidor.
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Juntamente com o capitalismo e a propriedade privada, surgiu, na modernidade, uma noção de

criança que se aproxima da que temos atualmente. Assim, quando questões de herança

ganharam destaque, os pais passaram a assumir a responsabilidade pela educação dos filhos

(ANDRADE, 2010). Educar continua sendo um desafio diante da noção de que a criança, enquanto

sujeito social, necessita de “cuidados específicos, que devem favorecer suas habilidades e

propiciar seu desenvolvimento, objetivando experiências adequadas a sua faixa etária” (BUENO;

MARTELLI, 2019, p. 2).

Em todo o caso, em diferentes países e, portanto, nas mais diferentes culturas, a violência e os

maus tratos ainda se fazem presentes ao longo da infância (PILETTI; ROSSATO; ROSSATO, 2014). A

isso é somada a influência da mídia, que pode representar um contraponto às vivências

negativas, mas costuma contribuir para que desequilíbrios ocorram e se agravem. Segundo

Rocha (2016, p. 2).
Como sistema indissociável da economia e expressão da hegemonia de seu tempo,
que a constitui em sua essência técnica e ideológica, a mídia é fundamentalmente a
expressão do mercado e do capital. O negócio da mídia, portanto, são os negócios.

O conceito de mídia é abrangente e se refere aos meios de comunicação social de massa

dedicados, em geral, ao entretenimento, lazer e informação. Além disso, engloba mercadorias

culturais com a divulgação de produtos e imagens em computadores e redes de comunicação.

Para o bem ou para o mal, as mídias imprimem valores comportamentais, de estilo e de

consumo, contribuindo para a formação de identidade desde a infância (ARAÚJO; NIEBUHR;

AGUIAR, 2019).

Sampaio (2000, p. 81) aprofunda o foco sobre a função ideológica da publicidade, segundo a

qual o consumo teria natureza democrática “a partir de uma concepção que fragmenta a

natureza coletiva da produção numa multiplicidade de interesses privados e os reestrutura, em

seguida, numa totalidade artificial de necessidades”.

A partir de meados dos anos 1980, diferentes plataformas de conteúdos, marketing e

propaganda foram sendo expandidas e levando cada vez mais pessoas ao encontro do que

lhes era apresentado como sendo novo e moderno. Assim, a mídia ganha destaque enquanto

canal de incentivo ao consumo - e ao consumismo -, seduzindo e encantando à compra,

apostando em promoções e lançamentos inovadores (BAUMAN, 2010; LIPOVETSKY; SERROY, 2015). 

O termo “sociedade do consumo” descreve influências da cultura moderna e progressivamente

tecnológica, com ênfase no consumo em massa. As pessoas têm suas vidas invadidas e são

direcionadas à busca de satisfações momentâneas por meio da necessidade fantasiosa de ter

o que a propaganda apresenta (BAUDRILLARD, 1970). A “sociedade do hiperconsumo” foi seguida

pela “civilização do desejo” (LIPOVETSKY, 2007) ou “capitalismo artista” (LIPOVETSKY; SERROY,

2015), no sentido de incentivo ao consumo a partir do que é agradável aos olhos. Assim, um limite

foi extrapolado: do consumo de bens materiais se chegou à ênfase na sensação de bem-estar,

no conforto psíquico que bens materiais supostamente oferecem. Segundo Lipovetsky (2007, p 

15),

Numa época em que o sofrimento é desprovido de todo sentido, em que os grandes
referenciais tradicionais e históricos estão esgotados, a questão da felicidade interior
“volta à tona”, tornando-se um segmento comercial, um objeto de marketing que o
hiperconsumidor quer poder ter em mãos, sem esforço, imediatamente e por todos os
meios. 

Considerando que fartar-se de compras passou a ser sinônimo de felicidade, então é

compreensível que o importante seja ter sempre mais e, portanto, nunca ter o suficiente. Assim

sendo, o consumo ultrapassou o objetivo de ostentação de um novo produto, uma próxima

viagem, futuros investimentos, tornando-se, principalmente, um consumo emocional e

experiencial, com efeitos de curto prazo (BAUMAN, 2010; LIPOVETSKY, 2007). 

Em linhas gerais, o consumo é governado por um pensamento mágico, pois produtos garantem

uma espécie de milagre em que o sujeito, ao consumi-los, encontraria satisfação sensorial

(BAUDRILLARD, 1970) e já as crianças aprendem a consumir, a desejar o que está por trás da tela

da televisão, tablet e smartphones (BETTO, 2016). Se propagandas visam lucro e envolvem

manipulações em direção ao consumo, relacionado a promessas de felicidade, é importante

refletir acerca da posição da criança que começa a ser inserida precocemente em um universo

de consumo (MAIA, 2015).
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No Brasil, pelo menos desde os anos 1980, as crianças passaram a ser percebidas como

consumidoras em potencial. Programas infantis levaram a explosões de venda de produtos,

alguns deles com o nome das apresentadoras que os divulgavam (FELIPE, 2006; GUIZO; BECK, 2011;

SAMPAIO, 2000). Além disso, as emissoras passaram a lançar séries em que os personagens eram

associados a produtos, em casos de merchandising e de comerciais apresentados nos intervalos

da programação (SAMPAIO, 2000, p. 149). 

Cada vez mais, com o avanço crescente da tecnologia, novidades são anunciadas em pouco

espaço de tempo, com a capacidade de manipular e influenciar o pensar, o escolher e o agir

também de crianças, que passam a fazer parte de um considerável mercado de consumidores

de produtos. Das sandálias, botas, bonecas e bichos de pelúcia dos anos 1980, com o início dos

anos 2000 os alvos de compra favoritos das crianças passaram a ser jogos eletrônicos e on-line,

videogames, videogames de última geração, smartphones, tablets e jogos eletrônicos e on-line,

além de roupas, calçados e cosméticos das mais diferentes marcas (LA TAILLE, 2016; LIPOVETSKY;

SERROY, 2015). 

Também quanto aos ritmos musicais com forte impacto sobre crianças, passamos das músicas

da Xuxa ao Axé Music e ao Funk. Aqui o caminho percorrido levou claramente a músicas de

duplo sentido e coreografias igualmente eróticas que são tantas vezes cantadas e

apresentadas por crianças para crianças (GUIZO; BECK, 2011). Netto, Brei e Pereira (2010, p. 135)

destacam “o caráter injusto da comunicação persuasiva direcionada a esse público [infantil],

tratado como mais indefeso por causa da falta de desenvolvimento de seu senso crítico”. Araújo,

Niebuhr e Aguiar (2019, p. 10) complementam: “estamos falando de um ser que não consegue

abstrair o simbólico e a realidade”.

Com o avanço da tecnologia e o progresso da internet, novos veículos de informação cada vez

mais tomaram espaço na sociedade para disponibilizar notícias e também entretenimento de

formas variadas. Há influências midiáticas sobre o comportamento, o modo de pensar, estilos de

vida e valores pessoais, com a oferta de múltiplos códigos e narrativas que atravessam o sujeito

(PACHECO, 1991). As informações influenciam também como se portar ao interagir com o outro em

meio social e o que consumir (FELIPE, 2006). Ao aliar infância e consumismo, a mídia interfere em

processos de subjetivação, colocando a criança em diferentes papéis.

Assim sendo, um agravante da situação atual, em que crianças incorporam facilmente modelos

de consumismo, corresponde à apropriação da imagem infantil pela mídia, tanto em programas

televisivos, noticiários, em campos de entretenimento, quanto em propagandas. A venda da

imagem de uma criança ou adolescente é algo que se tornou comum nos dias atuais, sendo

exemplo disto a explosão tecnológica e das mídias sociais, como o YouTube, onde crianças e

jovens são precocemente inseridos (BETTO, 2016; WEBER; MAFFEZZOLLI, 2016). No entanto, nada se

compara ao papel de destaque concedido às crianças nas propagandas e comerciais dirigidos

não apenas ao público infantil. 

Atualmente, além de estarem presentes nas propagandas que anunciam produtos
voltados especificamente a elas [...], as crianças também aparecem como
protagonistas de anúncios voltados para os adultos (bancos, carros, seguros,
computadores, etc.). Em geral, são representadas como espertas, independentes e
capazes (de manipular as tecnologias digitais, por exemplo) (FELIPE, 2006, p. 257). 

A publicidade lança mão da erotização de crianças, abrindo espaço para a venda de

maquiagens infantis e roupas que fazem a criança adotar um estilo de vida que não condiz com

um desenvolvimento psicológico satisfatório. Marcas profundas podem ser geradas de maneira

perceptível apenas posteriormente, na adolescência ou mesmo na fase adulta, dificultando a

identificação das causas e, assim, do que deveria ser evitado e do que deveria ser fortalecido na

infância, como forma de prevenção (BREI; GARCIA; STREHLAU, 2011). 

Em outros termos, crenças e modelos com os quais a criança se defronta, exercem influência

sobre a sua formação, prevenindo problemas futuros ou agravando riscos ao longo da

construção de conhecimentos e de autoconhecimento (DEL RE; HILARIO; VIEIRA, 2012). Para além

de relações sociais diretas, a televisão, enquanto ferramenta de distração e estimulação

sensorial, ainda é um dos veículos de comunicação mais utilizados, apesar do destaque

alcançado por computadores e celulares. Segundo Felipe (2006, p. 257), “em razão de a TV ser um

dos meios de comunicação mais utilizados pelas crianças, as propagandas televisivas nela

veiculadas certamente produzem não só necessidades de consumo, mas acionam formas de

subjetivação”.
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Assim, a constituição da subjetividade também sofre influência de desenhos e filmes por meio de

modelos que a própria criança projeta sobre seus comportamentos ao atribuir significados

simbólicos ao que vivencia. Ainda que o conteúdo vivenciado não esteja diretamente presente,

normas, valores e regras são repassados pela mídia, o que contribui de maneira significativa,

mas não necessariamente saudável, para a aquisição de maior autoconsciência (OLMOS, 2011;

PACHECO, 1991). Betto (2016, p. 100) destaca consequências negativas daí derivadas:

Se uma criança associa sua felicidade a propostas consumistas, sua frustração e sua
infelicidade serão inevitáveis, seja pela impossibilidade de saciar o desejo, seja pela
incapacidade de cultivar sua autoestima a partir de valores enraizados em sua
subjetividade. Torna-se, assim, rebelde, geniosa, impositiva, indisciplinada.

Chegamos, no século XXI, ao que pode ser definido como infância pós-moderna, que

paradoxalmente corresponderia ao desaparecimento da infância em decorrência “do uso das

tecnologias e do enfraquecimento da autoridade adulta, com o distanciamento de relações

afetivas entre adultos e crianças” (BUENO; MARTELLI, 2019, p. 5). Haveria uma confusão entre os

mundos das crianças e dos adultos, no sentido de barreiras rompidas entre a infância e a idade

adulta, posto que as crianças de todas as classes sociais são estimuladas a se vestir e a ter

atitudes de adultos (ARAÚJO; NIEBUHR; AGUIAR, 2019).

Em linhas gerais, quando se fala sobre publicidade no âmbito infantil, percebe-se que não há o

cuidado em avaliar se a criança tem capacidade de entender se aquilo que é apresentado a ela

é de fato um produto necessário ou não, se é adequado à idade dela ou não. A publicidade,

portanto, não se restringe à venda, pois tem desdobramentos em termos de senso moral, quanto

aos possíveis danos psicológicos que pode acarretar (LA TAILLE, 2016; OLMOS, 2011). 

Assim sendo, a publicidade expõe a criança “à violência de ser tratada como público-alvo

consumidor e não como cidadã em formação, com direito a cumprir todas as etapas de seu

desenvolvimento” (OLMOS, 2011, p. 34). Trata-se de uma violência psicológica, invisível,

identificada com “toda ação que coloca em risco ou causa dano à autoestima, à identidade ou

ao desenvolvimento da criança ou do adolescente” (BRASIL, 2010, p. 28). Nem sempre fácil de ser

identificada, a violência psicológica sofrida na infância tende a deixar marcas. 

Diante do descuido na preservação da integridade física e emocional das crianças na mídia no

Brasil, indicando que o público infantil e adolescente é transformado em objeto apesar dos

possíveis riscos daí resultantes (FELIPE, 2006). Resta investigar as dificuldades que se apresentam

para proteger as crianças dos riscos de ser criança em um mundo que as identifica como

consumidoras e como objeto de consumo.

Limitações do mundo adulto

A força midiática atinge a todos e, dentre muitos outros fatores que constituem a cultura atual,
como a própria escola e as religiões, reproduz concepções de indivíduo, de beleza, de poder
(FELIPE, 2006). Cabe considerar que diferenças entre gêneros também são acentuadas, com a
criação de públicos distintos e com a sexualização - e consequente banalização - da imagem
da menina. À menina cabe uma maturidade precoce, representada pela erotização presente
nas revistas femininas, mas também nos jornais tradicionais e nos anúncios televisivos. Às
mulheres é cobrado, desde a infância, que se enquadrem nos padrões de beleza vigentes
(BETTO, 2016; GUIZO; BECK, 2011). Assim sendo, apenas o menino passa, na mídia, a representar a
imagem tradicional da criança, sendo “ativo, criativo, desobediente, contestador de regras,
racional” (WALKERDINE, 1999, p.77-78). 

Nas revistas destinadas a jovens do sexo masculino, os assuntos abordados são,
habitualmente, automóveis, jogos vídeo e internet, enquanto para as jovens do sexo
feminino os conteúdos aparecem ligados a celebridades (posturas e condutas) e à
aparência física (vestuário, acessórios de moda e beleza). As meninas e as jovens
adolescentes são assim, desde cedo, sujeitas à tirania do corpo ideal (TEIXEIRA, 2015, p.
5-6).

A influência da mídia sobre a imagem feminina sustenta uma das diferenciações que, ao ser

estabelecida entre os seres humanos, alimenta preconceitos, discriminações e todo tipo de

afastamento entre as pessoas (MALUF; MELLO: PEDRO, 2005). A manutenção da perspectiva

patriarcal, portanto, depende da fragilização da identidade desde a infância, com a

caracterização de dois gêneros hierarquicamente diferenciados, por exemplo, sustentando

sofrimentos de toda ordem.
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Devemos considerar que os seres humanos constroem a cultura às quais são submetidos, mas

nem por isso têm consciência da responsabilidade que lhes cabe, sendo muito comum a crença

de que valores postos são inquestionáveis. No entanto, influências culturais podem ser

contrabalançadas, por exemplo, na família. É nesse meio que acontece a primeira relação de

dependência das crianças, com a criação de laços afetivos e o contato com a sociedade, que,

de geração em geração, transmite suas tradições (ASSIS; AVANCI, 2004; BUENO; MARTELLI, 2019, p.

7; TORRES; ALLEN, 2009).

Assim sendo, proteger crianças significa orientar os adultos responsáveis por elas. O

desenvolvimento do autoconhecimento ao longo da infância difere do processo que demarca a

adolescência e a idade adulta, pois com o tempo ele vai se tornando mais estável. É neste

sentido que relações positivas podem contrabalançar influências que fragilizam crianças

(ANDRADE, 2016; COLACITI, 2006).

Autoconceito e autoestima são sentimentos diferentes, mas ambos são construídos desde a

infância e acarretam consequências por toda a vida. Também a autoestima pode ser

influenciada positivamente ou negativamente. Experiências ou situações, traumáticas,

humilhantes e seja como for, punitivas, podem prejudicar a autoestima, de modo que a criança

tende a se tornar mais retraída, submissa, cada vez mais afastada do seu verdadeiro eu (ASSIS;

AVANCI, 2004). 

Para que a autoestima cresça, autoaceitação é necessária - aceitar quem se é, com qualidades

e defeitos e, portanto, com uma identidade pessoal própria. A autoestima baixa deriva do

processo inverso, de não aceitação, seja ela de características de personalidade ou no aspecto

estético, por exemplo (ASSIS; AVANCI, 2004). De acordo com Del Prette e Del Prette (2001, p. 35), 

Atingir os objetivos gera satisfação e uma autoavaliação positiva, mas, quando isso
ocorre às custas de humilhação, autodepredação, falsas promessas, intimidação etc.,
pode, devido à incoerência entre pensamentos e ações, reverter em prejuízos para a
autoestima. 

Assim sendo, em se tratando da compreensão de habilidades de autorreferência, mas também

sociais, fundamentais para que se lide com demandas de relacionamentos interpessoais, as

análises realizadas devem levar em consideração a presença de coerência entre ações,

pensamentos e sentimentos, “usualmente designada pelos termos autenticidade, sinceridade e

honestidade. No seu oposto, encontram-se as palavras dissimulação, falsidade e mentira (DEL

PRETTE; DEL PRETTE, 2001, p. 32). 

Em suma, a subjetivação não é um processo rígido, cuja construção termina em uma

determinada idade, mas um processo contínuo. Desta forma, diferentes modelos de infância, do

que significa ser criança, influenciam não apenas o próprio público infantil, mas a comunidade

como um todo, definindo como as crianças se percebem e como são percebidas (DEL RÉ;

HILÁRIO; VIEIRA, 2012).

O que temos como dados sociais relevantes, até o momento, no entanto, é preocupante,

considerando que os impactos da infância na idade adulta são significativos, com ênfase em

seus desdobramentos na adolescência, quanto ao “ajustamento acadêmico, nomeadamente no

que se refere à satisfação com a escola, o lidar com sucesso com as tarefas de desenvolvimento

deste período da vida e as representações sobre si próprio” (PEIXOTO, 2004, p. 235). Infelizmente é

alto o índice de adolescentes e jovens adultos diagnosticados com transtornos psicológicos ou

que se tornam vítimas de automutilação e suicídio (aliás, desde a infância). É preocupante o

quão adoecidos ele vem se tornando, o quanto se percebem empobrecidos sob o julgamento

externo, o que influencia diretamente na forma como se percebem (ASSIS; AVANCI, 2004). 

A família e a escola podem assumir uma importante função protetiva, influenciando

positivamente o processo de subjetivação de crianças, desde que os adultos consigam adquirir

posicionamentos críticos diante da realidade que lhes é posta. Se, seguindo o exemplo iniciado

no início desta seção, cabe às mulheres um papel inferior ao dos homens e, a eles, o exercício de

poder sobre seres considerados inferiores, as posições hierárquicas estrategicamente definidas

favorecem a competição, dificultando que bem-estar derive do encontro entre seres humanos.
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Assim são abertas as portas a outras fontes de satisfação, como o consumo de bens, o qual

chegou a caracterizar um transtorno mental, tão grande é seu efeito destrutivo de médio e longo

prazos, mediante a ocorrência de prazer imediato, mas passageiro. Vale ressaltar que o

transtorno do comprar compulsivo atinge mais as mulheres (TAVARES et al., 2008).

Se o mundo em que vivemos é obra humana, na qual os adultos fazem as escolhas que geram

efeitos sobre todos, a atenção à infância dá sustentação a mudanças não apenas no momento

presente. “Novas crianças” hoje para os “novos adultos” de amanhã? Sim, desde que os adultos

de hoje assumam tal responsabilidade desde agora. Assim sendo, “novos adultos” são

inadiáveis.

Considerações finais

A tendência ao consumismo vem crescendo e, ao longo do tempo, tornou-se uma ponte para a

publicidade de produtos para o público infantil, inclusive utilizando a imagem de crianças para

a venda de produtos para todos os públicos. Com a evolução da tecnologia, os brinquedos, com

traços cada vez mais tecnológicos e inovadores, também ajudaram a aproximar as crianças ao

acesso à internet e ao consumismo. 

A mídia é uma das principais ferramentas para o consumo, alavancando lucros de empresas e

redes sociais e, assim, influenciando diretamente a construção da identidade, desde a infância.

A imagem da criança, de um pequeno adulto, volta a se aproximar do que ocorria séculos atrás.

A linha construída entre o mundo infantil e o adulto torna-se, portanto, novamente mais invisível

aos olhos.

Na idade média a criança era desvalorizada quanto aos cuidados necessários à infância,

chegando a trabalhar junto com os adultos (ARIÈS, 1981). Ainda hoje, no entanto, problemas

persistem, da pobreza a maus tratos de diferentes ordens. O trabalho infantil também se faz

presente, desde casos em que crianças trabalham nas ruas ou em lugares insalubres, buscando

a sobrevivência diariamente, até a exposição em diferentes mídias. 

Hipóteses são construídas a respeito da imagem infantil divulgada pela mídia, nas capas de

revistas, nos programas de televisão e nas redes sociais, entre outros canais de comunicação.

Muito é pensado sobre o significado de infância, se ela se perde quando o mundo infantil se

entrelaça ao mundo adulto e como agir diante de fatores de risco que se fazem presentes

quando a exposição à mídia traz, juntamente com diversão e entretenimento, diferentes

possibilidade de aprendizagem, inclusive àquela que destaca o valor do consumismo e da

adultização precoce. 

Uma alternativa que não deve ser esquecida é o papel do diálogo e da atenção dispensada

pelos adultos à criança que, assim amparada, conquista espaço para sentir-se amada por ser

quem é, não pelo que tem. Os educadores, no entanto, são fruto do mesmo processo histórico

que mantém diferentes fontes de opressão, alimentando competições e esvaziando o sentido de

compartilhamentos e demonstrações de afeto que não são concretas, no sentido de palpáveis,

e que, não estando à venda, não podem ser compradas. 

Por fim, as limitações que apontamos no mundo adulto correspondem ao desempenho

deficiente do papel - pessoal e social - de proteção da infância diante da efemeridade de

vitrines cotidianamente renovadas. Como mais um exemplo, o poder que influenciadores digitais

adquirem lhes é dado por todo aquele que desacredita no seu potencial de fazer diferença

quanto ao que diz e, acima de tudo, no modelo de ação que representa. 
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IMAGEM E RESSIGNIFICAÇÃO DA MULHER QUILOMBOLA COMO
ESTRATÉGIA DE RESISTÊNCIA:  PROJETO CERÂMICA NAS

COMUNIDADES ÁFRICA E LARANJITUBA

Introdução

Determinadas convenções sociais moldam os papéis de homens e mulheres e suas relações no

contexto social. Esses papéis são imputados pela sociedade em um processo de construção da

identidade de gênero (SPIVAK, 2010). As questões de identidades de gênero se alicerçam na

expectativa do cumprimento de normas que conduzem o comportamento do indivíduo e seu

papel social. Nesse sentido, o processo de naturalização de identidade de gênero, vinculado ao

sexo biológico, é alicerçado a uma sedimentação das relações de poder entre homens e

mulheres.

A despeito de esses papéis estarem enraizados em nossa cultura e nossos costumes, segundo

Beauvoir (1980, p. 9), “nenhum destino biológico, psíquico, econômico define a forma que a fêmea

humana assume no seio da sociedade”. A desigualdade nas relações de poder entre homens e

mulheres determinou através dos tempos a dominação masculina nas sociedades. Na América

Latina, essa realidade se estabelece concomitantemente nas sociedades tradicionais indígenas.

As questões que norteiam as relações de gênero incidem sobre as mulheres de povos

tradicionais nos quais, segundo Hernández Castillo (2001), já emergem dilemas paralelos diante

do sexismo nas organizações desses povos. Pode-se perceber que as mulheres são excluídas

duplamente, não somente pela questão do gênero, mas também pela condição de minoria,

mínima visibilidade e representatividade que dê voz a suas múltiplas faces identitárias.

As vulnerabilidades que sopesam sobre as mulheres também estão relacionadas a

desigualdades sociais e econômicas preexistentes, refletindo no seu posicionamento na

economia global, seu acesso ainda restrito e limitado a bens e salários, precarização da

atuação do Estado, bem como na designação de papéis, responsabilidades e normas

relacionadas ao gênero (HORTON, 2012).

Sobre esse aspecto, a realidade da mulher negra no Brasil Colonial estabelece uma relação

direta com a com condição da mulher negra na sociedade brasileira contemporânea. Os

desafios que emergem na luta pelo reconhecimento, pela representação de gênero e pela

ressignificação do seu papel social ainda hoje são desequilíbrios combatidos no contexto das

sociedades atuais.

Compreender a história do povo afrodescendente no Brasil, em especial, a mulher negra

escrava, é objeto de análise de muitos estudiosos, como Mattoso (1982), Dias (1984), Giacomini

(1988), Rocha (2001), Gomes (2003), entre outros. Resgatar a importância da imagem da mulher

escrava no período da escravidão é adentrar um mundo de silêncio e de invisibilidade quanto a

suas identidades. Contudo, apesar da extrema violência a que eram submetidas, as mulheres

negras escravas também tiveram relevo nas lutas de resistência contra o sistema vigente à

época, a exemplo do que descreve Rocha:

Um exemplo ilustrativo e dramático da violência contra as cativas ocorreu em Souza
município do sertão, em 1881, quando um senhor de escravos – o Tenente Antonio José
de Sá Barreto – se esmerou em molestar as suas escravas e os filhos destas. A primeira
a conhecer a “atmosfera do inferno” foi a escrava Josepha, mãe de três crianças
(Vicente, Isabel e Maria), todas mortas em decorrência da truculência de tal senhor
(ROCHA, 2001).

Nessa realidade de violência e opressão a que as mulheres negras escravas sobreviviam à

época, elas eram estruturadas socialmente em categoria de inferioridade não apenas por serem

mulheres, mas também na condição de serem negras e escravas. Compreender a realidade de

uma mulher negra escrava numa sociedade segregadora e sexista é coligir diferentes forças

opressoras favoráveis à exploração tanto econômica quanto sexual, bem como sofrer

humilhações públicas justificadas por uma sociedade escravocrata (GIACOMINI, 1988, p. 26).
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Ainda hoje, ao resgatar essa luta de igualdade social, de resistência cultural e de liberdade nas

representações de suas identidades, as mulheres negras descendentes de escravos, moradoras

de comunidades quilombolas, buscam estratagemas para garantir seu protagonismo e

ressignificação do seu papel não apenas no território quilombola, como também para além de

suas fronteiras. Com isso em vista,

A preservação cultural da população negra pode ser considerada uma das mais
importantes formas de resistência, pois levadas em consideração todas as agressões
sofridas por eles, não se pode esquecer que tais violências vão dos castigos físicos ao
psicológico. Salientando-se que vindo para o território brasileiro o escravo carrega
consigo práticas e hábitos, os quais por imposição precisam ser deixados de lado, pelo
menos é assim que desejam os senhores (SILVA, 2010, p. 7).

Nesse sentido, este trabalho tem como objetivo compreender os processos identitários e
questões de gênero da mulher quilombola por meio do projeto sociocultural da Cerâmica,
vinculado ao projeto Filhos do Quilombo[3] , que atua nas comunidades de África e Laranjituba,
ambas pertencentes ao território dos quilombos do Jambuaçu, Pará.

Desse modo, objetivamos entender os espaços de construção simbólica de identidade e
ressignificação do papel da mulher na comunidade quilombola construídos a partir desses
projetos socioculturais. Apesar do posicionamento de Hall sobre a não necessidade do
essencialismo estratégico nas sociedades atuais, este ainda parece ser um esquema viável em
determinados guetos culturais. No que tange às mulheres quilombolas, seu contexto entre
fronteiras do pós-colonialismo e o tradicionalismo as conduzem em direção a estratagemas
vinculados à resistência por meio do domínio das habilidades manuais.

A pesquisa tem como aporte a análise de imagens documentais sobre os projetos supracitados.
Quanto aos pressupostos teóricos, abordam-se as ideias de Hall (2006), Spivak (2010), no que
tange ao essencialismo estratégico, e, quanto à resistência/ressignificação, em Butler (2003).
Para a análise das imagens, tem-se como base as perspectivas sobre os sentidos denotativo e
conotativo de Barthes (1990) e os entrelugares de Bhabha (1998).

Questões de gênero e subalternidade nas sociedades

A forma como a mulher é percebida socialmente aponta para olhares contemporâneos a serem
discutidos sob o ponto de partida do seu assujeitamento e subalternidade (SPIVAK, 2010) e dos
questionamentos levantados pelos movimentos feministas ao final do século XX. Entre os estudos
que passaram a considerar a teoria de gênero como esfera de análise está o pós-estruturalismo,
que advém dos deslocamentos dos pressupostos centrais dos estruturalistas e propõe uma
reorganização desses padrões, relativizando e suscitando inquirições sobre o conceito de
gênero.

As temáticas de gênero questionam a hegemonia social imbricada ao patriarcado e à
dominação do homem sobre a mulher e, sobretudo, refletem sobre os padrões fundamentados
culturalmente pela sociedade. Nos grupos tradicionais, o novo modo de interagir com os
padrões habituais propicia diferentes perspectivas do papel da mulher em seu grupo social.

Todo o exercício de poder e dominação de um indivíduo sobre o outro confere a este uma
incapacidade de determinar suas ações ou comportamentos. A opressão se estabelece na
relação de imposição de um sobre o outro e na sobreposição de seus juízos, valores, bem como
no modo desigual como se estabelece essa relação (SPIVAK, 2010).

Sobre o desequilíbrio dessa relação, Spivak (2010) realiza questionamentos sobre a mulher e sua
condição nas sociedades pós-modernas. Segundo a autora, o fato de a mulher ser
historicamente considerada em segundo plano na escala social estruturou as sociedades e a
forma como a imagem dessa mulher sempre foi apresentada.

Para Spivak (2010), o sujeito feminino tem sua condição de subalternidade construída

principalmente pela dominação masculina sedimentada na construção social de gênero, sob o

viés da distinção entre os sexos. Ao subalterno, a condição de opressão se faz não somente na

imposição de padrões sociais, mas principalmente não sua posição de não ser escutado. Desse

modo, entende-se que a faculdade de fala não permitida ao subalterno é tão violenta quanto

seu assujeitamento (SPIVAK, 2010).

Para a autora, subalterno não é uma identidade, é uma posição. O sujeito subalterno pode ser

produzido, construído e apresentado, na medida em que o mesmo sujeito pode ser fabricado e

ocultado pelo outro que possui a fala dominante. As sociedades contemporâneas, por vezes,

forjam sujeitos para além do próprio indivíduo.

Sobre as representações femininas, a discussão sobre as questões de gênero, sob a perspectiva

de identidades projetadas em um contexto social de dessemelhança entre homens e mulheres,

lança reflexões no revés dos pensamentos canônicos historicamente construídos. Nesse sentido,

a relação de dominação do masculino sobre o feminino se desconstrói, gerando o deslocamento

de lugares e papéis sociais, até então, ditos femininos (SPIVAK, 2010).
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Sob esse viés, Spivak (2010) alude à subalternidade da mulher, dizendo que “se, no contexto de

produção colonial, o sujeito subalterno não tem história e não pode falar, o sujeito subalterno

feminino está ainda mais profundamente na obscuridade” (SPIVAK, 2010, p. 67). Diante disso, as

construções e representações sobre a imagem da mulher devem representar o que realmente

são como sujeitos participantes e ativos na sociedade.

Spivak (2010) pensa o termo subalterno como condição de inferioridade imposta em uma

sociedade na qual imperam os normativos de conduta, normas e cultura embasadas sob um

jugo do homem. Para a autora, perpetuar tais condutas é reproduzir os sistemas de poder e

opressão, mantendo o subalterno silenciado, sem lugar de fala, sem espaço de voz.

Ainda segundo Spivak (2010), a subalterna tem a capacidade de autorrepresentação e de

autonomia de discurso e seus processos de identidades culturais. A autora alude, por outro viés,

ao processo de resistência ligado à condição de subalternidade, a partir do sujeito que cria

estratégias de resistência para recuperar sua subjetividade. Nesse sentido, Spivak usa o

conceito de “essencialismo estratégico”, quando aponta para a necessidade de um

posicionamento articulado pelos movimentos sociais caracterizados, inicialmente, pelo

essencialismo identitário. Desse modo, a maior identificação possível entre os membros do

movimento o fortaleceria e assim suas conquistas adquiririam maior força e poder para serem

alcançadas (SPIVAK, 2010).

Se Hall (2006) ressalta que o contexto deve ser considerado no debate sobre “identidades

culturais” como espectros que emergem de nosso “pertencimento” a culturas étnicas, raciais,

linguísticas, religiosas e, sobretudo, nacionais, as estratégias devem ser articuladas sob a

condição de cada contexto. Para o autor, os processos identitários não existem fora do

contexto; isso posto, abre uma relatividade na visão sobre a construção identitária de um

coletivo.

Ao trazer para debate o constructo de identidade em termos contextuais, Hall (2006) afirma que

as identidades culturais são fragmentadas em múltiplos direcionamentos, as mesmas que, no

passado, forneceram sólidas localizações aos indivíduos sociais. Considerar essa idiossincrasia

das identidades é muito importante, sobretudo numa sociedade composta sob a condição do

sujeito pós-moderno, que não tem uma identidade fixa, mas que é transformada e reformulada

constantemente, de modo a assumir forma nas relações sociais que tais sujeitos estabelecem

em diferentes lugares e contextos, mesmo que sejam continuamente modificados.

A multiplicidade de significações e a diversidade a qual Hall (2006) se refere condiz com o

contexto da mulher, no qual se busca esse deslocamento periférico da voz para um lugar de fala

mais central na sociedade. Ainda segundo o autor, as inconstâncias dos deslocamentos

identitários geram polos positivos a partir de desestabilização de identidades historicamente

estáveis para a possibilidade de surgimento de novos sujeitos.

Desse modo, a mulher se reinventa e se reorganiza sob a conjuntura de assujeitamento para

uma postura de maior visibilidade social. Spivak (2010), ao adentrar os pressupostos do

essencialismo estratégico, entende que o ser mulher, como conceito generalizante, vai de

encontro às discussões contemporâneas que versam sobre o próprio conceito. Contudo, a

autora usa o termo essencialismo estratégico diante do conceito de mulher (que a resume a

condições biológicas) como parte de uma articulação de liame, como condição

homogeneizante, para, em um segundo momento, entender o termo no plural “mulheres” por

suas singularidades, seus contextos e discursos.

O reconhecimento do conceito “mulheres” em sua pluralidade gera múltiplas identidades,

motivado e reforçado somente após seu reconhecimento na categoria primeiramente de

“mulher” como parte de uma idealização mínima (SPIVAK, 2010). Todavia, essa consciência de

estratagema é vinculada a uma visão crítica e momentânea na qual o termo mulher seja alçado

além de uma visão biológica, que seja relevante, sobretudo, em suas especificidades, adquirindo

ressignificações sociais, políticas e culturais.
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A ressignificação da mulher perpassa a própria reestruturação do pensamento social no que

tange à ideologia em que o gênero se encontra sob dominação masculina. Desse modo,

considera-se a heterogeneidade dos processos identitários femininos (BUTLER, 2003). A

identidade da mulher, na concepção de Butler, é um eterno devir, uma constante construção

passiva de ressignificações contínuas. A ressignificação em Butler (2003) provém da reflexão e

da crítica sobre padrões socialmente construídos e normalmente aceitos como naturais.

A ressignificação emerge nos novos contextos sociais, na produção cultural e nas

representações identitárias. As vozes antes silenciadas abrem espaços de visibilidade e passam

a desconstruir alicerces engendrados numa política de sujeição da mulher e a produzir o gênero

como sujeito reflexivo num contexto de ação (BUTLER, 2003), de modo que é na interação que

esse sujeito se produz e se reconhece. Uma teoria da ação na visão de Butler abarca o

reconhecimento do sujeito reflexivo por meio da perspectiva de alteridade e descobre a

diferença na relação com o outro. É nessa “cena do reconhecimento” (BUTLER, 2003) que ocorre o

diálogo sobre o lugar que o indivíduo ocupa e as identidades que o definem.

Tendo em vista que a mulher se desloca da fronteira limítrofe do âmbito periférico e passa a ser

reconhecida como protagonista no eixo social, entende-se, sob a reflexão de Bhabha (1998), que

isso corresponde ao contexto do sujeito para além do que está à margem, já que o autor propõe

um lugar entre o sujeito e o objeto que corrobora a fragmentação dos postos dominantes de

fala e sua posição central. Versa, portanto, sobre a condição de quebra de estereótipos da

mulher como propulsor e mantenedor da vertente dominante.

Nesse ínterim, o sujeito reflexivo que, por meio de seus deslocamentos, propõe ressignificações e

amplitudes em seus aspectos identitários, também se dirime sob uma condição de resistência

capaz de desestruturar estereótipos, mesmo usando-os a seu favor e subvertendo-os com

propósitos de reorganização de si e do meio. Nesse sentido, a ressignificação é uma forma de

resistência do sujeito (BUTLER, 2003).

Sobre o conceito de estereótipos sociais, Bhabha (1998) afere que o estereótipo não é uma

simplificação por ser uma falsa representação de uma dada realidade. É uma simplificação

porque é uma forma presa, fixa, de representação que, ao negar o jogo da diferença (que a

negação através do Outro permite), constitui um problema para a representação do sujeito em

significações de relações psíquicas e sociais (BHABHA, 1998). 

Ainda segundo o pensamento de Bhabha, os cidadãos na condição pós-moderna estão

marcados constantemente pela noção de entrelugares no escopo social. A experiência de

identidades forjadas pela cultura de fronteiras marca novas possibilidades na construção dos

elementos identitários. Para Bhabha (1998), o que é teoricamente inovador e politicamente

crucial é a necessidade de passar além das narrativas de subjetividades originárias iniciais, mas

de focalizar aqueles momentos ou processos que são produzidos na articulação de diferenças

culturais.

Esses “entrelugares” fornecem o terreno para a elaboração de estratégias de subjetivação –

singular ou coletiva – que dão início a novos signos de identidade e postos inovadores de

colaboração e contestação, no ato de definir a própria ideia de sociedade (BHABHA, 1998, p. 20).

Desse modo, os entrelugares em Bhabha assinalam uma nova produção de sentidos para os

cidadãos que emergem desse mesclado cenário fronteiriço, entre as tradições e condição pós-

moderna. No encontro entre passado e presente, o autor alude ao papel fundamental do

entrelugar como espaço de conflitos, de distanciamentos e aproximações que surgem a partir

das diferenças culturais.

Nesse diapasão, a concepção de entrelugar reside na percepção de lugar no qual há

importantes embates e limitações que não podem ser desconsideradas pelo campo social e por

suas análises sociais, sobretudo porque é nessas fronteiras que se revelam concepções,

discursos e práticas sobre o homem como um ser social mais próximo à realidade.

É no lugar fronteiriço que os saberes são inter-relacionados, os poderes são negociados e os

sentidos são reordenados. Nessa ordem, há os tempos de desassossegos que permeiam os

espaços transacionais em que residem as acepções dos entrelugares de Bhabha (1998).
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No tocante aos encontros desses desassossegos, entendidos como trânsito de um lugar para o

outro, de um final de fronteira para o início de outra, é importante dizer que as concepções do

conceito de entrelugares se aplicam aos parâmetros dos espaços nos quais circulam as

imagens fotográficas para além de seu enquadramento. Há, portanto, elementos para além do

enquadramento da imagem e que devem ser considerados pelos sujeitos para uma maior

compreensão da imagem em si. A imagem e as reflexões sobre ela aludem a noções

contemporâneas de lugar, um lugar marcado por uma série de movimentos e experiências que

impactam diretamente no modo como construímos e compreendemos nossas narrativas.

Estudo de caso: contextualização e questões metodológicas

Contextualização

Os quilombolas são povos que se autorrepresentam pelos seus rituais, costumes e suas

tradições. Elaboram suas representações sociais por meio de ritos que simbolizam grande parte

de seu comportamento cultural. Sobre os ritos, há um esforço coletivo dos participantes das

comunidades em interagir e aderir aos novos conhecimentos que lhes são revelados, dos mais

velhos para os mais novos. Nesse âmbito, as habilidades manuais das mulheres quilombolas e

seus saberes tornam-se elementos de identidade e significação, revelados de geração para

geração, sobre os quais emergem artefatos que têm o poder de unir saberes tradicionais e

ancestrais com os novos conhecimentos adquiridos por meio da interseção fronteiriça entre as

comunidades quilombolas e a sociedade em geral.

O poder de passar tais conhecimentos e transmiti-los na condição de tradições é de domínio do

feminino no grupo. Desse modo, das mulheres emana o alicerce que constrói os signos e

significados junto da memória coletiva (HALBWACHS, 2013) e que legitima as tradições no grupo.

A beleza dos artefatos produzidos pelas mulheres quilombolas ganha destaque não apenas

pela sua representação estética, mas principalmente pelo seu poder simbólico e de grande

relevância cultural, assim como serve de elemento-chave de visibilidade para a cultura afro-

brasileira. Os rituais, que incluem a representação da arte e da sua simbologia, podem ser

estabelecidos de diferentes maneiras, de acordo com o contexto em que se encontram.

Diante desse fato, pode-se esclarecer que a estética dos artefatos, gerados pelas habilidades

manuais femininas nas comunidades, pode ganhar contornos individualizados e com

significados plurais, considerando suas tradições, mas também sobre elas pesa o dinamismo

sobre a qual repousa a arte marcada pelo tradicionalismo, ancestralidade e pela história de um

povo. Ressalta-se que a confecção de artefatos feitos de barro já era motivo de escolha de

mulheres negras escravas no Brasil Colônia. Registra-se a preferência por mulheres escravas

que tivessem habilidades manuais para fins de atividades comerciais, além da colheita de

açúcar, ou outra atividade agrícola. “As escravas também podem ter sido uma opção dos

senhores de Jaguaripe, ela razão de ser ali um grande e tradicional centro de produção

artesanal de cerâmica” (CASTELLUCCI JUNIOR, 2011, p. 116). Desse modo, “o trato com o barro, na

fabricação de louças, telhas e tijolos era tarefa plenamente executada por mulheres oleiras,

especialista na lida com argila” (CASTELLUCCI JUNIOR, 2011, p. 116).

A figura da mulher negra escrava comumente aparece perto de potes, jarros ou panelas de

barro (Figuras 1 e 2), utensílios usados como produtos de negociação e, em certos casos, no

próprio uso da senzala, como nas imagens que procuravam retratar o cotidiano dos escravos no

Brasil:
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[4]O artista foi integrante da missão do barão de Georg Heinrich von Langsdorff, a qual o trouxe para o Brasil. Chegou ao território brasileiro no ano de
1821 com a função de ser espião na missão científica que integrava. Rugendas, como costumava assinar seus trabalhos, viajou pelo país para coletar
material para suas pinturas e desenhos. Informação disponível em: https://www.historiadasartes.com/prazer-em-conhecer/johann-moritz-rugendas/.
Acesso em: 22 abr. 2018.
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Figura 1 – Roda de capoeira
Fonte: Geledés (2012).

Figura 2 – Transporte de um grupo de negros
Fonte: Johann Moritz Rugendas[4] . Geledés (2012).

Nesse contexto, compreender as representações sociais e as ressignificações históricas por

meio de projetos socioculturais que evocam essas habilidades manuais das mulheres

quilombolas nas comunidades África e Laranjituba corresponde à proposta de análise deste

trabalho.
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[5] Distrito criado com a denominação de Moju, pela lei provincial nº 14, de 09-09-1839, subordinado ao município de Igarapé Miri. Após diversos processos
administrativos ocorridos no decorrer dos anos no século XX, foi elevado à categoria de município. Informação disponível em:
https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/dtbs/para/moju.pdf. Acesso em 22 abr. 2018.
  
[6] A microrregião localiza-se entre a Amazônia Central e Amazônia Oriental, no nordeste do Pará, por onde passa a linha dividindo coincidentemente a
microrregião do Baixo Tocantins e a de Tucuruí (COSTA, 2006, p. 21). A microrregião integra a Bacia do Tocantins, considerada a segunda mais importante
do país, superada apenas pela Bacia do Rio Amazonas. É ainda indicada como a de maior potencial para a geração de energia hidrelétrica (ALMEIDA,
2010). O Baixo Tocantins compreende uma área de 36.024,20 Km². Para Barroso (2014, p. 4), o Baixo Tocantins era, em termos demo-econômicos, o mais
importante reduto escravista do Grão-Pará, na primeira metade do século XIX.

[7] Atualmente, as comunidades África e Laranjituba são certificadas pela Fundação Cultural Palmares por meio da identificação de nº 1.127 e 97, sendo a
Titulação de Terra nº 01420.001550/2013-91, de 24 de maio de 2013.
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Nesse contexto, compreender as representações sociais e as ressignificações históricas por

meio de projetos socioculturais que evocam essas habilidades manuais das mulheres

quilombolas nas comunidades África e Laranjituba corresponde à proposta de análise deste

trabalho.

As comunidades África e Laranjituba estão localizadas no município de Moju[5] , na região do

Baixo Tocantins[6] , Estado do Pará, Amazônia. Banhadas pelo Rio Moju e seus afluentes, como o

igarapé Caeté, as comunidades, na condição de pessoas jurídicas são certificadas pela

Fundação Cultural Palmares[7]  como remanescentes de quilombo desde 2013.

As mulheres remanescentes de quilombo, moradoras de África e Laranjituba, desempenham

papéis fundamentais na composição estrutural e econômica dessas comunidades. Um dos

principais fatores de resistência de suas identidades são as atividades vinculadas ao Projeto

Filhos do Quilombo, o qual valoriza a identidade cultural afrodescendente por meio da

ressignificação de práticas ancestrais. Nesse contexto, este artigo procura compreender como

atuam essas mulheres e a interseção desses projetos socioculturais juntamente com as

questões identitárias afrodescendentes e como essa atualização pode contribuir para um

processo de resistência e ressignificação cultural.

A priori, em nosso percurso, há dois momentos de análise das imagens fotográficas contidas em

diferentes fontes documentais sobre artefatos produzidos por meio dessas habilidades e que

podem representar o resgate e a ressignificação da cultura afro-brasileira. O primeiro se dá com

a referência a Barthes (1990), a respeito dos sentidos denotativos e conotativos. Em relação ao

sentido denotativo, o autor se refere ao que está materialmente visível na obra, àquilo que pode

ser visto como elemento concreto, do que está explícito. No sentido conotativo, a obra

apresenta uma interpretação do que está implícito, dos elementos imateriais e que, sob o olhar

do observador, adquire corpus de leitura e dá sentido à obra. O segundo se trata do

cotejamento de categorias de análise em torno da resistência (SPIVAK, 2010) e ressignificação

(BUTLER, 2003), contidas nos entrelugares (BHABHA, 1998) das imagens fotográficas.

Procedimentos metodológicos

As imagens foram selecionadas após pesquisa documental em torno do uso das habilidades

manuais vinculadas ao barro e à argila de escravas negras no Brasil Colônia. O uso da técnica e

do saber aprendido pelas mulheres escravas, que antes era usado como critério de escolha e

seleção de escravas, hoje busca ressignificação histórica e um movimento de resistência da

identidade da mulher negra descendente de escravos no Brasil. Através da análise das imagens

a seguir, interpretamos a forma de as mulheres das comunidades quilombolas África e

Laranjituba usarem seus saberes como forma de resistência feminina, resgate de identidades

culturais, bem como reorganização hierárquica e de relevância do seu papel na sua

comunidade.

Ademais, foram articulados critérios de análise que contemplassem o estudo pretendido, dentre

os quais estão: a quantidade total de imagens selecionadas em diferentes fontes; das imagens

totais quantas remetem à imagem feminina; como aparece o sujeito feminino nessas imagens,

bem como a produção do patrimônio material e imaterial advindo desses projetos junto a

comunidades quilombolas às quais estão vinculados.

Foram considerados, para a análise das imagens, dois pressupostos de sentido: o denotativo, na

sua materialidade objetiva; e o conotativo, pela codificação de sentidos possíveis (BARTHES,

1990).

Para efeito de amostragem neste trabalho, foi selecionado um total de seis imagens: três delas

retratam em sequência o processo de confecção de um produto de cerâmica do projeto

Cerâmica nas comunidades África e Laranjituba. Após a seleção das seis imagens para

observação, fez-se necessário estabelecer categorias de análise do conteúdo dessas imagens.
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Imagens do trabalho feminino em África e Laranjituba

Figura 3 – Mulheres no feitio da cerâmica
Fonte: Projeto Sociocultural Filhos do Quilombo (2012).

No sentido denotativo de análise da Figura 3, é percebida a presença de quatro mulheres em

um espaço coberto, como uma casa ou um galpão, além de um personagem masculino por trás

das personagens femininas. Nessa figura, ainda se apresenta a ação de confecção de um

produto de um material de barro e/ou argila, que é construído por duas das personagens

femininas presentes na imagem. As outras personagens mulheres se encontram no mesmo

ambiente, contudo, não estão participando diretamente da confecção deste produto, ainda

que se encontrem no mesmo contexto.

Numa análise conotativa da imagem, pode-se captar o sentido de grupo entre as mulheres

participantes do projeto Cerâmica, no exemplo prático de essencialismo estratégico (SPIVAK,

2010), cuja forma de conjunto se baseia, em princípio, na questão de gênero como forma de

fortalecimento e de resistência feminina, ações representadas na imagem. Às mulheres cabe o

compromisso de passar conhecimentos e de troca de saberes para um objetivo comum, sendo

destinado à única figura masculina na imagem um papel secundário e de pouca identificação,

o que reforça a ideia do protagonismo feminino neste projeto sociocultural. É neste sentido, que

os papéis femininos ganham ressignificação junto às suas comunidades. 

Há também o processo de resistência cultural e de gênero, ao resgatarem uma tradição de

seus antepassados evocados a partir das mulheres escravas. Desse modo, a resistência é

marcada ao longo de todo o percurso que compõe a produção de utensílios de barro, desde a

escolha do trabalho vinculado às mulheres apoiadas pelo projeto Filhos do Quilombo, bem

como valorização das mulheres existentes hoje nas comunidades em questão. O resultado

obtido pela produção, no caso as panelas e os utensílios de barro, também adquire o

simbolismo de resistência e representa a materialidade da valoração da mulher nas

comunidades de remanescentes quilombolas África e Laranjituba.
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Figura 4 – Panela de barro
Fonte: Projeto Sociocultural Filhos do Quilombo (2012).

Figura 5 – Panelas de barro
Fonte: Projeto Sociocultural Filhos do Quilombo (2012).
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Numa análise denotativa das imagens, as Figuras 4 e 5 apresentam o artefato em si. A Figura 4

mostra o artefato já em sua forma mais finalizada, como uma panela de barro, em processo de

secagem e finalização. Já na Figura 5, o mesmo artefato se apresenta como um produto

finalizado e com acabamento de cor, além de conter tampa e em maior quantidade. Sobre o

aspecto conotativo, os utensílios de barro se apresentam como símbolo da ressignificação de

uma tradição cultural iniciada pelos antepassados africanos e revisitada pelas práticas de seus

remanescentes. Trazer para o presente a prática da confecção das panelas de barro consiste

também em uma atuação com base na resistência cultural, pois implica ressignificar as

tradições, os saberes e os conhecimentos dos seus antepassados diretos, valorizando as

competências de todo o povo negro outrora escravizado no Brasil colônia.

Trata-se de conhecimentos e saberes que perpassaram de geração em geração até serem

valorados sob uma nova perspectiva, tanto de preservação identitária quanto de

ressignificação, e de uso dos utensílios que se transformam em arte nas mãos habilidosas das

mulheres dos quilombos África e Laranjituba. As cerâmicas representam o entrelugar sob o

aspecto da junção dos saberes ancestrais numa releitura contemporânea que marca essa

geração. As fronteiras culturais tornam-se mescladas quando sua arte adquire pressupostos

comerciais e circula entre a comunidade e fora dela.

Considerações finais

A presença ancestral dos conhecimentos e saberes resgatados pelas mulheres das

comunidades de remanescentes quilombolas África e Laranjituba, por meio do projeto social

Filhos do Quilombo – Cerâmica, agrega não somente um valor histórico para os remanescentes

de escravos, como mais especificamente para as mulheres envolvidas nesse projeto. Por meio

de suas habilidades manuais, elas conseguem ressignificar suas identidades, organizando-se

sob a ótica do essencialismo estratégico como estratagema de resistência cultural e de gênero,

conquistando a ressignificação do papel das mulheres nas comunidades para além de suas

fronteiras.

A cerâmica representa a valoração dos saberes e conhecimentos das mulheres, bem como se

transforma em produtos comerciáveis e consequentemente em objetos de substância para elas

e para sua comunidade, objetos esses que podem servir também como umas das forças

motrizes do engajamento econômico e autossustentável da própria comunidade.

Nessa perspectiva, sob o viés de proteção do patrimônio cultural e de identidades, precisamos

compreender a importância da presença desses elementos que compõem as diferentes práticas

sociais e que representam a valoração dos povos afrodescendentes. Em especial, é necessário

gerar novas formas de resistência para que todo sujeito de diferentes segmentos sociais possa

construir sua própria emancipação e legitimação no contexto de uma sociedade plural e

democrática.
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DESCENTRALIZAÇÃO DO PODER? O PAPEL DOS SITES DE REDES
SOCIAIS NOS PORTAIS O LIBERAL E DIÁRIO ONLINE[1]

Introdução

A sociedade tem passado por muitas transformações por conta da criação e da popularização

da internet e, por conseguinte, dos sites de redes sociais. Nesse sentido, para que se

compreendam as características e as condições de vida da sociedade nos dias atuais, segundo

Thompson (2014, p. 12), é preciso “dar um lugar central ao desenvolvimento dos meios de

comunicação e seu impacto" (THOMPSON, 2014, p. 12). 

Os processos comunicacionais passaram a ter outra lógica, com novas possibilidades de

interação e geração de conteúdos, os quais contribuem para mudanças estruturais do

jornalismo. Desse modo, por ser um produto social e cultural, o jornalismo e, consequentemente,

os jornalistas foram completamente afetados pelo surgimento dessas tecnologias. Os

profissionais da imprensa, desde então, procuram, constantemente, formas de se adaptarem e

de se reinventarem diante de incontáveis transformações, tais como: as noções de espaço e

tempo; formas de apurar, produzir, publicar, consumir, armazenar informações. Neste cenário de

mudanças, os sites de redes sociais têm protagonismo e trazem implicações para a produção

jornalística.

É dentro desse contexto que surge a reflexão deste artigo sobre a descentralização do poder da

grande mídia em contraponto à cultura da participação, com base em Castells (2007, 2015) e

Foucault (1979, 2001). Segundo Brambilla (2013), o lugar da mídia de massa, enquanto detentora do

poder de informação, passou a ser questionado ao se perceber o poder dos usuários na era

digital. Antes restrito aos grandes grupos de mídia tradicionais e aos conglomerados

corporativos, este poder passa a estar também nas mãos do público, que, especialmente, por

meio de publicações em sites de redes sociais, fazendo parte de um processo de

descentralização (TERRA, 2011). A configuração de um novo padrão de produção e consumo

cultural com base na participação do consumidor via internet, tem se tornado uma

característica da sociedade atual (JENKINS, 2009; SHIRKY, 2011).

Para analisar de que maneira os sites de redes sociais pautam os portais da capital paraense: O

Liberal[5]  e Diário Online[6] , definimos um corpus composto por 153 matérias, sendo 63 do portal

O Liberal e 90 do portal Diário Online. Destacamos que as matérias foram coletadas no período

de 08 a 14 de janeiro de 2020, criteriosamente, às 9h. A preocupação em coletar dos portais no

mesmo horário se justifica pela velocidade em que as notícias surgem na internet. Este artigo foi

metodologicamente construído a partir de uma pesquisa bibliográfica, seguida da coleta de

dados e da análise de conteúdo (BARDIN, 2006; CHIZZOTTI, 2000), com base em técnicas de

abordagens qualitativa e quantitativa (FRAGOSO, RECUERO; AMARAL, 2011).

Comunicação e poder

A estruturação do meio digital e a relação com o público geram mudanças significativas para a

comunicação, em especial, para o jornalismo (CASTRO; CUNHA, 2016). Tradicionalmente, o

aparato midiático era considerado o próprio poder, entretanto, segundo Brittos e Gastaldo

(2006), o status não era relacionado ao papel social que caracterizava o jornalismo, mas pela

construção, da própria mídia, de uma visão da sociedade que percebia a mídia tradicional

como algo superior, detentora da verdade e definidora da realidade. Entretanto, de acordo com

Brambilla (2013), essa realidade vem se transformando, especial mente, a partir do

desenvolvimento das ferramentas de comunicação, proporcionadas pela internet, que surgem

para modificar essa lógica, pois estimulam a participação de novos atores no processo

jornalístico, seja durante o processo de produção, seja no processo de circulação e consumo.
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Nesse sentido, os usuários, sobretudo, por meio de uma das ferramentas que mais impactaram a

realidade da sociedade, segundo Brambilla (2013), que são os sites de redes sociais, passam,

além de consumir, a produzir conteúdos, que, muitas vezes, agendam o que será publicado nos

portais de notícias. Deste modo, as empresas de comunicação e os usuários estão imersos em

relações de poder. E o poder e suas relações são os assuntos que permeiam todo esse estudo,

tendo em vista, que, Foucault (2001) afirma “que o poder não está localizado no aparelho de

Estado”, pois é encontrado além dele. 

“Quando fala-se de poder, as pessoas pensam imediatamente a uma estrutura política, um

governo (...) isto não é de nenhum modo aquilo que eu penso quando falo de relações de poder.

Eu quero dizer que, nas relações humanas, qualquer que sejam, o poder continua presente”

(FOUCAULT, 2001, p. 1538).

Ressaltamos que, para Foucault (1979), o poder em si, da maneira negativa que era entendido,

não existe, pois o real poder deve ser assimilado como algo positivo, capaz de construir e somar;

e não apenas como fonte de dominação e opressão. Assim, há um poder dinâmico (não estático)

que pode auxiliar o ser humano a manifestar sua liberdade, que pode se tornar instrumento de

diálogo entre as pessoas, como algo “enigmático, ao mesmo tempo visível e invisível, presente e

escondido, investido por toda a parte” (FOUCAULT, 2001, p. 1180).

Apesar dos estudos foucaultianos não se debruçarem, especificamente, na comunicação,

podemos relacionar as acepções do autor com as transformações do jornalismo, especialmente,

ao que é discutido nesse artigo: a descentralização do poder da grande mídia. Observamos que

as relações de poder são móveis, conforme Foucault (1979), o que podemos relacionar à

participação ativa dos usuários no processo jornalístico, os quais passaram a consumir e

também a produzir conteúdos a partir da popularização dos sites de redes sociais Esse novo

papel potencial dos usuários traduz a liberdade manifestada a partir dessa ideia de poder

abordada pelo autor.

As transformações se dão a partir das relações de poder, que dizem respeito às práticas sociais

e aos discursos construídos ao longo dos anos que podem determinar o corpo e a mente das

pessoas. “As relações entre indivíduos são, eu não diria antes de tudo, mas são em todo caso,

também relações de poder” (FOUCAULT, 2001, p. 1666). E a partir dessas relações de poder entre,

de um lado as tradicionais empresas de comunicação, do outro, os usuários vivendo a cultura

da participação - elemento da cultura da convergência (JENKINS, 2009), que fundamentamos

este estudo.

Também embasamos esta investigação em Castells (2007, 2015). A partir do entendimento de que

o poder também passa a ser de domínio do público, diante das possibilidades proporcionadas

aos usuários pelos sites de redes sociais (BRAMBILLA, 2013), devemos ter em mente, segundo

Castells (2007), que todos os sistemas institucionais refletem relações de poder que envolvem a

ideia de dominação e contra dominação - poder e contra poder. Enquanto o autor (2007)

considera poder como a capacidade de imposição de um ator social sobre os outros, o contra

poder seria a capacidade dos atores desafiarem e alterarem relações de poder

institucionalizadas na sociedade.

As relações de poder entre as empresas de comunicação, jornalistas e o público enquanto

produtor, para Castells (2015), geram intensos debates, mas podem ser percebidas em um

processo de complementaridade que faz nascer uma nova realidade midiática, “cujos contornos

e efeitos irão em última instância ser decididos pelas lutas de poder político e empresarial, à

medida que os donos das redes de telecomunicação se posicionam para controlar o acesso e o

tráfego” (CASTELLS, 2015, p.118).

O poder, para Castells (2015), é multidimensional e está alicerçado nas atividades, de acordo

com os interesses e valores, daqueles que o detêm. Por isso, o poder da sociedade em rede é o

poder da comunicação. O autor ainda afirma que a mídia de massa tradicional é um espaço

poderoso de produção de poder, entretanto, encontra resistência com a existência da internet e

suas plataformas de comunicação distintas.
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Para compreender tais relações de poder, devemos ter em mente que vivemos uma cultura da

convergência, que, para Jenkins (2009, p. 30), não se refere apenas à concentração de diferentes

formatos em um único aparelho, mas envolve transformações tecnológicas, mercadológicas,

culturais e sociais “dentro dos cérebros dos consumidores individuais e por meio de sua

interação social com outros”. Esse processo de mudanças, sobretudo culturais, promove a

intensificação e transformação do fluxo de informações, a partir da relação entre jornalismo e

internet, que para Jenkins (2009), está associado, diretamente, à participação do consumidor. 

É importante ressaltar que para Brambilla (2013), há valores envolvidos nesse cenário de

mutação, os quais têm relação direta com o poder: os veículos de comunicação não possuem

mais o apelo de guardiões singulares da informação crível, especialmente, pela facilidade de

publicação em sites de redes sociais; a popularização de dispositivos digitais de produção de

conteúdo despertaram o cidadão para uma consciência mais colaborativa, o que faz com que a

participação do público não seja mais uma escolha.

Se antes a circulação midiática era privilégio de quem detinha a posse de concessões de rádio

ou televisão, atualmente as grandes corporações midiáticas precisam se reiventar, pois “o poder

passou a ser dividido com milhões de cidadãos pilotando diferentes tecnologias” (PRIMO, 2013,

p.21).

Diante desse cenário, Castells (2015) propõe uma nova forma de comunicação: a

autocomunicação de massa

caracterizada pela capacidade de enviar mensagens de muitos para muitos, em
tempo real ou no tempo escolhido, e com a possibilidade de usar a comunicação entre
dois pontos, em transmissões especializadas (narrowcasting) ou em transmissões para
muitos receptores (broadcasting), dependendo do objetivo e das características da
prática de comunicação intencionada (CASTELLS, 2015, p. 101).

Shirky (2011) afirma que, assim, os usuários podem explorar novos modelos de comunicação, sem

precisar da permissão de ninguém, o que pode provocar medo para os veículos jornalísticos

tradicionais. É possível ainda, segundo o autor, que uma informação tenha o poder de penetrar

na consciência pública sem a ação da mídia tradicional, uma vez que qualquer individuo pode

postar o que quiser em seus perfis em sites de redes sociais. 

Todas essas transformações fazem parte da cultura da convergência (JENKINS, 2009). Para que

esse processo ocorresse, o processo comunicativo passou por transformações que estão

relacionadas, segundo Castells (2015): à  transformação tecnológica (digitalização); à redefinição

de emissores e receptores (estrutura organizacional e institucional); à dimensão cultural do

processo; e por fim, à expressão das relações sociais de poder. Neste artigo, enfocamos,

especialmente, nas transformações das relações de poder da comunicação, no que se refere às

mudanças no papel do usuário, diante dos sites de redes sociais.

Jornalismo e sites de redes sociais

O público sempre procurou expor o que para si seria importante divulgar, seja por meio de carta

ou telefone. Então, é importante registrar que a participação no jornalismo não surgem com os

sites de redes sociais. Entretanto, a internet e o fácil acesso às ferramentas de produção de

informação incitam um papel ativo do usuário, inclusive, como colaborador no processo

noticioso. Assim, o público passa a ser visto como pessoas que moldam, reconfiguram e fazem a

remixagem de conteúdos de mídia (JENKINS; GREEN; FORD, 2014).

O tempo livre da sociedade, segundo Shirky (2011), é absorvido, especialmente, pela internet. Essa

mudança de comportamento, diante das novas possibilidades ofertadas pelas plataformas

digitais, resultou em uma transformação social. As tecnologias de comunicação apresentam

novas ferramentas que, segundo Recuero (2009b), desenharam um novo espaço informativo

para a sociedade, sem a dominação totalitária dos meios de comunicação de massa: os sites de

redes sociais. 

Ao relacionar os sites de redes sociais com o jornalismo, Rodrigues (2010) afirma que essa relação

modifica algumas práticas: gera novas formas de relacionamento com as fontes, diferentes 

 modos   de   distribuição de conteúdos,    as tentativas   de   captação/fidelização de
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leitores, velocidade de publicação, entre outros. Essas transformações alteram também a

relação entre emissores e receptores. Os veículos noticiosos tradicionais, segundo Rodrigues

(2010), traçam novos caminhos para ir ao encontro e aproximar-se do público, como serem

pautados por sites de redes sociais.

Podemos relacionar o jornalismo com os sites de redes sociais de três formas, de acordo com

Recuero (2009a): redes sociais como fontes produtoras de informação; redes sociais como filtros

de informações ou, como redes sociais espaços de reverberação dessas informações. E este

artigo discute, exatamente, sobre a primeira contribuição que os sites de redes sociais podem

proporcionar para o jornalismo. É possível encontrar informações, imagens, vídeos, dados, entre

outros elementos que podem se transformar em uma notícia. Recuero (2009a) afirma que a

novidade da informação é um valor que se reflete em capital social nos sites de redes sociais.

Enquanto circuladores de informações, os sites de redes sociais podem mobilizar, agendar

notícias e influenciar as pautas dos veículos jornalísticos. Na segunda relação, enquanto filtro, os

sites de redes sociais coletam e republicam informações observadas dentro da própria rede. Já

a terceira envolve a questão dos debates e discussões que reverberam informações na rede.

Essa transformação de posicionamento do público passou a integrar as linhas editoriais de

muitos veículos jornalísticos, que criaram novas possibilidades de interação com o público, seja

por meio de comentários, blogs, fóruns, sites de redes sociais, envio de informações, entre outros. 

Entretanto, somente devemos falar em jornalismo participativo, segundo Aroso (2013), quando os

jornalistas e cidadãos participam efetivamente na produção, construção e transmissão da

informação. Para a autora, ao mesmo tempo que o jornalismo participativo possibilita ouvir

novas vozes e olhares, também requer cautela, seja em relação às especulações, à qualidade

do conteúdo ou às fontes. Consequentemente, o papel do jornalista ganha novos contornos em

meio às mudanças.

Nesse contexto não são os usuários que correm atrás dos repórteres para oferecer uma notícia,

mas sim os jornalistas que passam a buscar notícias, pautas e personagens, principalmente, em

sites de redes sociais. Logo, “as redações reorganizam suas rotinas em monitoria de modo a

acompanhar atentamente as manifestações públicas de fontes” (BRAMBILLA, 2013, p. 267). Com

isso, o poder dos jornalistas não está mais em selecionar as informações que chegarão ao

conhecimento do público, mas sim em fazer uma curadoria e escolher quais receberão

destaque. Este novo papel dos jornalistas foi definido como gatewatching por Bruns (2005).

Ao retomar a função dos sites de redes sociais como complementares ao trabalho do jornalista,

com base em Bruns (2005), as redes atuam de forma colaborativa em relação à produção de

notícias. Observamos que, de acordo com Recuero (2011) nem sempre as informações que

circulam nos sites de redes sociais focam no bem comum, social ou conhecimento coletivo, por

isso é comum circular piadas, jogos, comentários e outras informações que não são

necessariamente enquadradas dentro dos valores notícia característicos do texto jornalístico.

Destarte, o processo de agendamento de conteúdos nos portais de notícias, a partir dos sites de

redes sociais, provoca transformações no jornalismo e demonstra o caráter móvel do poder

(FOUCAULT, 1979), como manifestação da liberdade da sociedade, caracterizando as relações de

poder e a descentralização dele. Ressaltamos ainda, que a autocomunicação de massa

(CASTELLS, 2015) passa a ser uma maneira de desafiar o controle corporativo da comunicação.

Análise dos portais de notícias

Esta pesquisa, de abordagem qualitativa e quantitativa, combina as seguintes técnicas

metodológicas: pesquisa bibliográfica, coleta de dados e análise de conteúdo. A abordagem

qualitativa, segundo Fragoso, Recuero e Amaral (2011), busca observar, aprofundar, contextualizar

e analisar os fenômenos intencionalmente, levando em conta o seu caráter dinâmico. Já a

quantitativa utiliza uma amostra representativa de uma realidade, que apesar de reduzida, é

fidedigna. É indicada para compreender alterações ou tendências. Para as autoras, as duas

abordagens podem ser complementares, o que enriquece a análise da pesquisa. 
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A análise de conteúdo parte da conceituação de Bardin (2006), a qual a organiza em três fases:

pré-análise; exploração do material e tratamento dos resultados; inferência e interpretação, a

partir de um campo teórico aprofundado. O objetivo da análise de conteúdo é “compreender

criticamente o sentido das comunicações, seu conteúdo manifesto ou latente, as significações

explícitas ou ocultas” (CHIZZOTTI, 2000, p. 98). 

O corpus deste artigo é composto por 153 matérias analisadas, sendo 63 matérias do portal O

LIBERAL e 90 matérias do portal Diário Online. Destacamos que as matérias foram coletadas no

período de 08 a 14 de janeiro de 2020, criteriosamente, às 9h. A preocupação em coletar as

matérias dos dois portais no mesmo horário se justifica pela velocidade em que as notícias

surgem na internet.

Se faz necessário apresentar os dois veículos estudados, pois, inclusive as linhas editoriais

influenciam na pesquisa. Em circulação desde 1946, o jornal O Liberal integra o Grupo Liberal de

Comunicação. Considerado o diário mais antigo em circulação do Pará, ele foi o pioneiro, em

1997, a ofertar conteúdo jornalístico nas plataformas digitais. Nasceu como O Liberal Online,

contudo, em 2004 deu lugar ao Portal ORM (SOUSA, 2008) e, mais tarde, em 2018, ao O LIBERAL. 

Já o jornal Diário do Pará faz integra o grupo RBA de Comunicação. A primeira edição do

periódico circulou em 1982. O site Diário do Pará foi criado em 2004, e em 2010 deu lugar ao portal

de notícias Diário Online (DARWICH, 2011),.

Os dois portais, que são objetos empíricos dessa pesquisa, possuem a promessa de utilizar as

sugestões dos usuários para a construção de notícias. O Diário Online, por exemplo, disponibiliza

um número de Whatsapp e destaca “Faça sua denúncia pelo WhatsApp do Diário e apareça no

DOL!”. O portal O Liberal também disponibiliza um contato de WhatsApp, no qual os usuários são

adicionados em uma linha de transmissão de notícia, na qual somente administradores podem

enviar mensagens. Entretanto, ao abrir a lista de participantes do grupo, há um contato

disponível do Whatsapp da Redação Integrada da empresa, que apresenta a mensagem:

“Sugestão de Pauta? Nos envie”. Entretanto, observa-se que o portal O Liberal não divulga seus

canais de comunicação (telefone, chat, e-mail) e interação, apenas disponibiliza a lista de

transmissão aos usuários.

Das 153 matérias coletadas nos dois portais, nenhuma apresentava esse perfil, ou seja, não

foram encontradas matérias construídas a partir de material (vídeos, fotos, informações)

enviado pelos usuários. Essa constatação corrobora com a afirmação de Brambilla (2013), ao

garantir que os usuários não procuram os repórteres para oferecer notícia, mas é o movimento

inverso que deve acontecer, configurando uma postura proativa das redações na busca de

notícias, principalmente, em sites de redes sociais. 

Nesse contexto, ao ser utilizada a proposta de Aroso (2013), ao considerar jornalismo

participativo quando os cidadãos fazem parte efetivamente dos processos produtivos, como o

envio de conteúdo, não se pode dizer que há jornalismo participativo nos dois portais

analisados.

Em relação às matérias pautadas por meio de postagens dos usuários em sites de redes sociais:

no portal O LIBERAL, das 63 matérias coletadas, apenas quatro foram pautadas por sites de

redes sociais, o que representa, em média, 0,57 matérias publicadas por dia de pesquisa. Este

resultado foi obtido por meio da análise do conteúdo. As matérias pautadas por usuários de

sites de redes sociais em O LIBERAL representam 6,35% do total de conteúdos coletados. Já no

portal Diário Online há uma incidência significativa de conteúdos produzidos a partir de

informações de usuários publicadas em sites de redes sociais. Das 90 matérias coletadas, 18

foram pautadas por sites de redes sociais, o que representa, em média, 2,57 matérias por dia

com esse teor, o que se traduz em 20% do total de matérias coletadas. 

Verificamos que a maioria das matérias (54,5%), abordavam assuntos que viralizaram sobre

pessoas famosas. Das 22 matérias coletadas nos dois portais de notícias pautadas por sites de

redes sociais, 12 informavam sobre alguma polêmica da vida de celebridades: em O LIBERAL, das

quatro matérias, três pautavam esse assunto; enquanto no Diário Online, das 18, metade delas

abordavam a vida dos famosos.
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Sobre a maior parte de conteúdos dos sites de redes sociais que pautam os portais de notícia

estudados, coincide a afirmação de Brambilla (2013) sobre as trivialidades postadas por

celebridades serem transformadas em notícias. A autora afirma ainda que o papel do jornalista

envolve essas informações: monitorar as redes em busca de notícia para selecionar o assunto

de interesse do público dos veículos. Segundo Rodrigues (2010), os meios de comunicação

tradicionais também se pautam a partir das publicações dos portais de notícias que selecionam

conteúdos disponibilizados pelos usuários dos sites de redes sociais.

Nesse sentido, ressaltamos que as mudanças nas linhas editoriais abordadas, que para Aroso

(2013), influenciam no conteúdo das postagens nos portais. O Diário Online, por exemplo, segundo

Darwich (2011), sempre exaltou o orgulho de dar vez e voz aos seus usuários e possui um caráter

mais popular, apostando em conteúdos sobre entretenimento. Desta forma, compreendemos

que a quantidade de matérias pautadas por meio de sites de redes sociais com caráter mais

popular é muito maior que as do outro portal.

Diante das informações coletadas, podemos verificar a diferença entre as linhas editoriais dos

dois veículos de comunicação. Podemos entender o perfil mais politizado do grupo O Liberal,

quando Silva e Filho (2011) afirmam que os conteúdos dos veículos do grupo eram mais voltados

para a elite, classe A e B, por isso, conteúdos mais populares, como a divulgação de informações

sobre a vida de celebridades, seriam mais característicos do grupo RBA, por ser mais popular

entre as classes C, D e E. Percebemos essa característica, inclusive, na análise das matérias. 

Para exemplificar, temos uma matéria do portal O Liberal sobre celebridades, a qual apresenta

uma hashtag #meuídolonãoéfeminicida como uma manifestação social e não somente por ser

uma notícia sobre uma celebridade (ver Figura 1). Diferentemente do portal Diário Online, por

exemplo, os assuntos sobre celebridades envolvem mais a vida pessoal dos artistas, como

notícias de traição, nascimento de filhos, brigas, entre outros assuntos.

INTERFACES VOLUME 2 - DEZEMBRO / 2020 - ISBN 978-65-88274-04-0

Figura 1 – Matéria de O Liberal do dia 10/01/2020.
Fonte: O Liberal.com
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Nesse sentido, segundo Castro e Cunha (2016), as empresas têm buscado por novas estratégias

que atendam às demandas do público. Esse é outro fator que indica qual linha editorial, quais

postagens, qual o interesse do público que utiliza os portais. O que demonstra que os portais não

utilizam, necessariamente, a autocomunicação de massa (CASTELLS, 2015), mas sim o que se

aproxima mais de uma estratégia mercadológica das empresas. 

No segundo lugar dos assuntos que mais pautaram os portais está o esporte, especialmente,

futebol. Foram quatro matérias no total. Destacamos uma delas, em especial, pelo motivo que

pautou a matéria do portal Diário Online: um determinado jogador começou a seguir o perfil do

Paysandu no Instagram, e a partir dessa ação, começaram as especulações sobre a

contratação do mesmo, após uma publicação em que anunciava a saída do seu antigo time (ver

Figura 2). 

Figura 2 – Matéria de Diário Online do dia 07/01/2020.
Fonte: Diárioonline.com.br

Essa transformação de posicionamento originou novas possibilidades de interação com o

público, seja por meio de comentários, blogs, fóruns, envio de informações, entre outros. Um dos

aspectos que chamaram a atenção na pesquisa é que os dois portais apresentam espaço para

comentários após cada notícia, entretanto, no portal O Liberal os comentários são liberados e

publicados sem mediação, enquanto no portal Diário Online, há um pré-cadastro para que o

usuário possa comentar. Ele precisa preencher o nome completo, e-mail e ler e concordar com

um Termo de Uso e Política de Privacidade.

A partir da coleta e análise das 153 matérias, identificamos, no total, 20 comentários no portal O

Liberal e nenhum comentário no portal Diário Online, o que pode indicar que a burocratização

do processo para a realização de um comentário prejudica a interatividade dos usuários que

utilizam o referido portal.
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É importante ressaltarmos também, que, de acordo com Recuero (2011), as mídias tradicionais

eram responsáveis pelo agendamento de notícias, filtragem, seleção, apuração, etc. Entretanto,

a comunicação digital ganhou força e os usuários, por meio dos sites de redes sociais,

ganharam espaço. A partir da análise realizada, podemos compreender a função dos sites de

redes sociais como complementares ao trabalho do jornalista, com base em Bruns (2005). As

redes atuam de forma colaborativa em relação à produção de notícias, mesmo que não sejam

focadas no caráter social do jornalismo e mesmo que não sejam enquadradas dentro dos

valores notícia tradicionais do texto jornalístico.

Assim, verificamos as relações de poder, entre usuários, por meio de sites de redes sociais, e os

portais de notícias paraenses, demonstrando o poder dinâmico, de forma positiva (FOUCAULT,

2001) diante da grande mídia. O que Castells (2007) pode considerar como contra poder nesta

análise: a manifestação de liberdade dos usuários pautando os veículos, que alteram as

relações de poder e se fazem resistência diante das grandes corporações (PRIMO, 2013).

Considerações finais

Com o objetivo de analisar de que maneira os sites de redes sociais pautam os portais de notícia

da capital paraense: O Liberal e Diário Online, a partir da discussão sobre a descentralização do

poder da grande mídia, essa pesquisa, de abordagem qualitativa e quantitativa, combinou as

seguintes técnicas: pesquisa bibliográfica, coleta de dados e análise de conteúdo.

Esta análise indicou algumas contribuições interessantes para o campo jornalístico. Destacamos

que a participação de conteúdos produzidos por usuários, por meio de publicações em sites de

redes sociais não são, necessariamente, a autocomunicação, no sentido de Castells (2015), mas

aproxima-se de uma estratégia de mercado das empresas.

Os dois portais prometem e incentivam a cultura participativa, por meio da utilização de

sugestão dos usuários para a construção das matérias noticiosas, entretanto, entre as 153

matérias coletadas, nenhuma apresentava essa característica, com efetiva participação

(AROSO, 2013). Observamos que a linha editorial de cada veículo influencia todo o processo. Os

interesses das grandes redes de comunicação, segundo Castells (2015), têm peso na definição de

algumas políticas mais cautelosas em relação a essa participação.

No portal Diário Online, há uma incidência significativa de conteúdos produzidos a partir de

informações de usuários publicadas em sites de redes sociais, representando 20% das matérias

selecionadas, o que demonstra a descentralização do poder das grandes mídias, diante do

contexto estudado. No portal O LIBERAL, das 63 matérias coletadas, apenas quatro foram

pautadas por sites de redes sociais, o que representa, em média, 0,57 matérias publicadas por

dia de pesquisa.

O debate em torno da descentralização do poder da grande mídia, da cultura participativa e

dos sites de redes sociais é fundamental, especialmente, no que se refere aos embates nas

relações de poder, entre empresas de comunicação e os usuários.
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AS FOLHAS IMPRESSAS DE PAULA SAMPAIO:
RIZOMAS EM UM PORÃO DO BAIRRO DA CAMPINA

Introdução

Paula Sampaio, mineira de Belo Horizonte, veio para a Amazônia ainda criança quando seus pais

migraram para a região Norte, vindo a morar às margens das rodovias Transamazônica (BR 230)

e Belém-Brasília (BR 010). Dessas migrações, a fotógrafa guarda lembranças que motivam sua

vontade de voltar e “percorrer esse corpo amazônico”. 

Em entrevista à jornalista Simonetta Persichetti, Paula Sampaio revela: “Estávamos no início da

década de 70, eu tinha seis anos e minha família cruzava o país. O governo Médici

propagandeava em todo o Brasil a conquista da Amazônia. Meu pai, um eterno sonhador, tinha

sido convencido, como tantos outros” (PERSICHETTI, 2000, p. 114-115).

Paula Sampaio mudou-se para a capital paraense em 1982. O desejo de saber contar uma

história a encaminhou para a formação no Jornalismo, e nesta para a fotografia, tornando-se

aluna do fotógrafo Miguel Chikaoka na Associação Fotoativa. Poucas mulheres exerciam a

função de fotógrafa nas redações de jornal no final dos anos 1980 e início dos anos 1990, e Paula

Sampaio é uma dessas mulheres. Como repórter fotográfica trabalhou no jornal O Liberal, entre

os anos de 1988 e 2015, onde também foi editora assistente de fotografia. 

Simultaneamente ao exercício da profissão começou a desenvolver projetos autorais, colocando

em prática a vontade de percorrer novamente as estradas de sua infância e encontrar pessoas.

Um dia, observando o mapa do Brasil num livro didático, traçou os percursos de volta àquelas

rodovias, que viria a realizar a partir de 1990 e que têm rendido significativos ensaios fotográficos

sobre as migrações, colonização e ocupação desses espaços. 

Para a fotógrafa, as imagens produzidas nesses deslocamentos têm como referências os traços

de sua infância, daquilo que ficou retido em sua memória. E revela:

Aprendi a usar um instrumento – a máquina fotográfica – para tornar palpável o que
meus olhos sempre viram. Utilizo essa linguagem para revisitar minha própria vida, os
lugares e situações que sempre estiveram presentes na minha memória. O difícil é
conseguir traduzir esse mundo tão particular, mas que representa uma parte de sua
história, de forma realmente significativa. Este é meu desafio, nunca fico
completamente satisfeita”. (SAMPAIO apud PERSICHETTI, 2000, p. 115).

Uma atitude incomum sobressai no respeito com que Paula Sampaio se relaciona com os seus

fotografados, ao retornar a Belém após cada viagem e revelar as fotografias ela as envia aos

retratados, e numa espécie de agradecimento eles lhe retornam relatos escritos e desenhos, que

ela chama de delicadezas. Acerca dessas relações que se estabelecem entre fotógrafa e

fotografados, a jornalista e historiadora Rose Silveira traça o perfil do comportamento gerador

de tais afabilidades.
Longe de um olhar exótico sobre o outro ou de se colocar de um ponto de vista
zoológico para vê-lo, Paula Sampaio aproxima-se dos seus personagens até estar
muito dentro deles, estar por eles, para compreender suas vidas, seus dramas, seus
humores. Ela precisa dessa condição para que sua fotografia aconteça. É a conversa, o
pedido, a permissão para entrar na casa, para estar dentro do mundo do outro, e é
assim que este outro se entrega a imagem. (SILVEIRA, 2013, p. 28).

Paula Sampaio percorre o “corpo amazônico” há mais de três décadas fotografando suas

transformações, estradas, lugares e pessoas, reacendendo narrativas, num incessante trabalho

catalisador polissêmico e polifônico.   São histórias de pessoas que povoam florestas e margens

de estradas, fluxos culturais de ribeirinhos, imigrantes, quilombolas, trabalhadores e

frequentadores do Ver-o-Peso, e moradores do bairro da Campina.

A curadora Marisa Mokarzel observa a forma como a fotógrafa vem construindo sua poética:

Em sua trajetória silenciosa, sem grandes alardes, propõe combinações impensadas no
universo da fotografia tradicional. Paula Sampaio retira-se de uma zona de conforto
para poder aproximar-se de uma experiência que alia imagem à vivência, à percepção
da vida, ao sentido de coletividade, qualidade que permite compartilhar interesses
comuns e conviver com respeito e afeto. (MOKARZEL, 2013, p. 34).
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É dividindo sua experiência de imigrante com o Outro no exercício da experiência social, que

Paula Sampaio desempenha a conduta de encontrar esse Outro e contribuir com os processos

de desnaturalização da existência como fadada a uma determinada condição social e

consequente invisibilidade. Ao longo de sua trajetória e diferentemente de sua atuação sobre o

mapa das estradas da região amazônica, a fotógrafa dedicou-se a um outro mapa territorial

concentrado na cidade de Belém, em especial os distritos históricos: Cidade Velha, Campina e a

área do Mercado do Ver-o-Peso que juntos resultam numa espécie de cosmos originário e

centro dinâmico dos fluxos urbanos identitários da cidade de Belém do Pará. Trata-se do projeto

Folhas Impressas que gerou, na forma de tabloides, as publicações Folha do Ver-o-Peso, Folha

da Campina e Folha da Cidade. Cada publicação se constitui em um conjunto de ações, onde

são estabelecidas não só as relações entre a artista e o bairro, mas, sobretudo, o estreitamento

de sua convivência com os moradores de uma região onde ela também é habitante. Seu

interesse é refletir sobre as identidades, os patrimônios materiais e imateriais e as noções de

esquecimento. O projeto No Porão gerou o Folha da Campina, objeto deste artigo. 
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Figura 1: Capa e contracapa do tabloide Folha da Campina.
Fonte: paulasampaio.com.br/bio/

DE ONDE SURGEM OS RIZOMAS

Este estudo tem por finalidade realizar uma leitura do projeto No Porão da fotógrafa Paula

Sampaio, sob a ótica esquizoanalítica de Deleuze; Guattari (1995) e das concepções de fotografia

documental e fotografia artística, discutidas por Sekula (2004). 

A abordagem esquizoanalítica se constitui num mapa e sua intrínseca relação rizomática,

compreendendo que o mapa faz parte do rizoma e uma de suas características essenciais é a

de possuir múltiplas entradas e saídas. 

Allan Sekula chama a atenção para o que ocorre quando o documental é reconhecido

oficialmente como arte, e pelo exercício hermenêutico de sua compreensão que oscila entre os

extremos contrários objetivista e subjetivista. “A opinião geral é que o documental é arte quando

transcende sua referência ao mundo, quando a obra pode ser considerada, antes de tudo, um

ato de autoexpressão por parte do artista” (SEKULA, 2004, p. 42).

A multiplicidade é um dos princípios do rizoma. É na multiplicidade de territórios que formam o

histórico bairro da Campina, em Belém, numa casa antiga, que habita a fotógrafa Paula

Sampaio. 

O projeto Folhas Impressas, iniciado em 2006, foi construído a partir dos vínculos simbólicos entre

os moradores, os trabalhadores e outros frequentadores do centro urbano e a cidade. A Folha

do Ver-o-Peso, reuniu fotografias e relatos dos interlocutores do mercado de ferro e da feira

contígua que compõem esse ícone de Belém. Com esse tabloide participou do projeto curatorial

do 25º Salão Arte Pará, como proposta de intervenção no complexo do Ver-o-Peso.
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Em 2007, a fotógrafa foi contemplada com a bolsa Ipiranga de Artes Visuais para realizar mais

uma folha impressa, cujo projeto denominou No Porão. Além da intervenção no bairro da

Campina com a produção do tabloide, o projeto tinha a finalidade também de realizar uma

exposição com as fotografias dos moradores no porão de sua residência.

Ao habitar aquele território existencial, o bairro da Campina, e acompanhar suas

desterritorializações e reterritorializações, Paula Sampaio já perscrutava os seus movimentos e

mudanças, e quando começou a realizar o projeto passou a solicitar aos interlocutores que

levassem objetos e adereços pessoais para compor suas fotografias no porão. Assim, ia

registrando, coletando suas narrativas e tecendo sua própria narrativa nessas ações.

Conforme Suely Rolnik, a tarefa do cartógrafo é “[...] dar língua para os afetos que pedem

passagem, dele se espera basicamente que esteja mergulhado nas intensidades de seu tempo e

que, atento às linguagens que encontra, devore as que lhe parecerem elementos possíveis para

a composição das cartografias que se fazem necessárias. O cartógrafo é antes de tudo um

antropófago” (ROLNIK, 2006, p. 23).

Compreendendo a realização do projeto No Porão como um processo cartográfico desses

vínculos simbólicos, permeado de desterritorializações e reterritorializações, este estudo visa

compreender e interpretar as operações de intervenção impetradas pela fotógrafa, como

agenciamentos de enunciação coletiva.

Agenciamentos no porão

O tabloide intitulado Folha da Campina veiculou os relatos dos moradores, as imagens

fotográficas produzidas por Paula Sampaio e artigos assinados por profissionais convidados[3],

tratando do bairro sob diversos aspectos, sociais, históricos, culturais, dentre outros.

Para Sampaio (2007) essas imagens, histórias e artigos “[...] nos possibilitam refletir sobre esse

território urbano devastado pelo descaso público e a violência cotidiana. Mas, que apesar de

tudo, teima em existir, pulsando em quem e no que resistiu aqui”. 
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Figura 2: Páginas 14 e 3 do tabloide Folha da Campina.
Fonte: paulasampaio.com.br/bio/

[3] Cláudia Leão, Fábio Castro, Janice Lima, Mariano Klautau Filho, Regina Maneschy e Rose Silveira.
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O artigo assinado por Fábio Castro revela traços da formação do bairro
da Campina. Nas origens da cidade de Belém do Pará, o espaço que
hoje localizamos como bairro da Campina era aquoso e inabitado, um
vazio que limitava a cidade e a separava do território de resistência dos
índios Tupinambá.

Já a Belém seiscentista se constituía de dois bairros: a Cidade e a
Campina. Conforme Castro (CASTRO, 2007, p. 3): “A Cidade, hoje bairro
da Cidade Velha, sempre teve seus contornos claramente definidos e
sempre constituiu o espaço mais nobre e mais seguro da colônia. Ali
estava localizado o poder político, militar e eclesiástico”. 

Para se chegar ao bairro da Campina era necessário atravessar um
igarapé cujo trajeto ligava o Ver-o-Peso ao alagado do Piry. Esse
descampado, segundo Castro (2007, p. 3), “[...] era o espaço a conquistar,
a expansão a fazer, o espaço livre para o comércio, a feira, a troca e o
encontro com o diferente”.

Nessa dualidade foi se constituindo o tecido urbano de Belém, e a
Campina tornou-se um espaço de fronteira, permeável à
heterogeneidade social e cultural. Segundo Castro (2007, p. 3): “É essa
nova Campina que passou a abrigar a zona meretrícia e boêmia, o
comércio não-convencional e as primeiras escolas de samba de Belém”.
 
Na dinâmica citadina atual, durante o dia é o comércio do bairro que
determina o fluxo de veículos e transeuntes pelas suas ruas estreitas. À
noite se divide em territórios interpenetrantes. Num pedaço de rua
crianças brincam na calçada, sob o olhar atento dos adultos. Dobrando
a esquina entramos na zona de meretrício. Mais adiante ainda
encontramos a boemia que resiste nos bares. E mais além, há zonas
soturnas que se conformam como territórios de hostilidade latente.
Todos esses territórios pulsam cotidianamente no bairro da Campina.

É esse espaço de contrastes da experiência urbana cotidiana, onde se
apresentam desigualdades sociais e culturais, marcados pela violência,
mas onde se compartilham moradia e vivência urbana, que Paula
Sampaio escolheu para realizar a intervenção do projeto No Porão. 

Agenciamentos coletivos de enunciação

O campo social sobre o qual Paula Sampaio atuou para realizar seu
projeto é um exemplo para refletir sobre as questões de Sekula no que
se refere à oscilação entre o extremo objetivismo e o extremo
subjetivismo. Trata-se da crença na qual o processo do ato fotográfico
em busca de seu status de arte, tem como apoio a ideia de
transcendência do referente como passaporte do documental à
legitimação artística. Sua crítica se direciona, em uma perspectiva
histórica, à noção de certa fisionomia documental alcançada pela
fotografia na primeira metade do século XX, movida por um discurso
objetivo com a realidade, colado às circunstâncias do cotidiano, e que
acabou engolido pelo ideal formalista da arte moderna. Sekula opta por
uma postura documental que não esteja dominada pela atitude
simplificadora da realidade, em que a vontade de autoria encobre as
relações sociais envolvidas na representação que resulta do processo
fotográfico. 
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[4] No original: sirve para poetizar um estilo inexpresivo y no expresionista, para fundir nostalgia y el frío instrumentalismo 
del detective.

[5] No original: bohemio nostálgico (que) resiste mediante actos de adquisicíon solipsistas y pasivos.

Para Sekula, o discurso subjetivista colonizou a percepção e consagrou artistas na história, a

ponto de não se discutir outros componentes obscurecidos por tais legitimações. Em

Desmantelar la Modernidad, Reiventar el Documental. Notas sobre la Política de la

Representacíon, Sekula aprofunda sua análise sobre a carga afetiva atribuída excessivamente à

imagem documental, que afasta o meio da compreensão mais crítica da sociedade.

Ao mencionar um caráter afetivo do gênero documental, cujo uso está mais próximo do mundo

do espetáculo e/ou do culto à nostalgia, Sekula propõe como exemplo a leitura de Walter

Benjamim sobre os aspectos ficcionais e enigmáticos da obra do fotógrafo Eugène Atget sobre a

paisagem urbana parisiense: a ideia de que os lugares públicos, esvaziados de gente, davam a

impressão de que se tratava de cenários de crime fotografados antes ou depois do ato. Para

Sekula, tal análise “[...] serve para poetizar um estilo inexpressivo e não expressionista, para

fundir nostalgia e o frio instrumentalismo do detetive[4] [...]” , ou seja, diante de uma obra que

indicia a destruição do passado pelas mudanças violentas à memória e ao espaço urbano,

prefere-se evocar o “[...] boêmio nostálgico (que) resiste mediante atos de aquisição solipsistas e

passivos[5] [...]”   (SEKULA, 2004, p. 41). Nesse sentido, é possível considerar uma analogia entre as

desfigurações urbanas captadas por Atget da Paris do final de século XIX, operadas na

passagem à expansão da cidade moderna e as memórias do bairro histórico da Campina em

Belém do Pará em operações coletivas propostas por Paula Sampaio em seu projeto. Entre a

degradação e o insistente desejo de preservação, o bairro é o campo das memórias urbanas e

pessoais em que a ação fotográfica de Paula Sampaio pode ser compreendida na perspectiva

mais crítica apontada por Sekula.   

Ao interessar-se pelos vínculos simbólicos construídos pelos interlocutores com o bairro da

Campina, Paula Sampaio passa a operar agenciamentos coletivos de enunciação por meio do

registro fotográfico dessas pessoas com seus objetos e da coleta de suas narrativas, criando

nesse contexto um fluxo de memória social e subjetividades. O processo cartográfico coexiste aí

com o processo de subjetivação possibilitando novas formas de reapropriação, autopoiese dos

meios de produção de subjetividade, sem sucumbir ao culto da nostalgia formalista.
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Figura 3: Sônia e Dona Guilhermina. 
Fonte: Fotografia de Paula Sampaio para tabloide Folha da Campina, Projeto No Porão.
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O projeto iniciou com o levantamento das narrativas orais sobre as memórias

do bairro e das histórias de vida dos interlocutores, seguido do convite para

serem fotografados no porão 619 da Travessa Frutuoso Guimarães. O porão

de sua residência transformava-se desta forma em estúdio para onde cada

interlocutor levava objetos e adereços pessoais para compor a fotografia

.

A cada sessão no estúdio-porão Paula exercia a atividade da memória,

reavivando lembranças de momentos singulares dos seus interlocutores,

provocando um fluxo infinito de referências sociais e culturais, ativando

campos de significação.

Bosi (1993, p. 281) fala sobre o subjugo dos ritmos temporais para a sociedade

industrial que provocou uma dobra no tempo a seu próprio ritmo,

“racionalizando” as horas de vida, porém, afirma que a memória é capaz de

reconquistar os ritmos temporais, agindo sobre o tempo, “[...] abarcando

também esses tempos marginais e perdidos na vertigem mercantil”.

Nesse aspecto, o tempo social suga o tempo individual, a percepção coletiva

engole a percepção pessoal, tirando-lhe a substância singular e

estereotipando-a irreversivelmente. Somente “[...] os artistas podem remontar

a trajetória e recompor o contorno borrado das imagens, devolvendo-nos

sua nitidez”. (BOSI, 1993, p.281)

Na cartografia do projeto No Porão, Paula Sampaio opera uma espécie de

catálise poético-existencial, cuja matéria-prima é a memória social

presentificada nas narrativas e nos objetos dos interlocutores. Ao agenciar a

memória coletiva da Campina e os pontos de vista histórico e geopolítico do

bairro, a fotógrafa operou uma zona enunciativa produtora de

subjetividades, enriquecendo sua relação e a dos moradores com o bairro.

Ao pensar a exposição, reconstruiu o porão de sua residência, o adaptou, o

preparou, transformando-o em galeria-porão e desta forma fez surgir um

território emergencial na Campina. Os interlocutores participaram

intensamente de todas as etapas do projeto, inclusive na montagem e na

manutenção da mostra no porão. 
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Figura 4: Instalação no porão com retratos dos familiares dos entrevistados e outros objetos. 
Foto: Paula Sampaio.

Mas esta ganhou uma dinâmica própria à medida que os moradores da Campina se tornaram

seus co-propositores, sugerindo trocas de objetos quando a exposição já estava aberta ao

público, pois uma história puxava outra, num processo cartográfico de memórias, em que um

objeto evocava a lembrança de outro, a fotografia de um personagem exigia a presença de

outro. (LIMA, 2009).

Como a memória se constitui de lembranças e esquecimentos, nessa cartografia as lacunas

eram os pontos de desterritorialização, os pontos de fuga por onde escapava a história do

bairro da Campina. E quando um interlocutor levava outro objeto para a exposição é porque

havia descoberto esse ponto de fuga e este se tornava o ponto de partida para uma nova

reterritorialização, criadora de um novo território emergencial. Guattari afirma que: 

[...] cada indivíduo, cada grupo social veicula seu próprio sistema de modelização da
subjetividade, quer dizer, uma certa cartografia feita de demarcações cognitivas, mas
também míticas, rituais, sintomatológicas, a partir da qual ele se posiciona em relação
aos seus afetos, suas angústias e tenta gerir suas inibições e suas pulsões. (GUATTARI,
1992, p. 21-22)

O conceito de rizoma, neste caso, se refere às ramificações criadas na exposição, e ainda ao

reconhecimento das multiplicidades dos movimentos provocados e evocados pela memória. Ao

longo da existência da exposição esse rizoma não cessaria de conectar cadeias semióticas e

outras subjetividades.
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Figura 5: Páginas 8 e 9 do tabloide Folha da Campina. 
Fonte: paulasampaio.com.br/bio/

As fotografias produzidas no porão

De acordo com Allan Sekula: “As fotografias, que são sempre o fruto de encontros socialmente

entre humano e humano, o humano e natureza, se convertem em depositárias de realidades

mortas, de objetos reificados que foram arrancados de suas origens” (SEKULA, 2004, p. 40).

As fotografias que documentam os vínculos simbólicos entre o bairro da Campina e seus

moradores resultam de um encontro social singular entre a fotógrafa e os fotografados,

mediado pelos objetos representativos de suas memórias.

Esses mediadores carregam carga simbólica e evidências históricas, reconhecidos como tais,

tanto pelos seus donos como pela fotógrafa. Contudo, nessa proposição artística tais vínculos

são ativados pela dinâmica do ato de fotografar, produzindo novos significados.

Nesse contexto, os novos significados configuram-se como territórios emergentes e desta forma

Paula Sampaio nos devolve a nitidez da imagem do tecido social da Campina. Na perspectiva

do teórico, a fotografia artística desperta uma atração estética generalizada relacionada com

a indeterminação de sua leitura, “[...] com a ideia de que navega à deriva entre um

conhecimento profundo do social e um solipsismo refinado” (SEKULA, 2004, p. 43).

As fotografias produzidas no porão têm um caráter documental à medida que nos permitem

vislumbrar uma compreensão crítica dos territórios sociais emergentes que pulsam no bairro da

Campina para além da intenção da fotógrafa. Entretanto, são artísticas por diversos motivos,

dentre eles, pelo aspecto formal de sua composição, mas também pela subjetividade disparada

no ato de intervenção da fotógrafa que se constrói na relação vivida com os habitantes do

lugar.

Os conteúdos das narrativas, dos objetos, das interações sociais foram extraídos da memória

social, compondo no porão/lugar uma multiplicidade de locais/territórios. Mas é necessário

considerar que tudo isso se deve à proposição/intervenção de Paula Sampaio, cuja imaginação

poética operou uma rede de significados no bairro da Campina, ao reconhecer sua polifonia.
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Figuras 6 e 7: Instalação no porão com retratos dos familiares dos entrevistados e outros objetos. Foto: 
Paula Sampaio.

Ritornelos no tecido social

Ao realizar o projeto no porão de sua residência, Paula Sampaio transformou esse pedaço do

bairro da Campina em um lugar de memória, território emergente de fluxos sociais. Colocou em

suspensão os contrastes do seu cotidiano, não para nos alienar da violência ou das relações de

poder que a institucionaliza, menos ainda para aflorar em nós o sentimento saudosista de que o

passado era melhor do que o presente, mas, para desestabilizar tudo isso e nos por a pensar.

Paula Sampaio não se limitou a produzir um discurso reificante do bairro da Campina, o que

reduziria sua urbanidade aos conteúdos espúrios da vida social, como os surtos de violência e

miséria. A fotógrafa investiu numa estética de pensar e produzir o mundo social de forma

ampliada e aberta a novas conexões, escapando das armadilhas do chamado autorismo,

expressão proposta por Sekula para pôr em xeque o culto à autoria. Segundo o teórico, o

autorismo domina a imagem e a distancia de seu contexto, de suas implicações sociais. Este ato

aparta a fotografia dos seus usos cotidianos e, portanto, das questões em potencial que estão

enraizadas na “multidão de usos prosaicos e humildes” que caracterizam o meio. Elevar a

imagem fotográfica ao estatuto de Bela Arte constitui o projeto formalista buscado pela

fotografia no território artístico, e para Sekula, tal atitude é nociva, pois nivela todas as imagens

em um único sentido e elimina delas o aspecto mais dissonante, o das relações indiciais: “Só o

formalismo pode unir todas as fotografias do mundo, enquadrá-las e vendê-las” (SEKULA, 2004,

p. 45). [6]   

Mesmo que em sua natureza a fotografia permaneça colada ao real, ainda assim precisamos

ter em mente que ela não é o real, uma vez que só pode se manifestar pela existência do seu

referente. O que há de documental na fotografia de Paula Sampaio, além da sua intenção de

documentar é a experiência social que veicula. Esta por sua vez, funciona como instrumento de

discussão de poder. Nesta perspectiva a questão indicial deve ser problematizada e não

colonizada por uma determinação mimética transformada em pura visualidade.

As operações realizadas no porão produziram efeito plástico, assumiram caráter estético,

desfiguraram e reconfiguraram de outros modos os territórios emergentes, colocando em

prática um ritornelo visual, em que a ideia de imagem (ou fotografia) é colocada em outra

dinâmica, operando nas inconstâncias entre visualidade, narrativa e experiência social. 

Neste sentido, o porão nº 619 foi estúdio, galeria e, sobretudo, um mapa aberto ativado pela

memória social dos moradores da Campina, uma ação política e polifônica que despertou os

corpos vibráteis dos interlocutores.
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CAMINHANDO PELA CIDADE: ACENTUANDO
SENTIDOS ATRAVÉS DA REALIDADE AUMENTADA

INTRODUÇÃO

A Realidade Aumentada é uma tecnologia que permite que objetos 3D sejam sobrepostos no

mundo real através de smartphones ou óculos específicos conhecidos como óculos de realidade

virtual. 

Conforme essa mídia se torna cada vez mais frequente nos dias atuais, é essencial que se

questione como o mundo pode ser (re)vivenciado e como a realidade e o ambiente urbano

podem ser interpretados seguindo essa nova tendência. 

No contexto da cidade, esta sobreposição de objetos e informações permitida por essa

tecnologia oferece novas formas de se experienciar o espaço urbano e por meio dos sentidos

corpóreos produzir novos entrelaçamentos, principalmente, e mais notadamente, o sentido da

visão.  

A principal forma de realmente conhecer um lugar é através do caminhar, do “flanar” sem rumo

e pelos cantos da cidade. É através dessa relação social que as pessoas se conectam com o

ambiente urbano descobrindo texturas, superfícies, ares, cheiros, arquitetura, arte, etc, que na

medida de cada um produz sentidos. Cada cidade possui características singulares que as

definem e que sensibilizam os seus habitantes e visitantes. 

Diante disso, este artigo se divide em quatro etapas: na primeira, são abordados conceitos

sobre os sentidos humanos como visão, olfato, paladar, audição e tato; na segunda apresenta-

se a relação dos sentidos com a cidade através do caminhar como forma de lazer e informação;

na terceira é explanado um breve histórico e conceito sobre Realidade Aumentada e, na quarta

etapa, descrevem-se dois exemplos da utilização dessa tecnologia no âmbito da cidade.

Como metodologia, utilizou-se de pesquisa bibliográfica e de apresentação de dois exemplos de

aplicativos, o City AR e o AR City Map, que permitem “navegar” na cidade através de telefones

celulares, descobrindo caminhos, serviços e pontos turísticos.

OS SENTIDOS E A CIDADE

O ser humano é multissensorial, através dos seus sentidos eles se relacionam entre si e com o

meio ambiente. É importante conceituar esses sentidos e entender de que maneira a interação

desses elementos constroem significados.

De acordo com Tuan (2012) o ser humano possui cinco sentidos conhecidos, a visão, audição,

olfato, paladar e tato. A visão tem hegemonia sobre os outros sentidos, e o homem depende

dela predominantemente (um animal visual). Um mundo vasto, demasiadamente detalhado e

específico, se expande mais por meio dos olhos que pelos outros sistemas sensoriais. A visão

humana evolui ao longo dos tempos em um ambiente arbóreo:

No mundo denso e complexo de uma floresta tropical, ver bem é mais importante que
desenvolver um sentido agudo do olfato. Durante o longo trajeto da evolução, os
membros da linha primata adquiriram olhos grandes, enquanto o nariz encolheu para
permitir aos olhos uma visão desimpedida, Dos mamíferos, apenas o homem e alguns
primatas desfrutam de visão colorida (TUAN, 2012, p.22)

Já no século 20, de acordo com Sevcenko (2001), ocorre uma redefinição do padrão cultural das

sociedades urbanas no momento que moradores da área rural migram em massa para a cidade

ocorrendo uma dissolução da cultura popular tradicional. Segundo a análise do teórico Marshall

McLuhan sobre esses novos tempos:

[...] a sociedade tradicional, assentada no âmbito rural e na oralidade, estabelecia um
ambiente cultural de predominância acústica, auditiva, em que todas as relações
sociais eram intensificadas por rituais que acentuavam o presente, a simultaneidade e
a riqueza de cada instante. A introdução da imprensa mecanizada, nascida com os
tipos moveis de Gutenberg, consolidou uma cultura centrada na visão e baseada no
primado da sucessão temporal em cadeia linear, enfatizando valores abstratos,
racionais, hierárquicos, cumulativos e o anseio pelo futuro. (SEVCENKO, 2001, p.80)
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A consolidação dessa percepção visual como efeito dominante é também desencadeada pela

Revolução Científico-Tecnológica no mesmo período. Surge nesta época a fotografia, o cinema,

os cromofotolinotipos, que permitiu a reprodução de imagens em cores; as câmeras ficaram

cada vez mais portáteis até culminar no surgimento de televisões, em cores, satélite e on-line

(SEVCENKO, 2001).

No que diz respeito agora a audição, a sensibilidade auditiva do homem não é muito fina, se

comparado com outros animais que se utilizam desse recurso para caçar. A amplitude média se

estende aproximadamente de 16 a 20.000 ciclos por segundo. Esse limite é modesto se

comparado a de gatos e morcegos, que respondem a sons de 50.000 a 120.000 ciclos por

segundo, respectivamente. Os olhos são mais precisos e detalhados em obter informações, no

entanto é através do som que o ser humano é sensibilizado com mais força, “o som da chuva,

batendo contra as folhas, o estrondo do trovão, o assobio do vento no capim e o choro

angustiado excitam-nos com intensidade raramente alcançada pela imagem visual” (TUAN, 2012,

p.25).

 O homem moderno tende a negligenciar o sentido do olfato e o ambiente ideal é aquele no qual

há a eliminação de cheiros. O “odor” é quase sempre relacionado ao mal-cheiro. Acredita-se que

através do olfato é possível perceber diversos tipos de informações, pois é carregado de

lembranças do passado. Como observado por Tuan (2012, p. 27) “Não podemos recapitular

completamente o sentimento essencial de um mundo visual do nosso passado sem o auxílio de

uma experiencia sensorial que não mudou”.

O olfato incita o paladar. O sentido olfativo está relacionado a paisagem gustativa, que

simboliza o sentido a partir do sabor da cidade, do paladar urbano que é distinto de cada

localidade. Os sabores comunicam e revelam muitas coisas sobre a cidade. Algumas comidas e

bebidas são singulares em certos lugares, como o croissant na França, a cachaça no Brasil, as

massas italianas, o bacalhau em Portugal, as esfirras da culinária Árabe, o Açaí em Belém.

Já o tato fornece aos seres humanos uma grande quantidade de informações sobre diversos

tipos de superfícies, por exemplo o homem com os olhos vendados e os ouvidos tapados pode

perceber as diferenças entre plástico, metal, papel ou madeira batendo levemente na superfície

ou friccionando o dedo na superfície. Através do sentido háptico é possível perceber diferenças

de pressão quando em contato com algo ou ter a sensibilidade corpórea as mudanças

climáticas, etc.  De acordo com Tuan (2012, p. 24) o tato pode ser descrito como “[..] a experiencia

direta da resistência, a experiencia direta do mundo como um sistema de resistências e de

pressões que nos persuadem da existência de uma realidade independente de nossa

imaginação”.

É através da experiencia corpórea que habitantes de uma cidade se relacionam,

analogicamente, no qual pode-se pensar a cidade como um corpo, aonde é possível tocar e

sentir as marcas do seu passado. Se a cidade é um corpo, pode-se utilizar a analogia de que a

paisagem urbana foi danificada e possui hematomas, cicatrizes, por tanto ruas e prédios que

podem ser reparados, revitalizados ou renovados. Pode-se imaginar que o grafite é uma

tatuagem? Os restos de prédios demolidos são como fantasmas? Que novos penduricalhos

foram acrescentados? Quais são as histórias que se revelam sob a superfície da cidade? 

 (HOWES et al., 2013).

Com frequência os habitantes cobram de seus legisladores que a cidade tenha suas

imperfeições corrigidas e reformadas, mas o que seria da cidade sem suas rachaduras, a

pavimentação de centros históricos que revelam o asfalto e partes de elementos em pedra do

século 19. De certa forma, é na gentil decadência da cidade, que aparece a sua personalidade e,

portanto, deve-se atentar para o equilíbrio entre as imperfeições que a caracteriza e as

conformações que a torna acessível e segura para os seus moradores (HOWES et al., 2013).

A cidade carrega significado, comunica-se através da sua sociedade e seu ambiente

construído. Através dos sons, cheiros, sabores e texturas a metrópole tem sentido, produz

sentidos nos seus arranjos simbólicos e culturais dentro de um contexto histórico e social.

 O sujeito e o mundo constroem sentidos:
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 É o corpo que faz a leitura do meio e é a consciência que constrói leituras e
interpre¬tações dotadas de significados. Há construção de sentidos entre os sujeitos
que se comuni¬cam e entre o sujeito e o mundo. O sentido se encontra exatamente
neste meio do caminho, no durante, no “entre-ser”, que dá vitalidade aos processos
(MARCONDES FILHO, 2004 apud NEVES; SOBRAL, 2019, p. 49)

A palavra sentido tem origem latina, sensos, significando a capacidade de perceber as

impressões e sinais do mundo externo. Para a filosofia, o sentido é algo construído no momento

do acontecer, na intercepção de vários comportamentos:

O sentido é a produção da realidade, é a sua expressão, o seu acontecer, os encontros
entre os seres e o mundo. O sentido é o ato de conectar, de associar na esfera do
mundo vivido, é processo de comunicação, fluxo, movimento, é a dinâmica dos seres e
das coisas, a potência criadora, a criação em ato (NEVES;SOBRAL,2019, p.50)

De acordo com Kanashiro (2003) é cientificamente comprovado que o ser humano utiliza os seus

sentidos como receptores sensoriais de mensagens do ambiente, estes receptores também

transmitem experiencias emocionais.

Um dos primeiros teóricos da arquitetura ocidental, Marcus Vitruvius Pollio (Século 1 a.C) declarou

que a finalidade do ambiente construído poderia se manifestar através de três elementos:

[...] utilitas (função, funcionalidade), firmitas (matéria, estabilidade) e venustas (beleza,
prazer). Defendendo que as mesmas deveriam permanecer em equilíbrio harmônico, a
última delas, a componente estética, estaria relacionada à percepção, às experiências
humanas e também às preferências que as pessoas têm do seu próprio meio ambiente
(KANASHIRO, 2003, p.156)

Essas relações de construção de sentidos se dão através de um processo cognitivo nos campos

sensorial, da memória e do raciocínio que atribui significados diversos, nesse caso no tocante da

cidade. O ser humano percebe o mundo de forma multissensorial relacionando o cotidiano

urbano e a percepção através dos sentidos humanos, em especial a visão, o olfato, a audição e

o tato (KANASHIRO, 2003).

CONCEITOS SOBRE REALIDADE VIRTUAL E REALIDADE AUMENTADA

Os atuais avanços em tecnologias de Realidade Virtual (RV) e Realidade Aumentada (RA) tem

possibilitado a junção do ambiente real com o ambiente artificial. As principais áreas de

conhecimento como educação, medicina, psicologia, arquitetura já possuem pesquisas e

aplicações utilizando essas tecnologias.

Novidades como essas permitem uma nova forma de perceber e interagir com o mundo. Os

usuários de smartphones e óculos de RV já tem acesso a diversos tipos de aplicações,

principalmente com o interesse e investimento de grandes empresas na última década – como

Facebook, Google, Magic Leap e HTC (QURESHI; SCHNABEL; MOLETA, 2018).

Historicamente, o advento da internet e da gamificação[3]  estimularam inovações de

dispositivos móveis e interativos (simuladores de voo, de automóveis, etc). As primeiras pesquisas

em ambientes virtuais foram realizadas durante as décadas de 1960 e 1970 através de

simuladores de voo liderados pelo governo Americano através de agências como The National

Aeronautics and Space Administration (NASA) e pesquisadores da Universidade de Utah. Foi

também durante esse período que as primeiras tentativas em abarcar os sentidos humanos

foram realizadas. A principal delas, o Sensorama, criado por Morton Heilig no começo dos anos

1960, era uma máquina que tentava fazer com que o espectador se sentisse dentro de um filme

oferencendo uma experiência tridimensional multi-sensitiva com um largo campo de visão, som

estéreo, aromas, vibrações e vento. Devido à falta de interatividade essa máquina não é

qualificada como um produto de RV nos dias de hoje mas é um exemplo importante na tentativa

de ir além do sentido da visão (STOJSIC et al., 2017). 

Ivan Sutherland - para muitos conhecido como o pai da RV - criou, em 1965, o primeiro Head

Mounted Display (HMD) ou capacete de visão. O seu protótipo tinha rastreamento de posição e

um sistema que permitia ao usuário um ambiente virtual simples. O aparelho era pesado e

precisava ser preso ao teto através de cabos (STOJSIC et al., 2017).

Do ponto de vista científico, Realidade Virtual pode ser conceituada como:

[3] Gamificação é o uso de mecânicas e dinâmicas de jogos para engajar pessoas, resolver problemas e melhorar 
o aprendizado, motivando ações e comportamentos em ambientes fora do contexto de jogos.
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[...] uma “interface avançada do usuário” para acessar aplicações executadas no
computador, propiciando a visualização, movimentação e interação do usuário, em
tempo real, em ambientes tridimensionais gerados por computador
(KIRNER;SISCOUTTO,(2007, p.7) apud FIALHO, 2018)

Baseado neste conceito, pode-se inferir que a RV procura recriar ao máximo a sensação de

realidade pelo usuário. Esta experiência em geral acontece através da visão utilizando óculos de

RV como o Samsung Gear VR (figura 1) e da audição através de fones de ouvido.

Figura 1 - Óculos Samsung Gear VR.
          Fonte:cnet.com[4] 

Já a RA surge no século 21 como um processo evolutivo da RV permitindo a sobreposição de

objetos em 3D no ambiente físico em tempo real, por intermédio de dispositivos eletrônicos

(webcam do computador, smartphones e óculos especiais) como mostra a figura 2. 

[5] Figura 2 - Demonstração de uma aplicação em RA
          Fonte: Augment.com 
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[6] Código QR é um código de barras bidimensional que pode ser escaneado por aparelhos que possuam uma câmera,
 como telefones celulares. Este código pode ser convertido em um endereço da internet, um e-mail ou outra informação. 
No caso em questão, ele funciona como um marcador para o aplicativo saber aonde posicionar um objeto 3D.

[7] Disponível em: < https://help.evolvear.io/viewing-ar-content/> Acesso em: 16 de Jan. 2020.

De acordo com Fialho (2018) o termo RA vem da palavra em inglês augmented reality que foi

cunhado na empresa aérea Boeing em 1990 pelos pesquisadores Tom Caudell e David Mizell que

pesquisavam outras opções aos caros diagramas e dispositivos de marcação que eram usados

para guiar os trabalhadores no chão da fábrica. Eles desenvolveram um complexo programa de

computador que podia projetar em tábuas polivalentes e reutilizáveis imagens virtuais

mostrando a correta posição de furos, especificação de brocas e referências de cabos que por

eles deviam ser passados. O recente aprimoramento nessa área tem permitido grandes

avanços, isso se dá em grande parte graças a desenvolvimentos em tecnologia móvel com

melhores câmeras integradas e processadores mais rápidos.

Existem diversos aplicativos de manipulação da RA em diversas áreas como educação, jogos e

áreas profissionais como bioengenharia, física, geologia, arquitetura, marketing, etc. O

funcionamento se dá a partir de algum aplicativo, a câmera de algum dispositivo móvel

(smartphones, ipads ou notebooks) e o marcador. Para enxergar os objetos sobrepostos no

mundo físico é necessário um marcador, que geralmente é um pedaço de papel com um código

QR (QR code[6])  impresso na sua superfície. O programa depois de ativado lê este símbolo e

projeta sobre ele a imagem 3D previamente associada pelo desenvolvedor da aplicação. A

visualização dessa imagem 3D é produzida através da tela de um computador ou smartphone

como mostra a figura 3 (OLIVEIRA, 2009).

Figura 3 - Imagem 3D projetada no marcador na mesa
   Fonte: evolvear.io [7]

A movimentação do marcador pelo usuário faz com que o objeto 3D siga as mesmas mudanças

dentro do ambiente em RA (gerado pelo celular), como afirma Oliveira (2009, p.11):

Para interagir com o sistema de Realidade Aumentada, o usuário necessita estar em
mãos uma imagem do marcador de referência, cuja composição, em preto e branco,
propicia uma leitura binária do software instalado, fazendo assim uma interação com o
objeto quase que instantaneamente. A cada movimento que o usuário faz com o
marcador de referência o programa gera a leitura, decodifica, re-codifica e
redecodifica, retornando ao usuário a imagem atualizada. Por se tratar de uma leitura
de um software, todos os simples movimentos com o marcador geram outra leitura da
máquina (OLIVEIRA, 2009, p. 11).

Deslocando esses conceitos para o ambiente urbano da cidade, Qureshi, Schnabel e Moleta (2018) descrevem que

conforme essas tecnologias se integram no cotidiano das pessoas, torna-se importante entendê-las como uma

ferramenta capaz de acentuar e otimizar a experiência corpórea com a cidade, ao invés de impor deslocamentos entre

um ponto ou outro da cidade. Aplicativos como o Google Maps permitem que se navegue por lugares desconhecidos, no

entanto, pressiona as pessoas a se moverem com rapidez entre pontos das cidades, impossibilitando que pontos

turísticos relevantes sejam visitados. 
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[8] Disponível em: < https://www.pcmag.com/news/can-smell-o-vision-save-vr> Acesso em: 8 de Jun. 2020

[9] Disponível em: < https://www.euronews.com/living/2020/04/30/revolutionary-new-device-simulates-the-feeling-of-touch-in-virtual-reality> Acesso
em: 8 de Jun. 2020

[10] Disponível em: < https://www.besttechmagazine.com/virtual-food-becomes-a-possibility-with-this-taste-simulation-system/> Acesso em: 8 de
Jun. 2020

É importante destacar que apesar deste artigo focar na RA como forma de acentuar o caminhar

(ou seria navegar) pela cidade através do realce de informações digitais no ambiente urbano

utilizando-se os sentidos dominantes da visão e da audição, existem interfaces em

desenvolvimento para ambientes de RV e RA que pretendem atravessar essas barreiras

implementando os outros sentidos.

Conforme Kalish (2019), interfaces como a máscara Feelreal (figura 4) criada por Gary Mostovoy

que pode ser acoplada aos óculos de RV permite sentir aromas diversos, mudanças de

temperatura, ventos e vibração. Outra interface, criada por uma equipe de pesquisadores na

Universidade Carnegie Mellon na Pensilvania, USA  permite virtualizar o sentido de tato

transmitindo as sensações de pressão e textura de um objeto 3D através de um aparato (figura

5) montado no ombro do utilizador com cordões ligados a cada dedo, que aplicam uma certa

resistência mecânica baseada no que o usuário está “tocando” (FROST, 2020).

Dispositivos que simulem o paladar apresentam-se mais desafiadores de produzir, no entanto

existem algumas tentativas que ainda são bastante rudimentares e não estão maduras o

suficiente para o consumidor final. O Digital Taste (figura 6) é uma interface desenvolvida pelo

engenheiro elétrico Nimesha Ranasinghe na Universidade Nacional de Singapura. O

equipamento funciona através do controle das sensações de sabor, cor, temperatura e aroma

utilizando eletricidade (MATCHAR,2018).
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Figura 4 - Mascara Feelreal permite sentir aromas.
Fonte: pcmag.com [8]

Figura 5 - Wireality, equipamento simula pressão
  através do tato.

Fonte: euronews.com [9]

Figura 6 - Digital Taste, uma interface que simula o gosto de alimentos
                         Fonte: besttechmagazine.com [10]

Percebe-se então que tecnologias de RA podem acentuar consideravelmente a experiencia de

caminhar pela cidade, através da imersão na rica história e cultura de um lugar, ou como

ferramenta informacional de serviços, pontos turísticos e até como sobreposição da arte na

superfície urbana. 

CAMINHANDO PELA CIDADE

O poeta Francês Charles Baudelaire (1821-1867) imortalizou no ensaio O Pintor da Vida Moderna,

a figura do flâneur – o sujeito que anda pela cidade sozinho, sem rumo, observando

apaixonadamente a cidade e seus desdobramentos cotidianos. Nos dias atuais é comum ver

as pessoas “flanando” pela cidade apenas pelo prazer de estar em conexão com a vida

urbana, no entanto essa prática nem sempre foi comum. A figura do andarilho da cidade surgiu

em Paris durante o Iluminismo no século 18 e foi se adaptando conforme a cidade foi se

transformando (FRANDOLOSO, 2014).
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Antes da criação de ruas pavimentadas ou transportes públicos, a única forma de se locomover
era através dos pés. Caminhar era uma atividade mundana e ordinária que conduzia as pessoas
a Igreja, ao mercado mas raramente a lugares mais distantes. Era preferível usar cavalos ou
carruagem mesmo sabendo-se que nenhum dos dois era mais rápido, dizia-se que caminhantes
não viajavam. Viajar era para os ricos, que possuíam condições financeiras para esse tipo de
lazer (INGOLD, 2015).

No entanto, os abastados não se interessavam pela experiência da viagem, achavam que era
algo extremamente trabalhoso e banal, seu único objetivo era chegar ao destino e obter
conhecimento sobre a localidade visitada. As elites da Europa passaram a escrever sobre suas
viagens como se não tivessem pernas, pulavam de um destino a outro como se carregada por
asas, com o intuito de uma contemplação mais especulativa. Apenas no século 19 que o
caminhar toma proporções de lazer, mesmo que fossem apenas passeios ao redor do jardim ou
da galeria (INGOLD, 2015).
A partir do momento que o transporte público torna-se acessível ao trabalhador, o caminhar
deixa de ser algo em detrimento as pessoas mais pobres, não sendo mais uma necessidade em
si. 

Quando se fala de flanar pela cidade, o autor alemão Walter Benjamin precisa ser citado.
Benjamin deixou um grande legado em forma de ensaio sobre a Paris do século 19. A sua obra
inacabada Passagens (Das Passagen-Wek) buscou examinar a nova ordem de sociabilidade em
voga pela burguesia na modernidade, fragmentos que tratam da cidade de Paris e suas
“passagens”, ou seja, suas galerias comerciais. Por elas passavam os moradores da capital
francesa na primeira metade do século 19 (FRANDOLOSO, 2014).

 Até aqui interessou-se em falar sobre caminhar pela cidade como principal atividade para
melhor conhece-la através da interação dos seus habitantes e o ambiente construído. Esta
discussão serve de pano de fundo para etapa seguinte onde são exploradas as formas de
acentuar a experiência de flanar pelo plano urbano através da RA.

APLICAÇÕES COM REALIDADE AUMENTADA 

As discussões anteriores foram importantes para apresentar os sentidos corpóreos e suas
relações com o urbano, a relação do caminhar no ambiente construído e os conceitos sobre a
tecnologia de RA. Este tópico destaca dois exemplos da RA como forma de acentuar a
experiência de percorrer a cidade através de sobreposições do efeito do real.
 
O primeiro exemplo é um protótipo para um aplicativo de RA desenvolvido pelo Conselho
Municipal de Wellington na Nova Zelândia. Esta cidade tem se esforçado para se tornar uma
“smart city” nos próximos anos e para isso pretende digitalizar dados novos e existentes,
incluindo desde o número e a localização de pessoas em situação de rua, fluxos de tráfego e de
pedestres e até mesmo apresentar cenários de possíveis desastres de terremoto e tsunami
(QURESHI; SCHNABEL; MOLETA, 2018).

O objetivo do projeto é acentuar a experiência de se mover entre dois pontos em um mapa, em
vez de alcançar a rota mais curta para um destino. Uma vez totalmente desenvolvido, o
aplicativo CityAR será distribuído ao público para que testem a sua funcionalidade e forneçam
sugestões para aprimoramentos. O aplicativo ajuda o usuário a ser um participante ativo dentro
da cidade, à medida que gasta tempo para explorar e navegar. Enquanto avançam
gradualmente em direção ao destino, os usuários são alertados sobre locais históricos ou pontos
de interesse como museus, lojas, mercados, etc.

 O segundo exemplo, desenvolvido pela empresa Blippar, é um aplicativo com o mesmo objetivo
do projeto anterior, no entanto, este já está disponível para usuários de iOS e podem ser
baixados na loja virtual App Store (figura 7). O nome do programa se chama AR City Map e possui
três características principais de acordo com o site da empresa:

Navegação básica através da visualização das rotas em RA, conteúdo de mapa
melhorado aonde aparece na tela do celular informações como nome de ruas e pontos
de interesse, posicionamento visual urbano que permite a sobreposição de
informações em prédios (BLIPPAR, 2017)
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Figura 7 - Aplicativo AR City Map em funcionamento
     Fonte: blippar.com [11]

Percebe-se que esses aplicativos revelam que a percepção tradicional do ser humano entre

virtualidade e realidade como dicotomia é reconfigurada devido o fato de elementos virtuais

se tornarem parte integral da própria realidade. A RA coloca em discussão o que se entende

por espaço através da reativação de lugares e novas camadas da cidade no qual a escala da

experiencia urbana está em constante expansão e contração entre os cidadãos, o tempo e

informação (EFRAT; CASIMIRO, 2018).

 Pode-se comparar este novo artifício aos guias de viagem, item bastante comum para turistas

e até nativos que pretendem desbravar tudo que o espaço urbano tem a oferecer. No século 17

e 18 em Paris eles tem papel fundamental na descoberta e utilização da cidade pelo

caminhante (BURKE, 2003). 

Estes guias acrescentavam a descrição de Igrejas e obras de arte, orientações sobre quais ruas

evitar anoite, informações sobre lazer ou onde encontrar mercadorias e serviços. A partir de

1728, se tornava comum escrever o nome das ruas nos muros de casas de esquina em Paris e o

mesmo acontecia em quase todas as grandes cidades no século 18. O escritor e arquiteto

Germain Brice (1625-1727) inovou ao “ cruzar informações estéticas e práticas em um livro de dois

volumes em formato reduzido, que [podia] ser levado para consulta no decorrer da caminhada.

Com isso, pela primeira vez, a descoberta da cidade é associada a um deslocamento individual

em sequência planejada” (EICHENBERG, 2008, p. 2).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Neste trabalho procurou-se discorrer sobre a produção de sentidos envoltos no personagem do

flâneur que passeia observando a cidade e o modo como os habitantes se relacionam com o

meio urbano através da RA utilizando como artifício os smartphones ou óculos de RV. Buscou-se

também introduzir os cinco sentidos sensoriais humanos e constatar através da pesquisa a

hegemonia do sentido da visão e audição como principal forma de “sentir” o mundo.

Os aplicativos de RA apresentados se mostraram interessantes uma vez  que permitem que as

pessoas caminhem pela cidade e tenham uma experiência diferenciada na dualidade que se

apresenta entre o caminhar pelo espaço físico e o seu resultado virtual produzindo uma

convergência entre a realidade imediata e elementos digitais e materiais. 

Os artifícios como os smartphones ou óculos de RV podem ser utilizados para ajudar as

pessoas a se orientarem através da cidade de uma forma tridimensional e mais intuitiva pois

não precisam retirar os olhos da perspectiva da cidade, além de que a tecnologia pode

ressaltar pontos turísticos, serviços e até informações pertinentes durante o percurso.
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O flâneur realçado por Walter Benjamin no século 19, que caminhava pelas galerias de Paris

vislumbrando as fachadas envidraçadas das lojas, atento as mercadorias de luxo e transiente

em meio à uma modernidade produzida através de imagem e técnica, é ressignificado nos dias

atuais através de “navegantes” da hipermídia que transitam pela cidade de olhos atentos aos

seus smartphones, valendo-se da RV e RA como forma de absorver informações, conectar e se

comunicar com outras pessoas e em outros lugares. 

Durante a pesquisa, constatou-se que há cada vez mais interesse pelas inúmeras aplicações

desta tecnologia em seguimentos profissionais e acadêmicos como arquitetura, medicina,

logística, astronomia, educação, etc. Grandes empresas como Microsoft e Google estão

desenvolvendo dispositivos e aplicações com o intuito de integrar recursos virtuais no mundo

real. Em resumo, o diálogo entre tecnologias de RA e a cidade estabelece uma temática

interessante e inovadora, que ainda há de render muitas inquirições no futuro. Até lá, este

artigo se contenta em explicar de forma geral o cenário atual destes desdobramentos.
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BREVE ANÁLISE DO IMAGINÁRIO 

EM ALICE NO PAÍS DAS MARAVILHAS

INTRODUÇÃO: o percurso do imaginário

 O imaginário, para Umberto Eco (1986 apud DURAND, 1997, p.18), significa “mundos possíveis”, o

conjunto das atividades imaginativas que resultam na produção e reprodução de símbolos,

imagens, mitos e arquétipos pelo ser humano (Durand), como o patrimônio de um grupo

(Maffesoli). 

 Por outro lado, para Lacan, existem três categorias conceituais da realidade humana:

“imaginário (teatro das ilusões do eu), real (não pode ser simbolizado) e símbolo que representam

o ideal do eu que determinaria e sustentaria a projeção imaginária sobre o eu ideal” (LEITE, 2008

apud BACHELARD, 1974).

 Bachelard, segundo Durand (1997), afirma que a materialização do imaginário ocorre quando se

pensa, sonha ou vive a matéria, pois ele não encontra suas raízes profundas e nutritivas nas

imagens; a princípio, ele tem necessidade de uma presença mais próxima, material. 

Os elementos água, ar, terra e fogo alimentam o real e o imaginário como matérias
arquetípicas do inconsciente, alimentando pensamentos e sonhos. O poder agregador
desses arquétipos tetra-elementares, geram configurações da imaginação. Arquétipos
são reservas de entusiasmo, possibilidades do devir. O sonhador cria imagens, cria um
mundo. A palavra se revela como devir imediato do psiquismo humano e assim,
imanência do imaginário (BACHELARD, 2001, p.5 apud DURAND, 1997)

Durand (1997, p.14), no entanto, define o imaginário como o conjunto das imagens e das relações

de imagens que constituem o capital passado do ser humano, a estrutura essencial na qual se

constituem todos os processamentos do pensamento humano. “Imaginário, transformação

eufêmica do mundo, motor repositório, bacia semântica, local onde as imagens podem se

multiplicar”.

 Maffesoli (2001 apud DURAND,1997) aponta dois tipos de imaginário: individual e coletivo, como

sendo algo que ultrapassa o indivíduo e impregna o coletivo. 

O universo de Alice no pais das maravilhas é um universo do símbolo que para Durand (1997) é

uma representação que faz aparecer um sentido concreto, é a epifania de um mistério e possui

três dimensões concretas que são: a dimensão cósmica, onírica e poética. 

 

O imaginário revela-se no poético porque, de acordo com Octávio Paz (2012), na poesia há plena

libertação da matéria, nela há uma abertura das fontes do ser, a revelação da condição

paradoxal do ser humano. Na poesia, assim como em Alice no país das maravilhas a analogia e

a ambivalência são traços fundamentais, haja vista que é por meio do jogo das semelhanças e

diferenças (das metáforas) que se manifesta a pluralidade dos mundos imaginários. Nela, a

correspondência entre microcosmo e macrocosmo possibilita uma maior abertura ao mundo do

imaginário.

 

Desse modo, na linguagem poética existe a desautomatização da percepção e a intensa

transgressão, por isso em Alice a função poética prevalece, uma vez que o mundo imaginário de

Alice não permite verossimilhanças. Porém, percebe-se que a dimensão sociocultural e histórica

não estão ausentes, ainda que prevaleça a dimensão estética. A afinidade entre literatura e

loucura ressaltada por Foucault se deve ao caráter transgressivo e transcendental das obras

literárias que ultrapassam o limite da linguagem cotidiana. 

Em Alice prevalece o tempo da poesia, tempo que de acordo com Bachelard (1997, p.160) é não

encadeado, tempo vertical “que foge como a água do rio e como o vento que passa”. O autor

reitera que enquanto o tempo da prosódia é horizontal, o tempo da poesia é vertical,

possibilitando a elevação do ser poético até a esfera do metafísico.



____________________________________________________________________________________________________________________                                                                   INTER

79

INTERFACES VOLUME 2 - DEZEMBRO / 2020 - ISBN 978-65-88274-04-0

A partir do tempo vertical a matéria adquire plenitude para criar e recriar por intermédio do

imaginário. Em Alice no país das maravilhas essa temporalidade exclui qualquer

referencialidade, pois representa o tempo onírico.

Dessa maneira, na obra de Alice, além de haver a presença da imaginação simbólica, há

também a presença, ora do gênero fantástico, ora do gênero maravilhoso que serão explicados

nas próximas seções. A seguir, será apresentado um breve histórico do imaginário.

O imaginário no passar dos séculos

 Os séculos XVII e XVIII, para a Literatura, são considerados séculos da representação. De acordo

com Ternes (2015, p.23), nesse período não há lugar para sonhos, pois tiveram de esperar “o raiar

do século XIX para reencontrar o seu direito de sonhar”. 

 Segundo Turchi (2003), durante o renascimento, o humano acaba por sobrepor ao divino e o

culto da imagem reporta ao paganismo. Nos tempos modernos, Durand (apud TURCHI, 2003, p.

17-18) explica a luta entre o pensamento racional e a imagem, que se reduz à imagem “teológica”,

“metafísica” e “positivista”, ou seja, “reduz a imagem à interpretação condicionada ao fato

social e histórico, da imagem ao signo”.

 Porém, aos poucos, o símbolo foi readquirindo força e liberdade:

Contra a redução metafísica, que excluía o símbolo do pensamento racional, o
imaginário vai eclodir nas páginas dos poetas e nas obras dos artistas sempre
inovadores. Contra a redução positivista da linguagem, considerada própria do saber
oficializado condizente com o rigor da verdade, a imaginação provocou o
florescimento da simbologia moderna [...] os maiores exponentes do ressurgimento da
imagem nos últimos séculos foram fruto dessa luta, a reação romântica (TURCHI, 2003,
p. 18)

Segundo a autora (TURCHI, 2003, p.18), o movimento romântico esteve, no início, relacionado à

filosofia. A primeira figura do movimento, embora pertença ao pré-romantismo, foi Jean-

Jacques Rousseau, “filósofo a quem se deve o culto da sensibilidade que predispõe à emoção”.

No século XVIII, Giambattista Vico, Immanuel Kant e Samuel Taylor Coleridge, mais diretamente

do que Rousseau, promoveram a renascença do imaginário com suas novas investigações

filosóficas. 

 A importância de Kant para o imaginário foi haver restituído à imaginação virtude de “rainha

das faculdades após ter sido tratada como a louca da casa” (TURCHI, 2003, p.19) por um longo

período pelos racionalistas, e de havê-la atribuído funções inerentes na organização de seu

monumento filosófico. 

 

Por outro lado, Coleridge, poeta pertencente ao romantismo inglês, estudou Kant, no fim do

século XVIII e, com isso, pôde dar nova visão ao imaginário. Em suas pesquisas filosóficas,

percebeu que a imaginação tem também função criadora e não somente função reprodutora. O

autor, contribuiu para a separação da fantasia em relação ao símbolo hermenêutico ao

apresentá-la sob duas formas: a inferior, chamada fantasia e outra superior, a imaginação

criadora, que caracteriza como a imaginação que enxerga “além”, do espaço ao infinito. 

O papel da imaginação não se limita a conceber a ideia, a reunir as imagens e as
formas que hão de tornar sensível a ideia, antes, sua função é fornecer o impulso, é a
parte ativa do processo [...] ao imaginário, abrem-se, assim, duas atividades distintas
em sua vertente criadora: a literária e a científica. Na estética e na filosofia românticas,
o símbolo e o mito têm importância chave na concepção de que o infinito só aparece
no finito através de manifestações do imaginário; a estética romântica pode ser
sintetizada no símbolo, que identifica todos os textos românticos (TURCHI, 2003, p. 20)

No século XVIII, conforme mencionado acima, se inicia uma reação contra o cartesianismo. Para

Ternes (2015, p.25), a modernidade se inicia com a redescoberta da interioridade das coisas, pois

não se trata mais de contemplar o mundo, mas de habitá-lo. Bachelard, ao possibilitar o estudo

do imaginário em si mesmo, propõe-se a discutir o simbólico como fenomenologia dinâmica, na

qual o imaginário é o dinamismo criador, a força poética das imagens, o vigor da palavra

humana que aflora do inconsciente coletivo. O autor constrói uma fenomenologia do imaginário

que permite, por meio do devaneio poético, transpor os obstáculos do compromisso biográfico

do poeta e do leitor, colhendo o símbolo na sua totalidade. 
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Bachelard explorou a cosmologia simbólica dos quatro elementos água, terra, fogo e ar.  Além

disso, percebeu o simbolismo imaginário como dinamismo criador e observou que o símbolo

possui não somente um sentido artificialmente dado, mas um poder espontâneo de sentido, a

“imagem não é símbolo de algo (tido como real) exterior a ela. A imagem não está no lugar de.

Não representa nada. Ela é, simplesmente. É a realização de uma atividade imaginativa. Não

imagem-símbolo, mas imagem imaginada” (TERNES, 2015, p.29-30). Durand reitera que o papel

profundo do símbolo é a “confirmação de um sentido a uma liberdade pessoal. Símbolo não

pode explicitar-se: a alquimia da transmutação, da transfiguração simbólica só pode, em

última instância, efetuar-se na experiência de uma liberdade” (DURAND, 1997, p. 36).  

Alice no país das maravilhas segundo as teorias de Bachelard

O fantástico, para Todorov (1977), se manifesta em meio a um cenário familiar, cotidiano. Algo

extraordinário rompe a estabilidade cotidiana dos personagens. Tais personagens oscilam

entre uma explicação racional e lógica para os acontecimentos extranaturais.

A indefinição entre uma probabilidade racional e empírica e outra irracional e meta-
empírica gera um desequilíbrio angustiante no sistema estável do narrador-
personagem e do leitor [...] o fantástico surge como resposta à apologia de um
racionalismo iluminista que refuta o ideário católico e das culturas consideradas por
ele primitivas e inferiores (TODOROV, 1977, p. 6)

Dessa maneira, o fantástico coloca um impasse ao domínio da razão e retira o indivíduo de sua

estabilidade rotineira, não lhe proporcionando, ao final, uma certeza dos fatos ocorridos dentro

da esfera racional ou metafísica. No início da narrativa de Alice no país das maravilhas, é

possível averiguar que: 

Alice estava começando a ficar muito cansada de estar sentada ao lado de sua
irmã sem ter nada para fazer [...] quando de repente um coelho branco com olhos
cor-de-rosa, passou correndo perto dela; quando o coelho tirou um relógio do bolso
do colete, e olhou para ele, apressando-se a seguir, Alice pôs-se em pé e lhe passou
a ideia pela mente como um relâmpago, que ela nunca vira antes um coelho com um
bolso no colete e menos ainda com um relógio para tirar dele (CARROL, 2002, p. 5)

Nesse momento, infere-se que Alice, cansada de viver a rotina do dia-a-dia, insere-se no

devaneio criado a partir da imaginação criadora, que através da consciência, “iluminada pela

imagem” do coelho branco, inicia a criação poética de um mundo imaginário, “o mundo de

Alice”, que para Bachelard, representa um mundo imaginado que possibilita profundas

comunhões de devaneios, mundo contemplado, um cosmos que é reavivado a partir do

momento em que ela avista a toca do coelho e nela adentra, perseguindo o coelho branco. No

momento, Alice estranha o fato de o coelho possuir um bolso no colete e um relógio, o que

denota um estranhamento da personagem em relação ao que avistou. Característica que

aponta, a princípio, o gênero fantástico na narrativa, mas que para Bachelard, indica a imagem

que conduz ao imaginário através do devaneio: 

O produto do cogito de um sonhador e tem como ponto de partida alguma coisa do
presente ou do passado. Nasce na solidão, na paz, na tranquilidade de uma alma feliz
e sonhadora. As barreiras impostas pelo tempo linear são superadas. As reminiscências
de um longínquo passado retornam ao presente, alojando-se, abrigando-se na alma
do sonhador. Os devaneios do escritor não são fugas da realidade. São instantes
verticalizantes de inefável significação, transpostos numa obra escrita (FERREIRA, 2013,
p.57-58)

A toca do coelho, na verdade, segundo Bachelard (1989), representa um arquétipo que para o

autor evidencia uma “reserva de entusiasmo”, possibilidade de devir, pois com base no “onirismo

dos arquétipos”, a sonhadora (Alice) cria imagens, cria um mundo. Este mundo é a imagem de

uma casa, pois possui objetos comuns da referida habitação, e ao cair no túnel, após adentrar

na toca do coelho relata: 

Estava escuro demais para ver alguma coisa, então ela olhou para os lados do poço e
percebeu que ele era cheio de prateleiras: aqui e ali ela viu mapas e quadros
pendurados em cabides[...] bem, pensou Alice consigo mesma. Depois de uma queda
dessas eu não vou achar nada se rolar pela escada! Em casa eles vão achar que eu
sou corajosa! (CARROL, 2002, p.7)

A imagem da profundida do devaneio de Alice refere-se à casa natal, que para Bachelard,

denota mais que um centro de casa, mas um centro de sonhos e cada uma das partes expostas

por Alice figuram abrigos do devaneio. A casa, o quarto, o sótão em que estivemos sozinhos, dão

os quadros para um devaneio interminável, “para um devaneio que só a poesia poderia, por uma

obra, acabar, perfazer “(BACHELARD, 1974, p.24). Esta casa representa a habitação da lembrança-

sonho, perdida na sombra de um além do passado verdadeiro.
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Ao continuar caindo, Alice refletiu “para baixo, para baixo, para baixo. Essa queda nunca

chegará ao fim. Eu adoraria saber quantas milhas eu caí até agora” (CARROL, 2002, p.9). A citada

reflexão de Alice, demonstra características do fantástico, que conforme mencionado

anteriormente, denota que a personagem oscila entre uma explicação racional e lógica para um

acontecimento extranatural: “cair em um túnel sem saída”. Alice oscila entre um animus e uma

anima (Jung), pois nas profundezas do psiquismo de todo ser humano existe esta dualidade

sempre presente e atuante.

Ao animus pertencem todas as atividades do “pensamento claro”, da razão. Já o  “devaneio –

não o sonho [noturno] – é a livre expansão de qualquer anima. Sem dúvida, é com os devaneios

de sua anima que o poeta consegue dar às suas ideias de animus a estrutura de um canto, a

força de um canto” (BACHELARD, 1989, p. 57).

 A imagem onírica da casa retorna quando Alice, após cair no túnel, avista o coelho branco e

continua perseguindo-o até encontrar-se em:

Um comprido e baixo aposento, que era iluminado por uma fileira de lâmpadas
penduradas no teto. Havia portas por toda a volta do aposento, mas estavam todas
trancadas, e depois que Alice percorreu uma a uma tentando cada porta sem sucesso,
ela voltou tristemente para o centro do quarto, pensando sobre como sairia daquela
(CARROL, 2002, p. 9)

Bachelard (1974, p. 24-25), afirma que na mais interminável das dialéticas, o ser abrigado

sensibiliza os limites de seu abrigo. Vive a casa em sua realidade e em sua virtualidade, através

do pensamento e dos sonhos. Para o autor, a casa abriga o devaneio e protege o sonhador. Ao

devaneio pertencem os valores que marcam o homem em sua profundeza. Os lugares onde se

viveu o devaneio se reconstituem por si mesmos num novo devaneio. Isso ocorre devido as

lembranças das antigas moradias que são revividas como devaneios.

A casa, na vida do homem, afasta contingências, multiplica seus conselhos de
continuidade. Sem ela, o homem seria um ser disperso. Ela mantém o homem através
das tempestades do céu e das tempestades da vida. Ela é corpo e alma. É o primeiro
mundo do ser humano [...]A casa, primeiro universo do ser humano, é um objeto onírico
de fundamental importância numa poética do espaço. Ontologicamente, a casa como
um núcleo permanente e como um bem acompanha o ser humano ao longo de sua
existência. E no silêncio e na solidão sempre se volta para um outrora que há muito
passou, reencontrando a casa nas profundezas de sua alma sonhadora. A casa está
nele, e ele está na casa de seu devaneio (BACHELARD, 1974, p.26)

A casa onírica de Alice representa o infinito. A personagem sonha com esta casa como forma de

desejo, como uma imagem que a princípio estava ausente na rotina da vida de Alice, pois seus

livros não tinham imagens. A casa onírica da personagem estava repleta de surpresas, um

espaço onde há tudo de necessário para “simbolizar os medos profundos, a trivialidade da vida

comum, ao rés-do-chão, e as sublimações” (BACHELARD, 1974, p.26).

 A topologia onírica completa para o autor, exigiria estudos detalhados, seria preciso também

incluir refúgio às vezes muito particulares como um armário embutido, um vão da escada, um

velho depósito, etc. Tais objetos podem oferecer sugestivos elementos para a psicologia da vida

fechada.

 Na referida casa onírica de Alice, havia uma cortina não observada anteriormente (elemento

escondido) “e atrás dela existia uma pequena porta de aproximadamente 40 centímetros: a

menina colocou a pequena chave dourada na fechadura e, para seu grande prazer, ela

encaixou”! (CARROL,2002, p.9).

 Aquela minúscula porta levaria Alice para o mais belo jardim nunca antes contemplado pela

personagem, este perfeito jardim denota o devaneio da personagem que segundo Bachelard,

figura um devaneio poético que proporciona a criação de novos mundos. 

O devaneio poético é um devaneio cósmico [...]não-eu hostil, de um não-eu estranho.
Há horas na vida de um poeta em que o devaneio assimila o próprio real. O que ele
percebe é então assimilado. O mundo real é absorvido pelo mundo imaginário [...] O
cogito do devaneio se liga imediatamente ao seu objeto, à sua imagem. O trajeto é
mais curto entre o sujeito que imagina e a imagem imaginada. O devaneio vive de seu
primeiro interesse. O sujeito do devaneio pasma-se de receber a imagem, fica
espantado, encantado, desperto (BACHELARD, 1989, p.12)
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Alice se encanta com a beleza das flores e da fonte gelada e deseja incessantemente

atravessar aquela porta em direção ao jardim. Logo encontra uma garrafa escrita “Beba-me”. A

princípio estranhou, mas aventurou-se em bebê-la e logo começou a encolher, alcançando 25

centímetros de altura, porém não conseguiu alcançar o jardim no momento, pois esquecera a

chave da porta em cima da mesa. A personagem começa a chorar, porém a razão (animus)

entra em conflito com a anima. Logo, Alice começa a falar consigo mesma. A personagem

encontrou um bolo em cima da mesa e ao comer, começou a crescer. Alice cresceu tanto que

até bateu sua cabeça no teto da sala: ela estava com mais de dois metros de altura. Tais

características denotam traços da literatura fantástica: a metamorfose constante da

personagem. Ela não poderia mais atravessar a pequena porta, pois estava demasiadamente

comprida. 

A narrativa de Alice também está repleta de animismo que para Bachelard representa uma

projeção impulsionada pela imaginação que a tudo anima e vivifica. Após diminuir de tamanho,

Alice encontra-se em um conflito cruel entre o ser e o existir. Ela começa a chorar rios de

lágrimas, chegando ao ponto de afogar-se nesses rios. Nele, a personagem se encontra com um

ratinho e começa a fazer perguntas para o animal. Nesse momento, o gênero maravilhoso entra

em ação, pois o elemento mágico passa a ganhar força e não causar estranhamento à

personagem. Para Irlemar Chiampi (1980, p.47, apud MARÇAL, 2010), o maravilhoso representa a

“ausência do princípio de causalidade, que outorga aos acontecimentos extraordinários, aos

personagens sobrenaturais, aos espaços imaginários e ao tempo fictício uma legitimidade”.

Em Alice no país das maravilhas, é possível averiguar uma mescla de gêneros, pois, em alguns

momentos, há diálogos em formato de poemas. É interessante notar, conforme mencionado

anteriormente, o papel que a casa onírica representa para a personagem: ela é a fonte dos

devaneios. Nela, a personagem sofre metamorfoses e para ela sempre retorna. A casa onírica

também está presente através da imagem da árvore pois, “o ser humano, assim como a árvore,

possui raízes que o fixam às profundezas sombrias da terra e, como espírito e luz, alteia-se no

ilimitado espaço azul infinito. Vive entre a terra e o céu, entre o sensível e o inteligível”

(BACHELARD, 1974, p.40). Dentro da árvore havia uma porta que dava para seu interior: Nela havia

uma sala comprida com uma pequena mesa de vidro, retrato da primeira imagem da casa

onírica dos devaneios de Alice. Desse modo, percebe-se que todo o universo de Alice retoma o

arquétipo materno, devido a: 

Mágica autoridade do feminino; a sabedoria e a elevação espiritual além da razão, o
que sustenta, o que proporciona as condições de crescimento, fertilidade e alimento; o
lugar da transformação mágica, do renascimento; o instinto e o impulso favoráveis; o
secreto, o oculto, o obscuro, o abissal, sedutor e venenoso, o apavorante e fatal (LIMA,
2006, p.20)

A metamorfose dos animais também é constante, fato confirmado com o gato de Cheshire que

vivia na casa da duquesa. Ele desaparecia sempre que tinha vontade. A casa, muito comum na

narrativa de Alice, denota o cerne da alma de todo ser vivo. É o universo poético do sonhador. “O

devaneio poético, criador de símbolos, dá à nossa intimidade uma atividade polissimbólica. E as

lembranças se depuram [...]” (BACHELARD, 1989, p. 42).

O universo simbólico de Alice proporciona características humanas a todos os objetos e seres

vivos ao redor, com base em um animismo dialético. O gato de Cheshire, ao dialogar com Alice,

lhe indica o caminho que deve seguir após sair da casa da duquesa. Ele afirma que a

personagem deveria escolher entre a direção que vivia o Chapeleiro e a direção que vivia a

Lebre de Março. O gato afirma que ela poderia visitar qualquer um dos dois personagens pois

ambos eram malucos. Alice responde que não queria ficar com gente maluca, porém, o gato

ressalta que a personagem não teria outra saída, pois todos eram loucos naquele mundo,

inclusive ela, senão não estaria lá. 

 

A referida fala do gato para Alice: “você deve ser louca ou então não teria vindo para cá”, figura

a concepção de Foucault ao afirmar que a linguagem tem parentesco com a loucura pois

ambas transgridem a folha de papel em branco. O autor afirma que “é normal que os escritores

encontrem seu duplo no louco ou em um fantasma” (FOUCAULT, 1999, 220, apud FERREIRA, 2013),

fato que denota que o mundo de Alice evidencia uma transgressão da literatura realista e de

toda racionalidade do mundo natural. 
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Por fim, a imaginação simbólica de Alice se concretiza ao encontrar a rainha e o rei e conflitar

com a rainha. Tal situação retoma a teoria da imaginação material e a composição de

Bachelard, pois o autor afirma que o duplo que existe em cada ser humano foi alquimicamente

simbolizado pelo Rei e pela rainha e estendido ao cosmos (FERREIRA, 2013, p.135). A união é

efetuada com dois elementos opostos ou contrários. Ao se fundirem, se ambos são femininos, um

deles deve se “masculinizar ligeiramente”, pois se trata de um casamento das formas dialéticas. 

Mas, apesar dessa unidade fundamental, a imaginação material quer guardar a
variedade do universo. A noção de combinação serve para esse fim. A imaginação
formal tem necessidade da ideia de composição. A imaginação material tem
necessidade da ideia de combinação [...] as imagens do devaneio, são unitárias ou
binárias. Podem sonhar na monotonia de uma substância. Se desejarem uma
combinação, é uma combinação de dois elementos. Se a mistura se operar entre duas
matérias de tendência feminina, como a água e a terra, pois bem! – Uma delas se
masculiniza ligeiramente para dominar sua parceira. Só sob essa condição a
combinação é sólida e duradoura, só sob essa condição a combinação imaginária é
uma imagem real. No reino da imaginação material, toda união é casamento e não há
casamento a três (BACHELARD, 1989, p. 129-130)

Assim, a imaginação criadora de Alice se completa na imagem do rei e da rainha. O mundo

dialético de Alice manifesta-se por toda a narrativa através de analogias e ambiguidades, entre

o sim e o não, o animus e anima. São produtos do imaginário da personagem, que ao acordar

deixa rastros de seu mundo encantado na vida da irmã, renovando-se através da imaginação

criadora. 

 CONSIDERAÇÕES FINAIS

 Até meados do século XVIII a literatura foi geralmente definida como imitação ou representação

de ações humanas pela linguagem. A partir do século XIX, no entanto, o eu- poético passa a

experimentar uma maior liberdade de criação, uma maior experimentação metafísica e

existencial, na qual o imaginário passa a ter maior liberdade na criação do eu-lírico. No livro em

análise, Alice no país das maravilhas de Lewis Carrol, observa-se um grande repertório de

imagens, símbolos e arquétipos veiculados por meio da obra literária. Esses arquétipos se

abrigam na imagem do “lar”, da “casa”, fonte de devaneios de Alice, espaço, ora de repressão,

ora de libertação onde grandes metamorfoses acontecem. Alice recria um mundo no qual seus

devaneios ganham ampla liberdade.

 Quanto aos gêneros fantástico e maravilhoso, a princípio, observa-se que Alice questiona o

“real” e o imaginário, portanto, nesse primeiro momento o gênero fantástico é predominante,

pois Marçal ressalta que o gênero fantástico:

O Fantástico coloca um impasse à razão e não o resolve, retira o indivíduo de sua
estabilidade cotidiana e não lhe proporciona, ao final, uma saída racional ou
metafísica. Joga-o na zona do "não-sentido" e deixa-o aí, estupefato, paralisado, sem
apoio tanto na teologia quanto na ciência. O equilíbrio desta narrativa é tênue e frágil
porque ela se instala sobre uma zona fronteiriça, justamente sobre a linha que divide o
real e o imaginário, sobre o mistério, a incerteza (MARÇAL, 2010, p.7)

Porém, ao adentrar no mundo encantado, Alice passa a aceitar os acontecimentos sem

questionar, fato que denota que a narrativa do Maravilhoso passa a predominar e com isso o

devaneio entra em cena. A partir daí, Alice se ressignifica, abrindo sua vida para uma nova

história após se despertar do “sonho”. 
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É claro que podemos, em primeira instância, assim como o fez Alves (2015, p. 37), limitar nossa

visão à “linguagem” que se vincula ao verbo, que pode tomar forma através da palavra

oralizada (a “pneuma”, o sopro sagrado) ou da escrita (“lettera”: letra, grafismo, registro de

imagem). No entanto desejamos estar para além disso: um entrançado de códigos que guarda

sentido simbólico, efetivo/afetivo, que se ressignifica para o ser/estar humano em seu cotidiano;

linguagem que é fruto da vivência em coletividade. 

A considerarmos a história da humanidade, observaremos diversas etapas de apropriações de

linguagem. E podemos identificar estágios: o inicialmente pictórico, depois verbal e, como

extensão do corpo (suas maquinações e instrumentos), passa a assumir-se tecnológica, como

bem perceberemos nos dias atuais. 

Iniciemos, então, nossas especulações lúdicas, considerando a imagem na Figura 1. Interessa-

nos toda linguagem plástico-visual, narrativizada como cena heroica. Narrar, sabemos, é ação

humanizante. Narrar é ganhar densidade na busca de tornar-se dono do tempo - o tempo que é

talvez nossa maior esfinge, na base do “decifra-me ou te devoro!” Narrativa é linguagem e, como

linguagem, está prenhe de estofo cultural. A linguagem, portanto, carrega tanto a marca de

sentido sincrônico (a do hoje) como diacrônico (de estruturação histórica). A linguagem se

concretiza como acumulação de experiências nas diversas culturas que resultaram de diversos

paradigmas. 

Paulo Nunes[1] - Rosângela Araújo Darwich[2] - Raimunda Berenice Pinheiro Cardoso[3]

RETÓRICA E MITO, EXERCÍCIO DE LINGUAGEM

Me enrolo
no rolo
de palavras:
o labiríntico.
O rol
é o desafio que desfio.

Ariadna à procura do Minotauro 

(Jorge du Mar).

Linguagem, linguagens: o uso plural é quase um imperativo no mundo contemporâneo.

Estimulados pelo diálogo desafiador, pensemos em linguagem como uma das palavras-chave

deste ensaio, uma vez que talvez nenhuma palavra seja mais significativa conceitualmente

falando que linguagem. Se considerada no campo pedagógico, é ela que dá escopo

interdisciplinar e nos faz refletir sobre outras áreas da cultura e do saber. Trataremos de

linguagem evitando os teóricos usuais e, como modo de provocação, traremos à cena Rubem

Alves, filósofo e teólogo que afirma, sobre o seu entendimento sociopsicolinguístico a respeito

da linguagem, que ela é “carregada” de significações:

A linguagem tem a possibilidade de fazer curtos circuitos em sistemas orgânicos
intactos. Porque são as palavras que carregam consigo as proibições, as exigências e
expectativas. E é por isso que o homem não é um organismo, mas este complexo
linguístico a que se dá o nome de personalidade. (1980, p. 64).
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Figura 1  ̶  A Caça. Tempo dos Homens.Disponível em http://tempodoshomens.blogspot.com/2011/04/arte-rupestre.html. 
Acesso em 27 de outubro de 2020.

Animal sígnico em que se transformou o “ser humano” fortalece-se, em seu dom de distinção na

existência cósmica, através de um entrançado de sinais, signos de vida. Em outras palavras, ao

desenvolver a linguagem, sobretudo a verbal, perceberemos uma nota de ultrapassagem, força

de propulsão, singularidade e marca para além de seu estado natural. A linguagem torna-se

engendramento de cultura e por isto nos diferencia dos demais seres na natureza (ROCHA, 2004). 

É neste sentido que propomos uma “leitura” da pintura rupestre encontrada em uma caverna do

Brasil em período pré-histórico. A atenta observação da cena atestará que um “personagem” se

desdobra para dominar o meio em que vive, fazer-se forte, preponderante e domesticar outros

seres que estão a seu redor. O que, no entanto, é mais urgente, parece ser atestar que um outro,

provavelmente “de fora”, observava a cena e, dominando uma dada técnica de linguagem, a

grafou na “tela” com riquezas de detalhes. Na cena retratada, deve-se considerar, entre tantos

detalhes, a observação, a seletividade, a competência técnica do retratista que fixou aquilo

que, para ele, num dado momento, foi o mais significativo. Pintura terminada, temos a

expressividade de um momento de caça. 

Nós, neste século XXI, podemos fazer bom uso do “quadro de caça”, interpretá-lo, no sentido

etimológico da palavra análise[4]. Ao fazê-lo, o desmontamos como texto ou, ao contrário,

recebemos o “quadro” com a ideia de quem, na contemporaneidade, desenvolveu

procedimentos de interpretação mais interativos, e talvez eficientes, de leitura das formas de

comunicar-se, interagir. 

[4]Segundo o dicionário eletrônico Houaiss de Língua Portuguesa (2020) “análise” é palavra advinda do grego 
“análusis,eós significa “dissolução; método de resolução (por opos. a síntese)”, do v. analúó 'desligar, dissolver, soltar, 
separar, libertar, analisar, examinar', talvez por infl. do fr. analyse (1578) 'id.'; ver –lise; f.hist. 1726 analysis, 1764 analizis”. 
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[5]Dominação, dominar. segundo o Houaiss eletrônico (2020), dominar é “ter grande ascendência sobre (uma pessoa 
ou grupo de pessoas), a ponto de influenciá-la(s); do latim*domináre por domìnor,áris,átus sum,ári 'ser senhor, dominar, mandar'“.
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Desta feita, o que nos interessa agora é esquadrinhar e ler, tanto quanto possível, o modo

enunciativo, a linguagem daquele mural. E como o faremos? Leremos as evidências do registro.

Se dividirmos a cena-mural em três campos visuais, em “de-composição”, observaremos a peleja

para o caçador fazer prevalecer sua força e assim dominar o animal que, subjugado, servirá a

ele e a seu grupo social, fornecendo-lhes alimento, vestuário, cortinado, etc. Caso orientemos

nosso olhar para o campo da narratividade, veremos a valoração do gesto pré-heróico de força,

domínio no interior da força de poder do grupo. O caçador que submete sua presa à força e a

domina[5] . A paz inicial é recuperada com a submissão do animal, o que tem como

consequência um “final feliz”. Assim é que se pode afirmar que “dominar” é gesto

plurissignificativo - de um lado exerce uma função junto ao objeto dominado e, de outro, valoriza

o sujeito dominador junto ao grupo. No rastreio da origem da palavra, o verbo dominar, advindo

do latim domina, domini, propiciou, em português, a palavra “dono/a”. 

De acordo com o exposto, temos o arcabouço de uma micronarrativa em que os heróis, com

lanças e escudos nas mãos, protagonizam o embate e a presumível vitória sobre as feras

quadrúpedes - texto imagético que, não gratuitamente e por questões culturais, passará a ser

lido de acordo com a tradição ocidental, em que os olhos se movimentarão da esquerda para a

direita e de cima para baixo. Olhar o quadro nos faz reforçar a ideia de que desde nossos

nascimentos narramos e somos narrados.  Curiosamente veremos que desde as escolhas de

nossos nomes pelos nossos ancestrais, eles nos inserem no “enredo da vida”, viramos

personagens nas narrativas das vidas familiar e social.

Propomos a seguir uma nova leitura, não mais a do mural, e sim a do poema que nos serviu de

epígrafe: “Me enrolo/no rolo/de palavras:/o labiríntico.// O rol/é o desafio que desfio./Ariadna/à

procura do Minotauro”. Síntese e sugestividade, o poema enreda o homem na sagração da

linguagem verbal, objeto e sujeito da palavra. Humana invenção, a palavra é “rolo” e “labirinto”.

No poema, a voz enunciativa, o eu lírico, explicita uma relação de personagens que também

estão envolvidos numa “trama”, mas para se ter acesso aos códigos desta trama, faz-se

necessário recorrer à releitura do mito grego. Um afresco grego retrata a morte do Minotauro

por Teseu  (Figura 2) e Thais Pacievitch (2018, s/p), assim narra a história de Creta e Minos:

O Minotauro é um dos personagens mais conhecidos da mitologia grega. Segundo o
mito, o Minotauro era um ser com cabeça e cauda de touro e corpo de homem que
habitou um labirinto na ilha de Creta.
O Minotauro teria nascido quando seu pai, futuro rei de Creta, fez um pedido ao deus
dos mares, Poseidon. O pedido foi que ele, Minos, queria ser rei de Creta. Poseidon disse
então que enviaria a Minos um touro dos mares e que esse animal deveria ser
sacrificado como oferenda.
Quando o touro surgiu dos mares, Minos não teve coragem de sacrificar o animal, pois
o achou muito lindo. Substituiu-o por um de seus touros esperando que Poseidon não
notasse a diferença. Porém, Poseidon percebeu que fora enganado e decidiu castigar
Minos. Decidiu não lhe tirar o trono. Poseidon fez com que a mulher de Minos, Pasífae se
apaixonasse pelo touro, sendo que dessa união nasceu o Minotauro.
Com medo e desprezo pelo “filho” de sua esposa, porém sem coragem para matá-lo,
Minos mandou construir um labirinto abaixo de seu castelo para prender o Minotauro.
Anos depois, Minos derrotou Atena em uma guerra que lhe custou um dos filhos. Atena
como vingança, ordenou que todo ano fossem enviados 7 moças e 7 rapazes
atenienses para o labirinto.
Após 3 anos de sacrifícios, um jovem de nome Teseu decidiu enfrentar o Minotauro
voluntariamente. Ao chegar ao palácio se apaixonou por uma das filhas do rei, Ariadne.
Ariadne, correspondendo a paixão de Teseu, entregou a ele uma espada mágica para
matar o Minotauro e também um novelo de lã para ele encontrar o caminho de volta.
Teseu ficou algum tempo à procura do Minotauro, pois teve de ser cauteloso para não
ser pego de surpresa.
Quando ele avistou o ser monstruoso atacando um dos atenienses, apunhalou-o por
trás matando-o. Após isso Teseu resgatou os atenienses e voltou pelo caminho do
novelo de lã para encontrar sua amada.
Minotauro é uma das figuras mitológicas mais conhecidas e foi narrada de geração a
geração para as crianças gregas aprenderem a sempre respeitar os deuses
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Figura 2  ̶  Teseu mata o Minotauro (afresco grego)
Fonte: Sítio Psiquê, Ciência e Vida.Disponivel em: http://psiquecienciaevida.uol.com.br. Acesso, 22/10/2020

Há no poema, a reiteração da narrativa elaborada por Thais Pacievitch, uma retórica do mito

que contraria a ideia corriqueira de que mito é sinônimo de mentira, algo absurdo, maquinado

com o intuito de ludibriar. Há, no entanto, a se destacar no poema de Jorge Du Mar, a ausência

de Teseu. Ariadna busca o Minotauro. Para que ela o faz? O que fará a heroína quando

encontrar o ser estranho, caso ela venha a encontrá-lo? Que artifícios de linguagem ela

empregará para estabelecer um diálogo com o personagem que é voraz devorador de jovens

virgens? Ariadna usará, tal qual seus pares, personagens míticas, a astúcia feminina para vencer

a brutalidade do faminto monstro? Que fado a espera neste enredo? Estaria ela empenhada em

salvar Teseu e, por conseguinte, os jovens que são reiteradamente expostos ao sacrifício do

labirinto? Façamos um exercício de imaginação sobre o resultado do encontro de Ariadna com o

Minotauro. Há que se pensar qual a retórica possível para proteger Teseu e ainda, por fim, liberar

ad eternum os jovens dos sacrifícios no altar da morte. E já que falamos de Retórica, agora com

maiúscula, vale realçar alguns traços característicos desta “arte de bem falar”, uma das faces

de engendramento da linguagem.
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Figura 3   ̶  Teseu e o Minotauro por Antoine-Barye (séc. XIX, FR).
Fonte Sítio Wikipédia, https://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Theseus_Slaying_Minotaur_by_Barye.jpg. 

Acesso em 23/10/2020.

A Retórica – arte da eloquência ou do bem argumentar – não é exatamente a persuasão, mas

desvela alguns mecanismos do como pode se dar a persuasão. A Retórica é analítica, ou seja,

ela deve descobrir o que é próprio para a persuasão. Vale também lembrar que a retórica não é

a ética, pois ela não adentra o mérito do que está sendo dito, mas sim a enunciação, ou seja, o

COMO está sendo dito, bem como os modos eficientes de dizê-lo. É fundamental que os leitores

permaneçam atentos, a fim de não serem  ludibriados pelo uso da argumentação vazia, ilusória.

Daí é que Aristóteles (1990), em sua Arte Poética e Arte Retórica, aponta quatro instâncias

sequenciais e integradas na Retórica: na primeira instância, o termo XÓRDIO visa assegurar a

audiência/fidelidade dos ouvintes; no segundo momento, compete à NARRAÇÃO arrolar ideias,

fatos e eventos indicados na medida certa; no terceiro, as PROVAS sustentam a argumentação;

e, finalmente, a PERORAÇÃO assume a função da conclusão, a qual assegura a fidelidade do

ouvinte ao assunto tratado.

Um orador persuasivo pode não trabalhar com a verdade, mas com uma versão de verdade que

possui lógica própria. Não se deve esquecer que para determinados princípios éticos não existe

“a verdade”, mas “versões de verdade”; percebamos que sequer chegamos à ideia, hoje

recorrente, de “pós-verdade[6] ”. A lógica própria faz o objeto sair do campo da verdade para o

da verossimilhança. É preciso que em certas situações, o orador persuasivo construa um efeito

de verdade; aqui valeria lembrar, noutro contexto, o teor do texto publicitário. Construir um

efeito de verdade, no entanto, não significa necessariamente mentir ao público consumidor a

que a peça se dirige numa dada situação de comunicação. 

[6]“pós-verdade”: um substantivo “que se relaciona ou denota circunstâncias nas quais fatos objetivos têm menos
 influência em moldar a opinião pública do que apelos à emoção e a crenças pessoais”. A pós-verdade, do ponto de vista 
prático, abre a possibilidade para a instituição e circulação do fake news. (FÁBIO, 2016, n.37).
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 [7]  Metáfora, segundo o dicionário eletrônico Houaiss de Língua Portuguesa (2020), elucida-nos, é vertida para o latim “como metaphòra,ae 'metáfora'”,
mas é oriunda do grego “metaphorá,âs 'mudança, transposição', e por extensão em Retórica é 'transposição do sentido próprio ao figurado, metáfora',
do v. metaphéró 'transportar'; ver met(a)- e –fora; Houaiss busca-lhe as raízes históricas de entrada no nosso idioma e, assim, a palavra teria chegado a
nós aproximadamente entre os séculos XIV e XVI, como “metáfora” ou “metáforas” entre os anos de 1450-1516. 

 [8] Não nos ocuparemos por hora da metonímia, que é vocábulo advindo do grego, metonymia (mudança de nome: meta, “mudança”, mais ánoma,
nome). Tal figura de linguagem consiste no emprego de um vocábulo por outro, com o qual estabelece uma relação de contiguidade, ou seja,
proximidade entre duas unidades de um enunciado, que se organizaria, segundo Saussure (1969), eixo sincrônico da linguagem. 
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Especulemos uma situação improvável, vivida nos dias atuais: após adentrar o labirinto e

defrontar-se com o Minotauro, Ariadna vestiria uma camiseta em que no peito se veria escrito

#SejaVegetarianoNãoComaCarneAnimal. Pensemos, assim, que efeitos isto poderia causar no

encontro dos dois personagens. Ou, antes, será que causaria algum efeito, algum resultado?

Na Arte Retórica, o raciocínio discursivo-persuasivo possui uma gradação que pode e deve ser

discutida. Vejamos os casos do raciocínio apodítico, o dialético e o retórico:

O raciocínio apodítico possui o tom da verdade inquestionável, não deixando opção ao

receptor. Podemos citar um exemplo oportuno: “Ariadna diz ao Minotauro: “comer carne humana

é crime. Não coma!” Observemos que, em algumas circunstâncias de comunicação, o uso do

verbo no imperativo é um dos grandes trunfos da persuasão, o que demonstra a inflexibilidade

do enunciado que passa a ter o tom de verdade absoluta e inquestionável. O monstro, dotado

de pouca inteligência, em contraponto à astúcia de sua interlocutora, será desestimulado a

alimentar-se da carne dos jovens que ele, costumeiramente, precisa ingerir para que seu fado e

o desfortunado destino de moços e moças virgens se efetive. 

O raciocínio dialético busca neutralizar a inflexibilidade do raciocínio apodítico; o raciocínio

dialético deseja sugerir ao receptor que existe mais de uma possibilidade de escolha: Por

exemplo, “caro Minotauro, sabe o senhor que existe mais de um tipo de alimento? Carne

vermelha é deliciosa. No entanto, frutas e legumes deixam a vida mais saudável e de acordo

com as regras do bom viver. Assim, quando estiver faminto, por favor, coma frutas e verduras!”

Por fim, enquanto o raciocínio dialético tenta neutralizar a inflexibilidade do raciocínio apodítico,

o raciocínio retórico: não busca o convencimento racional, mas emotivo do receptor, mas o

emotivo. Assim, o apelo maior deve ser aos sentidos humanos. Exemplo: “senhor Minotauro, antes

de devorar jovens inocentes, coloque-se no lugar dos pais das vítimas que, pesarosos e

angustiados, nada podem fazer diante de sua voracidade destruidora”.

Reflitamos a qual situação de persuasão aderir, imaginando-se um dos personagens envolvidos

na trama da narrativa do “labirinto do medo”. A fim de seguirmos nosso raciocínio sobre as

questões de eficiente uso da linguagem, parece coerente que reflitamos acerca de duas figuras

de linguagem. Aquelas que constituem a base das demais figuras de estilo e pensamento

(portanto, persuasão), empregadas nas situações corriqueiras do cotidiano.

Adilson Citelli (2004), estudioso da linguagem retórica, relembra Ferdinand Saussure para

destacar duas figuras de pensamento que constituem recursos importantes para redefinir o

campo da linguagem, criando efeitos novos junto ao ouvinte/leitor. As duas figuras mais

importantes deste processo seriam, então, a metáfora[7]  e a metonímia[8] . Metáfora é vocábulo

que, oriundo do grego (metaphorá), significa transporte, translação. A metáfora estabelece,

segundo Saussure (1969), uma relação de substituição, no eixo diacrônico da língua. Massaud

Moisés (1999, p. 325), elucida o fenômeno:

A universalidade da metáfora (...) se manifesta como processo básico de comunicação
verbal: se cada vocábulo apresenta simultaneamente um índice denotativo (literal ou
referencial) e um índice conotativo (figurado ou polissêmico) a metáfora estaria
implicada no ato mesmo de traduzir em palavras os nossos pensamentos e sensações.
Tudo se passaria como se o signo verbal fosse, por natureza, uma metáfora. Em suma,
“a metáfora é o princípio onipresente da linguagem” (I. Richards apud Moisés).
Observável tanto empírica quanto teoricamente (...), a importância da metáfora ainda
se revela quando se busca saber quando a linguagem humana principiou.

“Tudo se passaria como se o signo verbal fosse, por natureza, uma metáfora”, afirma

enfaticamente Moisés (2004, p.282), que prossegue sua reflexão e a encaminha para algo que

nos diz respeito neste momento: a relação da linguagem com o mito através da metáfora.

Vejamos:
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Como atestam vários estudos a propósito, existe um nexo estreito entre a metáfora, a
linguagem e o mito, de forma que a consciência mítica se articularia com o ser das
coisas através de sons, que privilegiando a linguagem na aurora da Humanidade, não
passariam de metáforas. Noutros termos, a metáfora e o pensamento estariam
profundamente entrelaçados, de modo a poder inferir-se que o “pensamento é
metafórico”. A metáfora demoraria, pois, no próprio ato de pensar e de conferir nome
às coisas: o deflagrar a palavra que denomina o objeto ou o pensamento que organiza
a sucessão de palavras, a nossa mente cria e desenvolve metáforas (MOISÉS, 1999, p.
325).

Ao refletirmos sobre a afirmativa de Moisés, vemos a metáfora como um dos pilares da

linguagem humana, desde os mais remotos tempos da humanidade até a tecnologização

contemporânea. A metáfora vela e desvela as “verdades” do mito através de diversas formas de

linguagem, para além das palavras, e manifesta-se noutras enunciações como a plasticidade

da imagem, (por exemplo, ver a representação do labirinto de Fios de Ariadne na Figura 4 ). Assim

podemos pensar em desdobramentos metafóricos de alguns elementos dessa narrativa que, até

hoje, se interpõem entre nós - referimo-nos à lenda do Minotauro - e como tais narrativas são

retrabalhadas, de modo consciente ou não, em situações de comunicação humana. Se nos

confrontamos com enunciações como “desvencilhar-se dos labirintos da vida” ou “encontrar

caminhos graças a Ariadne[9] ”, isto significa que desvelamos, em certas circunstâncias do

cotidiano, o significado da linguagem e assim a ressignificamos. 

Figura 4   ̶  Fios de Ariadne[10]¬ , desenho e concepção: Célia Jacob e José Fernandes. 
Fonte: Jacob. Belém, Unama, 2006.

[9]  A Universidade da Amazônia manteve, por cerca de cinco anos, uma publicação com a coletânea dos melhores trabalhos 
acadêmicos de seus alunos, monografias coletadas numa publicação o denominada Fios de Ariadne, coordenada pela professora 
Célia Jacob. Foram editados cerca de 25 trabalhos, os melhores TCCs daquele curso de graduação, como resultado do processo de iniciação cientifica.
Fica a metáfora, para superar os labirintos da iniciação cientifica, os alunos tinham de desenovelar os fios para chegarem ao seu objeto de pesquisa.
Os selecionados por um grupo de professores, mestres e doutores, coordenados por Jacob, eram contemplados. Os alunos-Teseu davam os primeiros
passos e é provável que tenham saído ilesos dos labirintos do saber.

[10] Observe-se que a capa da publicação da UNAMA, que representa o labirinto, pode ser lida como uma metonímia do castelo do rei Minos e, por
conseguinte, do poder que ele exercia em Creta. O rei, no entanto, incorreu em ultrapassagem do métron, quando desrespeita a orientação do deus
Poseidon e cede a seus caprichos ao tentar enganar a divindade; e por isto foi punido.
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E para não restar dúvidas acerca do uso do mito como corporificação de significações do

mundo, leiamos o modo como Fernando Pessoa, o gênio do Modernismo português, sintetiza o

mito na figura do herói grego:

“Ulisses”

O mito é o nada que é tudo.
O mesmo sol que abre os céus
É um mito brilhante e mudo —
O corpo morto de Deus,
Vivo e desnudo.
Este, que aqui aportou,
Foi por não ser existindo.
Sem existir nos bastou.
Por não ter vindo foi vindo
E nos criou.
Assim a lenda se escorre
A entrar na realidade,
E a fecundá-la decorre.
Em baixo, a vida, metade
De nada, morre. 

(PESSOA, Fernando. In: Mensagem).

O poema “Ulisses”, de título provocativo e insinuante, nos faz refletir a respeito desse jogo

metafórico que caracteriza e dá significado ao mito. A voz poética trabalhada por Fernando

Pessoa proclama que “O mito é o nada que é tudo. /O mesmo sol que abre os céus/É um mito

brilhante e mudo...”. São versos que nos levam, a um só tempo, a construir e desconstruir uma

Retórica singular acerca do mito.

Nosso ensaio visou demonstrar que o mito, através da linguagem verbal e/ou pictórica, constitui

uma forma de apreensão da realidade circundante. O mito é uma provocação feita de várias

provocações, que toma forma através da linguagem humana; invenção que se concretiza pelas

diversas linguagens humanas, o mito demonstra que a vida não é uma ciência exata e que há

verdades para além do raciocínio cartesiano.
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Q  U  A  R  A  N  T  I  M  E
DESENHOS PARA PASSAR O TEMPO...

A ARTE EM TEMPOS DE PANDEMIA

Em meio à reclusão imposta pela pandemia da Covid-19 a partir do mês de março de 2020,

resolvi me dedicar a fazer uma série de desenhos como um artifício, digamos, criativo-

terapêutico de passar o tempo que se arrastava ao longo da modorrenta quarentena. Além de

tentar driblar o tédio e a tensão que se instalaram de forma impactante e assombrosa em

nossas vidas, buscava por meio do desenho, enquanto processo criativo, uma forma de

estabelecer um diálogo com o tempo, este senhor que cronometra nossa existência. Por conta

dessa relação quarentena/tempo, intitulei a série de desenhos de “QUARANTIME”, adotando o

idioma inglês para fundir, com minha mania de inventar palavras, um neologismo com as

palavras “quarantine” e “time”, uma solução que me pareceu de melhor sonoridade do que, em

português, resultaria em “quarentempo”.

Optei por uma técnica de desenho que demandasse um mínimo de recursos e, em razão disso,

todos os desenhos foram executados com uma única canetinha nankin 0.5 sobre papel Canson

Aquarela 450g, no formato A4. Tal opção técnica, não por acaso, definida por uma economia de

recursos instrumentais de expressão gráfica, me fez compreender que estava respeitosamente

relacionada às limitações que foram impostas às nossas vidas pelo advento da pandemia. Uma

nova condição que, invariavelmente, determinava uma variada gama de reflexões sobre uma

infinidade de questões em torno dos nossos modus vivendi, desde nossos hábitos de consumo

quanto, de modo mais amplo, acerca da fragilidade de nossa própria condição humana, quanto

às delicadas instâncias de nossa sobrevivência e existência neste planeta.

Diante desses dilemas, fomos impactados, todos sem exceção, pelo aterrador alastramento do

vírus e por seu efeito devastador que ceifava milhares de vidas, intensificado pelo bombardeio

midiático anunciando diariamente milhares de mortes, pela decretação do lockdown que

decretou o afastamento social nos distanciando de familiares e amigos, da vida em

comunidade e das atividades cotidianas, profissionais, de lazer e de toda ordem. Sem falar do

abominável uso político da pandemia para interesses escusos, quando nossos execráveis

homens públicos, de todas as esferas e colorações ideológico-partidárias, não hesitaram em

colocar em ação suas velhas práticas de malversação do dinheiro público sem qualquer

preocupação em, de fato, atender e beneficiar a população flagelada pelo vírus. 

Dentre tantas implicações que viraram nossas vidas do avesso, a imposição no dia-a-dia de um

malfadado novo normal, termo que, particularmente, me provoca náuseas em empregar, seria

inevitável que nos sentíssemos mergulhados em reflexões existenciais acerca de nossa finitude.

Lugar comum dizer de uma consciência sobre nossa inexorável condição mortal, mas fato é que,

face à comoção mundial provocada pela pandemia que atingiu a todos os seres humanos sem

qualquer exceção, nos deparamos, de repente, em um vagar delicado sobre a tênue linha

bailarina que separa vida e morte. De tal modo, que tudo passou a se mostrar tão mais efêmero,

contingente, e “que tudo poderia estar por um segundo”, como diz Gilberto Gil na canção

“Tempo Rei”.

Por falar em canções e por me ver, durante a quarentena, envolvido em divagações sobre nosso

tempo nestes tempos pandêmicos, sobre nossa existência regida por um tempo rei, tomei, então,

de minhas referências musicais afetivas, canções cujas letras versassem sobre um diálogo com

o tempo que transcorre como um rio, num fluxo vertiginoso em nossas vidas. Dessa forma,

procurando articular uma trama entre textos e imagens na criação dos desenhos, subscrevi os

trabalhos com fragmentos de poemas e canções que fizessem alusão ao tempo, como legendas

que resultaram por intitular as obras. Neste sentido, em relação ao processo criativo dos

desenhos, devo dizer que essa trama entre imagem visual e imagem literária foi, desde sempre,

uma característica que demarca meu trabalho, conforme assinala o poeta João de Jesus Paes

Loureiro:
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Há uma característica permanente na obra de Jorge Eiró: a experimentação. A busca
de modos de expressão que indiquem caminhos diferentes e possibilidades novas, quer
no campo da poesia com as palavras, quer na composição complementar do poema
com imagens visuais. Aliás, Eiró, também pintor, sempre buscou uma comparação
criadora entre pintura e poesia. (PAES LOUREIRO, apud EIRÓ, 1989, p. 83).

Por sua vez, Marisa Mokarzel, curadora e pesquisadora em arte, comenta essa característica no

texto “O poeta Jorge e a palavra pintada”, sublinhando as tessituras dessa trama entre palavra

e imagem:
Jorge Eiró: um pintor que pinta palavras? Um poeta que dispõe de imagens para
traduzir o universo das artes visuais? [...] Talvez Eiró escreva como Jacson Pollock, ou
será pinta como Tom Wolfe? É a palavra tecida na hibridez do som e da imagem, na
cáustica sonoridade da indagação, da pergunta que se multiplica e reverbera em
outros campos: cinema, música, literatura... (MOKARZEL, apud EIRÓ, 2006, p. 123)

Depois de finalizados, os desenhos foram digitalizados e em seguida postados nos meus perfis

das redes sociais do Instagram (@jorgeeiro) e do Facebook (Jorge Eiró), como habitualmente

faço na divulgação do meu trabalho artístico. Mais recentemente, as redes sociais converteram-

se em amplos espaços abertos para a amostragem de produções artísticas e culturais, como

verdadeiras galerias virtuais que contribuem para divulgar e comercializar as obras de muitos

artistas. 

A série “QUARANTIME”, finalmente, apresenta-se aqui na forma de um ensaio poético-visual

nesta segunda edição do livro “INTERFACES entre Comunicação, Linguagens e Cultura”, do nosso

Programa de Pós-Graduação, e disposto como um epílogo desta publicação. Este ensaio

configura-se, portanto, como um trabalho artístico que, de certo modo, procura contemplar o

caráter interdisciplinar do nosso programa ao articular distintas formas de expressão artística e,

neste sentido, inscreve-se como uma obra que ilustra o aporte temático desta edição acerca de

um “entrelaces de saberes”.

A seguir, a série de desenhos que constituem este ensaio.
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“FIQUE EM CASA”

Antes do início da série “QUARANTIME”, eu fiz um desenho ao longo de uma noite-madrugada

que considero a gênese da série, pois versava sobre a imposição do “FIQUE EM CASA”, uma

medida radical dos protocolos de segurança da saúde, sobre a qual eu me questionava,

considerando que milhões de pessoas vivem em condições precárias de moradia e precisam sair

de casa diariamente para garantir seu ganha-pão...

Figura 01 – “FIQUE EM CASA”
Fonte: Registro do artista.

Executado entre a noite de 24 e a madrugada de 25 de abril de 2020, este trabalho me

recuperava o vigor do traço e a potência do desenho, uma forma primordial de representação e

expressão que há muito eu não experimentava e julgava até que já havia perdido...
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“TIME” 

“Ticking away the moments that make up a dull day..” – “Time”[2] , da banda britânica de rock

progressivo Pink Floyd, do antológico album “The Dark Side of the Moon”, considerado o disco

mais conceitual da história da música pop e que “fez a cabeça” da minha geração. A letra, de

cunho existencial, nos fala de um dia perdido na vida de um jovem e a música é conhecida por

sua longa e marcante introdução com sons de relógios tocando e alarmes ecoando, gravado

pelo engenheiro de som Alan Parsons. 

Figura 02 – “Time”
Fonte: Registro do artista (Acervo particular).

[2]“Time” – Roger Waters, David Gilmour, Rick Wright e Nick Mason, 1973. Integra o álbum “The dark side of the moon”
 (Gravadora: Harvest).
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“ORAÇÃO AO TEMPO”

“...E quando eu tiver saído para fora dos teu círculo, tempo, tempo, tempo, tempo, não serei nem
terás sido...” - “Oração ao Tempo”[3]  é uma das obras-primas de Caetano Veloso na qual o
compositor dialoga com o tempo e esta frase da canção, em especial, é uma beleza de
abstração ao sentido de tempo/existência.

Figura 03 – “Oração ao Tempo” 
[4]Fonte: Registro do artista.

[3]  “Oração ao Tempo” – Caetano Veloso, 1979. Integra o álbum “Cinema Transcendental” (Gravadora Verve).

[4]  Fragmentos deste desenho ilustram a capa desta edição do livro “Interfaces”, com o direito de uso da imagem gentilmente cedido pelo
artista para a referida publicação.
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“RESPOSTA AO TEMPO”

“Batidas na porta da frente... é o tempo...” - “Resposta ao Tempo”[5] , imortalizada na voz de Nana

Caymmi, é uma obra-prima dos compositores Aldir Blanc e Cristóvão Bastos. Aldir ficou

conhecido também por uma extensa e fecunda parceria com o cantor e compositor João Bosco. 

Figura 04 – “Resposta ao Tempo”
Fonte: Registro do artista.

Este trabalho representa também um singelo tributo ao grande Aldir Blanc, falecido

recentemente vitimado pela Covid-19, que agora empresta seu nome a uma lei de apoio à

produção artística brasileira tão fragilizada nestes tempos de pandemia.

[5]  “Resposta ao Tempo” – Aldir Blanc e Ronaldo Bastos, 1998. Gravada por Nana Caymmi, foi tema de abertura da minissérie “Hilda
Furacão”, produzida pela Rede Globo.
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“TEMPO REI”

“Tempo rei, ó tempo rei, transformai as velhas formas do viver...” – “Tempo Rei” [6], Gilberto Gil.

Reconhecido pelas abstrações filosóficas em suas composições, Gil recorre ao tempo para pedir

transformação em nossas velhas formas de vida, algo que a pandemia já vem nos obrigando a

fazer com o tal “novo normal”.

Figura 04 – “Tempo Rei”
Fonte: Registro do artista. (Acervo particular). 

[6] “Tempo Rei” – Gilberto Gil, 1984. Integra o álbum “Raça humana” (Gravadora: Warner Music Brasil).
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“BLADE RUNNER”

“All those moments will be lost in time like tears in the rain...” (“Todos aqueles momentos se

perderão no tempo como lágrimas na chuva...”) – Roy Batty, líder dos androides Nexus-6, ao

parar de funcionar, nas cenas finais de “Blade Runner - O Caçador de Andróides”, de 1982, com

direção de Ridley Scott. Rutger Hauer, que interpretava Roy, afirmou tempos depois que havia

improvisado nessa fala que acabou ficando, juntamente com o filme, para a história do cinema.

Neste trabalho em especial, a referência deixa de ser musical e alude a uma obra-prima do

cinema baseada no romance “Androides sonham com ovelhas elétricas?”,  de Philip K. Dick,

publicado em 1968.

Figura 06 – “Blade Runner”
Fonte: Registro do artista.
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“THE TIMES THEY’RE A-CHANGIN’”

Uma das canções clássicas de Bob Dylan, para nos lembrar que os tempos estão sempre

mudando. Dylan, um dos maiores poetas da nossa era, aqui neste desenho em meio a algumas

de suas muitas referências, nos conclama a ir em frente, nestes tempos em que tudo mudou e

mudará em nossas vidas de forma inexorável, para seguirmos avante numa estrada sem fim, like

a rolling stone.

Figura 07 – “The times they’re a-changin’ ”[7]
Fonte: Registro do artista.

[7]  “The times they’re a-changin’ – Bob Dylan, 1964. Integra o álbum de título homônimo (Gravadora: Columbia Records).
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“TEMPO E ARTISTA”

“Imagino o artista num anfiteatro / Onde o tempo é a grande estrela / Vejo o tempo obrar sua

arte / Tendo o mesmo artista como tela...” – Chico Buarque em “Tempo e Artista”[8] , uma

composição do álbum “Paratodos”, faz uma belíssima homenagem a todos os artistas cujas

obras se perpetuam no tempo.

Figura 08 – “Tempo e Artista”
Fonte: Registro do artista.
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“PAUAPIXUNA”

“O tempo tem tempo de tempo ser / O tempo tem tempo de tempo dar / Ao tempo da noite que

vai correr / O tempo do dia que vai chegar...” – de Paulo André e Ruy Barata, “Pauapixuna”, um

clássico da música popular paraense imortalizado na voz de Fafá de Belém, traz um poema-

canção de Ruy Barata que nos fala de um tempo de bubuia na vastidão amazônica, um tempo

circular, telúrico, encharcado de sensualidade. 

Figura 09 – “Pauapixuna”
Fonte: Registro do artista. (Acervo particular).

Esta obra é dedicada in memoriam ao grande poeta paraense Ruy Paranatinga Barata, que em

26 de junho de 2020 faria 100 anos.
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