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APRESENTAÇÃO
Talvez o olhar seja o melhor movimento para resumir conceitualmente as ações desenvolvidas na interface da Psicologia Social, Antropologia e Comunicação. Mas não estamos nos referindo apenas à
ação de mirar com os olhos. Preferimos pensar em um significado mais
amplo para esse verbo. Podemos entender essa ação como de análise
dos cenários, de consideração dos posicionamentos pessoais e em
grupo, de examinar as conexões estabelecidas nos diversos meios, de
averiguação dos indícios de opressão e massificação, de estar atento
aos procedimentos metodológicos, de absorver os costumes culturais,
de vislumbrar contribuições científicas para o melhor entendimento de
como as relações sociais se configuram em um cenário que envolve
sons, imagens, sabores, cores, sentimentos e até a fantasia. Um olhar
que não é casual como o dos encontros, não é hierarquizado como em
alguns contextos, não é distante como os idealizadores, não é condicionador como antigas teorias. É olhar ao alcance de nosso tato, na
amplitude dos espaços que escolhemos, na intensidade de como se
processa a vida, na agilidade do pensamento e da tecnologia.
Investimos esse olhar no nosso grupo de pesquisa do CNPQ
Mediatio – Núcleo Interdisciplinar de Mediações, Humanidades e
Subjetividades, que acolhe estudos que relacionam mediações, redes humanitárias e processos de subjetivação. O Núcleo é coordenado pelas professoras Mônica Machado e Marta Pinheiro da Universidade Federal do Rio de Janeiro e está organizado em duas linhas
de pesquisa. A linha de humanidades socioambientais e produção de
subjetividades e a linha de humanidades digitais e mediações socioculturais. Os capítulos deste livro são fruto das pesquisas desenvolvidas pelo grupo de pesquisadores da segunda linha, nos projetos que
relacionam atravessamentos culturais, sociopolíticos, sociopsíquicos
e novas tecnologias no campo digital. Os pesquisadores estão todos
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vinculados ao Programa de Pós-Graduação em Psicossociologia de
Comunidades e Ecologia Social (Eicos), do Instituto de Psicologia da
Universidade Federal do Rio de Janeiro.
As temáticas abordadas são de relevância para os estudos contemporâneos, nos diversos campos do conhecimento. E a importância
se torna ainda maior no momento que temos as plataformas e redes
sociais digitais sendo integradas com maior intensidade nos relacionamentos interpessoais e na vida cotidiana. O panorama diverso que
apresentamos traz possibilidades analíticas e colaboram com a reflexão
sobre os processos de captação, seleção e ponderações psicossociais.
O primeiro capítulo problematiza a noção de escrita etnográfica
no contexto das culturas digitais na atualidade. O texto investiga ainda
o conceito contemporâneo de cultura e dialoga sobre as nuances da
autoetnografia e os contornos da autoridade etnográfica. Como base
teórica, recorre às discussões sobre culturas, humanidades e subjetividades, em especial, associadas à antropologia digital de tradição
inglesa. Em particular, o texto examina de modo comparativo as experiências do mergulho etnográfico de Freecyle e os registros etnográficos de criação das plataformas digitais do Museu de Favela.
No segundo capítulo são apresentados os procedimentos metodológicos da pesquisa Representações sociais de docentes e a
propaganda digital: as imagens projetadas e as percepções profissionais, ainda em desenvolvimento. A análise é composta por quatro
processos de apuração distinta, tendo como principais norteadores
as imagens e os textos propagados em homenagem aos profissionais da educação no Dia do Professor. Os procedimentos metodológicos utilizam a) as postagens nas redes sociais; b) os comentários
nas redes sociais; c) a avaliação de propagandas com questionário
virtual e d) entrevistas em profundidade. Como referencial analítico
são abordados conceitos da antropologia digital, de tradição inglesa,
e dos estudos das representações sociais.
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Na sequência, são discutidas, no terceiro capítulo, as experiências de internação hospitalar, no que diz respeito às novas possibilidades de vínculos socioafetivos proporcionados pelo ambiente digital.
Foi realizada pesquisa de inspiração etnográfica, com observação
participante no Instituto Nacional do Câncer José Alencar Gomes da
Silva (INCA) e nas mídias sociais por três meses, entrevistas conversacionais e em profundidade. Dados apontam tanto para aspectos
convergentes quanto contraditórios das mídias sociais no ambiente
hospitalar – fenômeno que denominamos internação mediada: elas
possibilitam o enriquecimento e a ampliação das redes de apoio e
solidariedade aos pacientes, ao mesmo tempo em que podem contribuir para a acentuação do distanciamento entre os vínculos afetivos e
excessivas demandas por atenção durante o tratamento.
A quarta pesquisa é realizada a partir de uma etnografia digital
realizada na comunidade Vivo Naturalmente. O artigo que compõe este
livro busca analisar o ritual de passagem do fast para o slow beauty.
Investiga-se a racionalidade por trás desse momento de transição,
bem como as soluções simbólicas para questões da sociedade. Em
um ambiente de acolhimento, as integrantes da comunidade buscam
autonomia e reencontrar sua essência por meio do resgate ancestral.
As bruxas de hoje resistem e se libertam com o uso de suas alquimias.
O capítulo cinco também parte do referencial teórico da antropologia digital, a pesquisa se dedicou a investigar os usos das
mídias sociais pela comunidade LGBT+ nos dias de hoje. O trabalho
de campo foi realizado com um grupo de participantes de uma ONG
LGBT+ do Rio de Janeiro. O conceito de lugar, enquanto espaço de
construção de experiências e sentidos, foi utilizado para articular as
reflexões sobre a vivência comunitária e a esfera particular. Os principais resultados apontaram marcas de retenção das publicações
LGBT+ nas mídias sociais que envolvem o sentimento de pertencimento a uma comunidade; a narrativa contra o conservadorismo e
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atuação micropolítica; questões de representatividade e identificação
e a preocupação com a exposição e a privacidade.
No sexto capítulo, temos um estudo que visa compreender as
características das dinâmicas de comunicação entre membros de uma
mesma família no ambiente online, dentro da cultura brasileira. A partir de uma pesquisa quanti-qualitativa de inspiração etnográfica, concluiu-se que os relacionamentos familiares mediados pela internet têm
grande expressão na contemporaneidade, sobretudo no aplicativo de
mensagens WhatsApp, no qual parentes mantêm os chamados grupos
de família. As interações ocorrem, em geral, diariamente, e nove categorias temáticas se sobressaem nas conversas: rituais e celebrações,
dia a dia dos parentes, humor e passatempos, espiritualidade e religiosidade, mensagens inspiradoras, política, informações sobre saúde,
utilidade pública e noticiário geral, e memórias mediadas.
Localizar o lugar do testemunho, exposto no espaço público,
no sofrimento humano por meio de narrativas digitais, em situações
de abuso sexual, é o objetivo do oitavo capítulo. Toma-se por objeto
a mobilização digital #primeiroassedio criada pela ONG Think Olga,
a partir do recorte e análise de sete posts feitos entre outubro e dezembro de 2015, extraídos da pesquisa de dissertação de mestrado
apresentada em junho de 2020 no Programa de Pós-Graduação em
Psicossociologia de Comunidades e Ecologia Social (EICOS/UFRJ).
O campo teórico caminha pela produção de sentidos sobre trauma,
à luz da psicanálise, e no tensionamento de questões sobre memória
e testemunho, atravessado por reflexões acerca de memórias mediadas na área da antropologia digital.
O penúltimo capítulo aborda o percurso de replanejamento das
estratégias metodológicas de uma pesquisa de mestrado sobre a página de Facebook intitulada Rio Invisível. Por conta da pandemia da
Covid-19, foram impostas medidas de isolamento social e, com isso,
foi necessário redesenhar o caminho da pesquisa, que pretendia ser
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baseada no trabalho de campo de cunho etnográfico empreendido
online e offline, adotando uma metodologia exclusivamente remota.
Neste trabalho, foi discutido o entendimento do termo etnografia para
fundamentar a possibilidade de uma etapa de observação participante
exclusivamente online, bem como são apresentadas estratégias utilizadas no desenvolvimento de trabalho de campo com a intenção de
compartilhar experiências que podem ser válidas para futuros pesquisadores interessados em desenvolver pesquisas no ambiente digital.
Finalizamos com uma revisão bibliográfica que propõe analisar
o campo da performance em diálogo com os preceitos da antropologia digital, de tradição inglesa, como forma de conceituar sobre as
relações sociais digitalmente mediadas. Entendendo que o campo
da performance permite uma pluralidade de significações, busca-se
desvendar quais as particularidades das formas de performatividade
digital, no que diz respeito à autenticidade, construção de identidades
e subjetividades dentro do contexto online. Para tal, é realizado um
mergulho no campo da performance relacionando-o com a teoria da
polymedia e a theory of attainment. A análise revela que a performance
se apresenta como um elemento constitutivo dos usos das redes sociais e faz parte da experiência digital dos usuários.
Com essa polifonia de percepções e métodos desejamos abrir o
caminho para outras pesquisas que se proponham a imergir nessa identificação das relações que a sociedade estabelece, tendo como uma
das formas de suscitação os meios digitais de interação. Assim como
essas pesquisas não se esgotam em si, o desejo é que a dúvida que
possibilita novos olhares seja incentivada e reverberada. Que nossos
olhares estejam sempre predispostos a se abrirem em outras formas de
percepção de nossas conexões sociais, enquanto humanidade.
Mônica Machado
Rondon Marques Rosa
(Os organizadores)
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1

ETNOGRAFIAS NO CONTEXTO
DA ANTROPOLOGIA DIGITAL:
construindo saberes coletivos em
comunidades offline e online
Mônica Machado

Mônica Machado

ETNOGRAFIAS NO CONTEXTO DA
ANTROPOLOGIA DIGITAL:
construindo saberes coletivos em
comunidades offline e online
DOI: 10.31560/pimentacultural/2022.94470.1

O CONCEITO DE ANTROPOLOGIA DIGITAL
O debate sobre a antropologia associada às experiências digitais
está na pauta dos estudos culturais desde final do século XX. A análise
do campo digital vem certamente acompanhada de uma discussão
revisitada sobre o conceito de cultura. Das tradições do estruturalismo
à hermenêutica e, posteriormente, da “virada reflexiva” (HALL 1997),
as dinâmicas culturais são descritas cada vez mais como vivências
coletivas de grupos que envolvem disputas de poder sobre os sentidos
da existência comunitária, seus limites e potências. Como afirma Hall
(1997), os estudos culturais combinam as noções de coletivo, sujeitos
e suas interações sociais com as relações de poder. Assim, as experiências culturais são observadas nas suas relações de regulações:
sejam normativas, no sentido de que aprendidas e compartilhadas em
um dado contexto cultural, ou para usar uma categoria de Bourdieu
(1977) - formando o habitus - de um conjunto de práticas que sujeitos
sociais imprimem para viver em comunidades; ou regulações de rupturas que sinalizam as mudanças sociais, fora dos limites discursivos
normativos. Os sistemas classificatórios também se organizam como
modos de regulação pois delimitam quem pertence ou não pertence,
quem é semelhante e quem é diferente. E, por fim, a noção de regulação dos sujeitos sociais associa-se ao conceito que Foucault (1985)
denominou como “tecnologias do eu” para “construção de si mesmo”,
nesse sentido, a preocupação de Hall é discutir como as disciplinas
organizacionais contemporâneas regulam um regime de significados
que atravessam os debates sobre as subjetividades.
É no contexto contemporâneo do debate sobre culturas que o
conceito de antropologia digital é inaugurado no livro Digital Anthropology, editado pela Bloomsbury em Londres em 2012. Daniel Miller
e Heather Horst o organizam com objetivo de disseminar experiências
antropológicas atravessadas pelas contradições de conexões online e
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offline. Essa obra funda os princípios que organizam os debates teóricos seminais do campo: as discussões sobre as autenticidades da
experiência online e suas dinâmicas relacionais com as experiências
presenciais, a noção de dialética das trocas entre humanos e tecnologias, o conceito do relativismo cultural ao analisar as trocas digitais,
a importância das práticas locais que potencializam o modo de apropriação de plataformas, aplicativos, redes sociais e conferem à navegação digital ares de particularidades. Em contrapartida, a experiência etnográfica comparativa que permite a reflexão sobre tendências
mais globais de atuações que ajudam nos diagnósticos sobre trocas e
usos sociais coletivas de vivências tecnológicas, apontam para o horizonte de construção de conceitos e categorizações mais amplas. As
contradições culturais também nos fazem refletir sobre o fato de que
nem sempre o espaço digital aparece como fenômeno de reafirmação
de vozes periféricas, de contracultura ou, em oposição, como regime
opressivo de poder. Um dos princípios da antropologia digital versa sobre a ideia de que as inscrições digitais podem deixar pistas de aberturas ou fechamento de visões de mundo, dependendo dos sentidos
que lhes são atribuídos em cada contexto ou sociabilidades coletivas.
Em 2018, o termo antropologia digital foi incluído na Enciclopédia de Antropologia de Cambridge1 e relatado o conceito por Daniel
Miller. Para o autor, a antropologia tem condições de situar a tecnologia em um contexto sociocultural mais amplo e apreciar as contradições e complexidades dos seus usos e consequências. Para Miller
é a experiência etnográfica comparada que poderá refletir sobre a
potência do ativismo digital em determinados locais, assim como a
opressão do controle estatal das plataformas digitais em outros. E há
uma responsabilidade clara da antropologia de observar e explicar
as consequências dos usos digitais nas vidas cotidianas dos grupos
pesquisados. Como os sujeitos não vivem exclusivamente online,
1 MILLER, Daniel. Digital Anthropology. The Cambridge Encyclopedia of Anthropology. Disponível
em: https://www.anthroencyclopedia.com/entry/digital-anthropology. Acesso em:12 mai. 2021.
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analisar a amplitude da vida social dos interlocutores no campo presencial também está no horizonte dessa tradição.
Em recente publicação, A theory of a theory of the smartphone,
Miller (2021) argumenta em defesa da construção teórica emergindo da etnografia comparativa. Em outras palavras, o autor valoriza o
processo e revisitação da teoria a partir dos casos, para que a análise dos fenômenos humanos mediados pela tecnologia, na situação
específica, com aparelhos celulares, possa emergir da experiência
do campo. É nesse contexto que Miller opera com dois conceitos
que são propostos nas dinâmicas etnográficas nas comunidades que
fazem parte do projeto ASSA (Anthropology of Smartphone and Smart
Ageing): a ideia de transportal home e beyond anthropomorphism.
Estudando as conexões entre envelhecimento, saúde e mediações
de tecnologias, Miller observa que os públicos que envelhecem, em
diversas localidades pesquisadas, tendem a vivenciar as experiências de uso de aparelhos celulares como a ideia de casa em mobilidade: em grupos de mensagens privadas fazem fortalecer os seus
laços de solidariedade e confiança, as notícias do mundo chegam
através de aplicativos de jornalismo e cultura, organizam as rotinas
diárias (horários, agenda) pelo celular, promovem rotinas de limpeza
e arrumação de seus aparelhos com metáforas da organização do lar.
Portanto, o celular virou menos uma plataforma midiática e mais um
portal de organização da vida cotidiana. A noção classificatória de
limpeza, inclusão e exclusão de mensagens e contatos faz uma forte
analogia com a ideia de limpar a casa. Mas também há diferenças
entre o sentido de privacidade e segurança da casa como imóvel fixo
em determinado local e a condição móvel, nem sempre segura, e
que implica em viver sob o risco de todos os perigos da vida pública.
Assim, os telefones celulares podem ser percebidos como
novos sentidos de casa, diferente do que já existiu, algo que estaria no entre-lugar da vida pública e privada. Já a noção de além do
antropomorfismo discute como os debates sobre novas tecnologias
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interferem no senso de humanidade: se podemos afirmar que a humanidade é fortemente influenciada pelas noções de robotização e
cultura de algoritmos atualmente, mas há também intervenções dos
sujeitos sociais no modo como a tecnologia se dispõe para seus
usos. Existem casos de usuários que organizam toda a vida cotidiana
nos aplicativos que tem a sua disposição, outros em que preferem
fazer um uso minimalista das plataformas. Nas favelas cariocas, é
possível ver uma única pessoa usando mais de cinco aparelhos de
celulares pois organiza a distribuição das contas e aplicativos em
diferentes dispositivos, enquanto não é comum observar essa prática entre públicos de classe média no Rio de Janeiro. Desse modo,
os dois conceitos apresentados revelam como o trabalho de campo
etnográfico é um locus privilegiado para revistar conceitos teóricos.
Com o crescimento exponencial de pesquisa sobre a antropologia do contemporâneo (RABINOW, 2017), os desafios da escrita
etnográfica (MARCUS, 2017) e uma visão mais problematizada da reflexividade no contexto de escuta e relato das experiências do campo
antropológico (FAVRET-SAADA, 2005), o campo digital é apropriado
na discussão antropológica com todas as suas reflexões da alta modernidade. A perspectiva da antropologia digital muito se alinha com
a visão de Rabinow et al. (2008) quando sublinha que a antropologia
contemporânea deve se pensar como a relação entre antropos+logo, assim sendo o estudo das relações produtivas entre conhecimento, pensamento e cuidado em um ambiente de relações de poder.
Para Rabinow (2017) as experiências culturais circulam por diversas
esferas sociais e os experimentos colaborativos com coletivos são
espaços privilegiados para conhecer os modos de ser dos grupos
e sujeitos na relação aos outros. Uma combinação do modo de trabalho intelectual disciplinado baseada na observação participante,
com objetivo de construir uma relação reflexiva com o presente. Para
avançar na discussão vale agora investir nos contornos contemporâneos do conceito de etnografia para a antropologia.
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ETNOGRAFIA COMO UM CAMPO TEÓRICOMETODOLÓGICO DA ANTROPOLOGIA
Desde 1915, quando Malinowski aportou nas praias das Ilhas
Trobriand, na Papua Nova Guiné, o conceito de observação participante
ganha status relevante na tradição etnográfica. Os protocolos para a
qualidade da pesquisa de campo foram exaustivamente descritos por
ele: um tempo de permanência prolongado no campo para observar e
participar dos modos de vida dos nativos locais, o uso do diário de campo para anotações de impressões do etnógrafo sobre os “achados” no
campo, a potência para as análises comparativas dos mundos de vida
observados nos locais da pesquisa comparados a outros locais. A tentativa de explicar as nuances metodológicas a partir de metáforas com
a ideia de organismo (o esqueleto – observar o modo de organização
social local, por meio de dados secundários – documentos, estatísticas, genealogias, gráficos – com objetivo de identificar leis; o corpo e
sangue – observar o cotidiano e atitudes por meio do diário de campo
– com objetivo de descrever comportamentos; e por fim, o espírito –
investigar os modos de pensar – mitos, fórmulas mágicas, narrativas
orais típicas – com objetivo de registrar a mentalidade nativa). Malinowski (1976), no seu brilhantismo descritivo do trabalho de campo, foi
contemporâneo da tradição funcionalista e estava preocupado com o
todo da cultura e uma perspectiva mais objetivista do relato etnográfico.
A visão de cultura atravessada pela perspectiva interpretativa de
Geertz (1978) norteia as discussões contemporâneas na relação entre a
teoria antropológica e experiências etnográficas. Muito influenciado pela
tradição semiológica, Geertz defende uma matriz interpretativa da cultura como produção textual e seus significados. A etnografia em seus
relatos aparece como um princípio conceitual da antropologia, portanto,
não como método, mas como investimento norteador para estabelecer
relações no campo, selecionar interlocutores, transcrever textos, levantar
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genealogias, mapear campos, escrever um diário. Como Geertz (1978)
sinaliza, a cultura discute taxonomias, genealogias, paradigmas, tabelas,
mas no contexto das análises particulares de como os nativos pensam,
pois, “a cultura é pública porque o significado o é” (1978, p. 25). Para o
autor, há três características da descrição etnográfica: ela é interpretativa, o que ela interpreta é o fluxo do discurso social e sua interpretação
tenta salvar o dito e fixá-lo em formas pesquisáveis. Mas há ainda uma
quarta característica: a descrição etnográfica é microscópica. Portanto,
a tarefa essencial da construção teórica não é generalizar por meio dos
casos, mas generalizar dentro deles. No estudo das culturas, os significantes não são sintomas ou conjunto de sintomas, mas atos simbólicos
e o objetivo é a análise do discurso social. Os achados antropológicos
nessa tradição não são privilegiados, apenas particulares. E é investindo densamente nas particularidades das culturas que se poderia inferir
sobre algumas dimensões do todo dos sistemas culturais em análise.
Os estudos antropológicos anteriores ao de Geertz sobre Bali estavam centrados nas macronarrativas da experiência local: mitologias,
rituais, artes, organização social de parentesco. Nada sobre aspectos
tão singulares como a briga de galo. Aprendemos com Geertz (1978)
como aspectos particulares da cultura podem nos indicar grande parte
do que aciona os sentidos do que seria ser balinês. Como um jogo absorvente, a briga de galo se organiza simbolicamente com metáfora para
os conflitos sociais e aspectos psicológicos que emergem na cultura de
Bali entre seres humanos. Observando as brigas de galo como textos
culturais podemos revelar o quanto suas práticas se associam à masculinidade, jogos de poder, heroísmo e encontram-se na economia política
da expressão sabung, galo em Balinês com múltiplos sentidos. As apostas revelam os modos de redes socioculturais em Bali, pois identificam
redes de aliança e vínculos de confiança e de oposições. A aldeia que
Geertz (1978) estudou é dominada por quatro grupos de descendência
patrilineares, endogâmicos, que estão concorrendo uns com os outros
e que, às vezes, se agrupam em subfacções. A aldeia se opõe a outra
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no local, mas também tem alianças com vizinhos. Interessante observar
como as brigas de galo atravessam as relações de parentesco locais
(um apostador não pode apostar em um galo contra o seu grupo de
parentesco, ao gritar em defesa do galo, o apostador reafirma sua condição de adesão aos parentes). Deve-se apostar sempre em redes de
parentesco aliadas, em aldeias aliadas. Como interpreta Geertz (1978),
praticamente todos os embates são sociologicamente relevantes, as
brigas de galo incitam as rivalidades, as hostilidades sociais. Por fim,
Geertz conclui que, se tomarmos a briga de galos, ou qualquer outra estrutura organizada da vida social coletivamente organizada, como “meio
de dizer alguma coisa sobre algo”, estamos diante da antropologia interpretativa. As forças culturais podem ser tratadas como textos, como
obras imaginativas, construídas a partir de materiais sociais. Observando a briga de galo, não apenas como rito ou passatempo, mas como
texto significa registrar a cultura em sua complexidade narrativa.
Em diálogo com Geertz (1978), mas muito influenciados pelos estudos pós-coloniais e pela tradição pós-estruturalista, Clifford
e Marcus em Writing Culture (1998) refletem sobre a escrita etnográfica avançando nas discussões sobre a intervenção política da autoridade etnográfica. O debate sobre autoria, olhar do pesquisador
e sua inserção sociopolítica interfere na qualidade da escrita etnográfica. Nesse sentido, para além do texto é preciso problematizar
a noção de autoridade etnográfica colocando em questão não mais
o texto etnográfico, mas as condições políticas de produção dos
discursos dos sujeitos da pesquisa. Da descrição densa às reflexões políticas sobre a autoridade dos pesquisadores em campo,
novos desafios vão se impondo ao trabalho de campo. Marcus e
Clifford (1998) descrevem os modos de autoridades etnográficas:
o experiencial, o interpretativo, o dialógico e o polifônico. O modelo
clássico de modo de autoridade seria o experiencial que está fortalecido na tradição criada por Malinowski ao estudar o kula. O modo
de autoridade interpretativa, fortemente associado a hermenêutica
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em Geertz disserta sobre a cultura como texto. A crítica de Clifford
a essa aproximação teórica é a pouca conexão com o contexto de
produção dos discursos, quando Geertz afirma que a briga de galo
existe na aldeia, mas a teoria antropológica vive no texto. Para os
autores de Writing Culture (1998), a escrita experiencial e interpretativa está cedendo cada vez mais lugar, contemporaneamente, à
escrita dialógica e polifônica, sendo o texto etnográfico produto de
vozes multissituadas – dos diversos atores sociais envolvidos na
pesquisa e não da voz predominante do etnógrafo. Voltaremos mais
à frente a essa discussão, após um mergulho em duas experiências
etnográficas contemporâneas em culturas online e offline.

ETNOGRAFIAS NOS CONTEXTOS
DIGITAIS: DO EXPERIMENTO DE HINE
COM FREECYCLE (NAS LISTAS DE BASE
LOCAL NA INGLATERRA) À CRIAÇÃO DAS
PLATAFORMAS DO MUSEU DE FAVELA (RIO)
No livro Ethnography for the internet, Hine (2015) adota o conceito de internet E³ – incorporada, corporificada e cotidiana - para pensar
as motivações para compreensão do ambiente digital em uma perspectiva antropológica. Hine (2015) descreve o que chama de método
imersivo da etnografia nos contextos digitais. A relação estreita com os
participantes da pesquisa faz da experiência da etnografia em ambientes digitais um encaminhamento mais reflexivo e cuidadoso no sentido de pensar a qualidade da relação pesquisador/pesquisados. O
momento do campo é, segundo Hine (2015), oportuno para revisar as
pressuposições da pesquisa, revisitar categorias e ajustar o direcionamento da análise. No campo presencial, o território costuma ser mais
demarcado do que nas experiências online. Hine (2015) argumenta
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que, em alguns casos de etnografias em mídias sociais, o etnógrafo
e os participantes da pesquisa podem ficar simultaneamente visíveis.
Desse modo, o etnógrafo, assim como em um contexto convencional de etnografia presencial, será responsabilizado por suas
ações e, por sua vez, poderá também solicitar explicações aos participantes. O campo na experiência digital pode ser multissituado em
diversas plataformas, o importante é seguir os rastros dos interlocutores e suas interações sociais. A ideia de uma etnografia conectiva
ou em rede associa espaços online e offline. Assim, a conjugação de
métodos: observação participante, diário de campo, entrevistas, oficinas de escutas para observação de diversos modos de navegação
online e offline. Como afirma Hine (2015), um etnógrafo presente no
Facebook, por exemplo, deve criar uma página pessoal e, em seguida, escolher aspectos da sua identidade para apresentar, fotografias
para mostrar, pessoas para adicionar como amigos e atualizações
de status. Um etnógrafo no Twitter deve, por sua vez, escolher um
nome, criar um perfil pessoal, escrever tweets e optar pelos retweets
que considerar adequados. Em cada caso, a presença efetiva requer
algumas escolhas iniciais do etnógrafo sobre como retratar sua identidade e atrair atenção contínua, para que seja aceito socialmente
no contexto de imersão. No estudo sobre o Freecycle, uma rede de
doação online de base local, com atuação global, mas listas de discussões em localidades territoriais próprias, Hine (2015) observa a
plataforma como uma tendência contemporânea fortemente associada às noções de consumo sustentável e alternativo.
A antropóloga optou por analisar o Freecycle e outros espaços
similares, porque esses demandam uma continuidade da relação online
no ambiente offline, uma vez que os bens eram entregues presencialmente. Hine (2015) utiliza o Freecycle com base na interpretação pessoal das regras explícitas e implícitas sobre participação no grupo, dos
objetos que oferta e do que pode compreender sobre outros membros
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pelo que eles mesmos dizem de si e pelo que não dizem. Como etnógrafa, Hine (2015) reflete sobre os diferentes significados que os objetos
domésticos denotam em sua vida e percebe que o Freecycle recebe
diferentes sentidos, de acordo com os objetos envolvidos. Graças ao
site, a autora conheceu pessoas que vivem muito próximas, mas que
não as teria encontrado se não fosse pela oportunidade de doar objetos. Acreditava conhecer sua cidade, mas, na realidade, percebeu que
suas relações se restringiam a um grupo social homogêneo. Participar
da rede de doações online permitiu conhecer pessoas que estavam de
passagem pelo município e outras que moram, mas frequentam grupos
diferentes. A natureza restrita das interações reguladas pelo site dificultou tornar o Freecycle um objeto etnográfico.
Em 2009, a administração do Freecycle, cuja sede estava localizada nos EUA, foi acusada de impor regulamentos inadequados à
cultura britânica, culminando na criação de uma nova rede, o Freegle.
O grupo local, no qual a autora se filiou, migrou para o Freegle. Embora
tenha ocorrido a separação do Freecycle, os usuários antigos do grupo
local, em geral, desconheciam a mudança. Com base nesse contexto, a
pesquisa passou a estar dirigida às redes online de doação em uma cidade específica do sudeste da Inglaterra, a partir da análise do Freegle
e da circulação de representações nos ambientes online e offline. Algumas estratégias para conhecer o fenômeno de maneira mais completa
e desenvolver uma triangulação de ideias autoetnográficas, foram: a)
examinar em profundidade as listas, usando como base a análise do
discurso; b) envolver-se com o funcionamento da organização como
moderador, com o objetivo de desenvolver uma perspectiva privilegiada e entender mais sobre os bastidores; e c) recrutar entrevistados
para que pudesse relatar suas próprias visões sobre o funcionamento
do fenômeno do site. Hine (2015) analisa, portanto, as dinâmicas culturais do Freegle comparando os discursos que circulam nas listas da
plataforma, observando os movimentos dos temas que emergem nas
discussões, entrevistando presencialmente interlocutores do projeto,
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conjugando com as reflexões teóricas da antropologia: os processos
rituais, as ações e usos sociais da plataforma, os repertórios de linguagem, os espaços de celebração e entusiasmo com a plataforma, mas
também os pontos de conflito. Toda a análise é também orientada a
descrever o papel político do pesquisador e suas interferências no grupo pesquisado e no texto e ainda as possíveis construções dialógicas
e polifônicas da produção coletiva e colaborativa do Freegle.
Diferente da experiência de Hine (2015) com Freecycle, o nosso trabalho etnográfico nas comunidades do Cantagalo, Pavão e
Pavãozinho descreve as relações dialógicas com gestores do Museu de Favela e com jovens da comunidade na partilha de debates
colaborativos para criação de plataformas digitais para o Museu. De
2010 a 2015, desenvolvemos a experiência etnográfica no Museu de
Favela que consistiu na observação participante do processo museológico (CHAGAS, 2011; GEISMAR, 2009) e conjunto de investigações qualitativas: entrevistas, trocas de diálogos em oficinas com a
população jovem local, participação e moderação de redes sociais
locais como Facebook, Twitter e YouTube, além de um longo trabalho
colaborativo de preparação das plataformas digitais do Museu. Nos
anos de interação no Museu, adotamos o conceito de estar lá para
dialogar com os nativos sobre suas inscrições no mundo digital e
suas interfaces com a vida cotidiana presencial na comunidade. Durante todo o tempo de convivência nas comunidades das favelas do
Cantagalo, Pavão e Pavãozinho, conhecemos pessoas, participamos
das atividades locais, festas, fizemos as trilhas culturais do Museu e
gastamos muitas horas em reuniões de trabalho com os gestores.
Como sabemos, a experiência metodológica da antropologia vai se
construindo em forte articulação com o campo, nos desdobramentos de seguir os atores sociais para refinar a elaboração de saberes
sobre as comunidades locais. Nosso ponto de partida se deu com
o projeto de extensão Lupa (Laboratório Universitário de Publicidade
Aplicada) da Escola de Comunicação da UFRJ, no qual sou uma das
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coordenadoras, com a proposição de construção colaborativa do desenvolvimento das plataformas digitais para o Museu.
A perspectiva teórica que nos guiou está respaldada na antropologia digital e nos estudos da cultura material, em especial, no
debate sobre o capital simbólico das relações entre o digital, culturas
e humanidades. (SLATER; MILLER, 2007; HORST; MILLER, 2012; MADIANOU MILLER, 2011; MILLER; SINANAN, 2014; MACHADO, 2017;
BALTHAZAR; MACHADO, 2020). Em certa medida, o debate entre o
digital e a cultura humana coloca em perspectiva uma profusão da
abstração virtual que nos afeta e supõe graus de superficialidade e
dispersão. A expansão do ambiente digital, portanto, vai produzindo
contradições e pluralidades de sentidos. Na convergência com esse
ponto, o discurso antropológico no ambiente digital é ambivalente
entre a abertura e o fechamento da visão de mundo. Assim, podemos
compreender o movimento de ativação digital nas áreas populares no
Brasil como um dialético movimento: pode ser visto como um signo
da modernização, portanto como expansão cognitiva e do conhecimento, mas também como referência de dispersão, risco, controle
social e abrindo o debate para a complexa discussão sobre inclusão
e exclusão digital. (GARVEY; MILLER, 2021; MILLER et al, 2021).
Durante o primeiro ano do trabalho de campo tivemos longas
conversas com os jovens da comunidade, realizamos um survey com
quatrocentas entrevistas com jovens acima de 18 a 30 anos para compreender os hábitos de usos sociais das mídias, as razões pelas quais
eles postam mensagens, mapeando preferências por plataformas e
seus vínculos afetivos com os modos de navegação online. Esses
dados, relacionados com as observações participantes e as análises
das interações de dez jovens em um grupo de WhatsApp, além de
participação de interações online em páginas do Facebook, nos ofereceram densidades para as análises. Nos anos seguintes, conforme as plataformas (site, hotsite, revista digital, página no Facebook,
Twitter, Instagram, YouTube) iam se desenvolvendo, nós realizamos
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um trabalho de ação colaborativa na gestão das páginas o que nos
permitiu conhecer em detalhes demográficos os públicos que as frequentavam e suas reações as postagens. Com todo esse repertório
que adquirimos no trajeto etnográfico, foi possível delinear categorias
de análise para compreensão dos modos de ser da população jovem
local e suas escolhas na ativação digital. Para fins de análise, localizamos quatro categorias que se organizaram gravitando em torno das
interações online e offline na comunidade: o senso de sociabilidade,
o ativismo e processos de politização no território, o sentido de espiritualidade e as narrativas do humor. Também investigamos a partir
do conceito de Polymedia (MADIANOU; MILLER, 2011) estudando as
escolhas por plataformas, percebendo facilidades de uso, maior ou
menor familiaridade com plataformas e ainda empatia ou adoção ou
não da plataforma pelo grupo de referência. Todas essas categorias
aqui elencadas foram organizadas como eixos temáticos para capítulos do livro Antropologia Digital e experiências virtuais do Museu de
Favela (2017), relacionando a experiência local, a potência das trocas
digitais, análise das vozes polifônicas que compartilharam comigo a
produção textual dessa experiência. (MACHADO, 2017).

AUTOETNOGRAFIAS OU SER AFETADO
PELA EXPERIÊNCIA IMERSIVA
COM INTERLOCUTORES?
A pesquisa em ambientes imersivos dos campos digitais contribuiu para ampliar a discussão contemporânea do conceito de autoetnografia, como um espaço dedicado ao texto para a construção reflexiva do etnógrafo sobre o seu trabalho de campo. De acordo com Hine
(2015), a concepção de uma etnografia itinerante, em rede e exploratória em um ambiente de internet incorporada requer do pesquisador a
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presença efetiva, aceito no contexto da imersão para participar e interagir com outros interlocutores. A copresença dos etnógrafos no campo
digital exige, em geral, maior interação do que em campos offline. Tanto
os diálogos não estruturados como as entrevistas semiestruturadas
são capitais para a pesquisa etnográfica, mas as entrevistas, contudo, ajudam a sistematizar mais os aprendizados do campo. Então,
discutir densamente a relação do pesquisador no campo e explorar
as consequências de seus posicionamentos na pesquisa e suas interferências nos resultados produzidos merece lugar de destaque nessa
abordagem. Quando o campo é multilocalizado, o pesquisador deve
atuar em diferentes frentes de interações sociais e discutir sobre esses
relacionamentos diversos. As estratégias mal-sucedidas no campo podem ser poderosas fontes de insights sobre os objetos de pesquisa e
devem ser salientadas. Em suma, o etnógrafo deve manter uma orientação reflexiva e crítica sobre o seu próprio relacionamento com participantes e orientar o texto na relação com o contexto antropológico.
Embora não tenha mencionado a necessidade de uma autoetnografia, Geertz (1989; 1997) sempre se preocupou em descrever os
modos de relacionamento com os sujeitos da pesquisa. Assim, ele densamente descreve como foi aceito em Bali para que pudesse dar densidade a sua observação participante. Quando chegou na aldeia, em
1958, com sua mulher, Geertz levava a noção desenvolvida por Margareth Mead de que os balineses mantinham afastados os que não eram
da cultura, os estrangeiros eram vistos como não-pessoas, invisíveis
culturalmente. A primeira impressão de Geertz ultrapassa a visão de indiferença, contudo o antropólogo observou que os nativos os olhavam
com curiosidade, mas não se aproximavam, embora vigiassem seus
movimentos. Foi quando surgiu a oportunidade de observar uma briga
de galo em praça pública. O episódio foi interditado pela polícia local e
Geertz precisou fugir correndo como todos os demais nativos locais. A
experiência lhe conferiu um status de empatia e, no dia seguinte, a aldeia
parecia um outro lugar com acolhimento ampliado. A história fez Geertz
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refletir que em Bali, ser caçoado é ser aceito. Assim, toda essa narrativa
reflete sobre a relação pesquisadores e interlocutores e a construção
dos espaços de confiança e relatos, autoridade científica e narrativa.
É possível afirmar que converge com as preocupações de Hine
(2015), o debate sobre a autoridade etnográfica em Clifford e Marcus
(1998). Segundo os autores, como vimos, os dois modos de autoridade etnográfica – o experiencial e o interpretativo – estão cedendo
lugar ao dialógico e ao polifônico. O modo de autoridade dialógico
entende a etnografia como resultado de “uma negociação construtiva
envolvendo pelo menos dois, e muitas vezes mais sujeitos conscientes
e politicamente significativos” (CLIFFORD, 1998, p. 43). Já o modo de
autoridade polifônico, que rompe com as etnografias que pretendem
conter uma única voz, geralmente a do etnógrafo, propõe produções
multissituadas e colaborativas de conhecimento.
Uma fundamental contribuição para esse debate vem de Favret-Saada (2005) no Bocage francês. Refletindo sobre os afetos e
a noção de ser afetado pela vivência etnográfica, a autora nos convida a lançar luz sobre a condição política do etnógrafo, salientando
os limites da observação participante quando não há uma reflexão
fina sobre o lugar do etnógrafo na experiência. Ela confessa que se
deixou afetar pela feitiçaria para que pudesse ingressar em uma relação dialógica com seus interlocutores da pesquisa. Favret-Saada
(2005) enfrentou uma sólida barreira do mutismo na comunidade e só
foi aceita porque acordou entrar no jogo da feitiçaria como parceira.
Os questionamentos éticos sobre os procedimentos no campo logo a
tomaram, pois se participasse dos rituais de feitiçaria como o trabalho
de campo poderia se diferenciar de uma aventura pessoal? Contudo,
o paradoxo vivenciado pela autora seria que se apenas observasse os
rituais de feitiçaria nada teria a relatar. Assim, decidiu por participar dos
rituais e durante o tempo que vivia com os nativos nada anotava. Tinha
um diário de campo quando voltava para casa que tinha dois objeti-
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vos: a) compreender o que queriam dela e b) como cada interlocutor
a identificava. A antropóloga argumenta que algumas questões que
viveu são inenarráveis no relato etnográfico e que aceitar ser afetado
não implica em identificar-se com o ponto de vista do nativo, nem
aproveitar a experiência do campo para exercitar o seu narcisismo.
Há, segundo a autora, alguns traços distintivos da abordagem que
adotou: a) afinar o olhar para as nuances da comunicação não verbal, de aspectos não intencionais e não voluntários da narrativa dos
interlocutores; b) conceder estatuto epistemológico as situações das
comunicações involuntárias e não intencionais: c) o pesquisador precisa tolerar viver uma espécie de schize, identificando os processos
de transformações que lhe afetaram; d) as narrativas devem abordar
o que compreendemos mas também sobre situações que não temos
total clareza dos sentidos atribuídos; e) observar e participar não só
de rituais mais de movimentos coletivos que organizam diversos discursos sobre a vida social local. Favret-Saada (2005) ainda argumenta
que é importante para o etnógrafo observar que os rituais colocam em
perspectiva dispositivos terapêuticos complexos que se iniciam muito
antes e terminam bem depois dos atos rituais.
Hine (2015) em diversos momentos do relato sobre sua imersão
na plataforma do Freecycle faz referência a sua posição como pesquisadora, em um primeiro momento como observadora da plataforma,
depois como usuária e mais à frente na negociação com os gestores
da página, como moderadora do grupo. Em cada etapa ela reflete
sobre as suas impressões e descreve densa e criticamente seu relacionamento com os interlocutores.
No nosso campo no Museu de Favela, em diversos momentos
o estar lá foi uma experiência que se intensificou pela imersão e pelo
diagnóstico de escuta e relato de vozes multissituadas da comunidade
local, gestores e jovens parceiros do projeto. Em todo o momento do
relato etnográfico a discussão sobre a posição política da pesquisadora
esteve no centro dos debates, as discussões sobre tomada de posição
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em defesa do Museu e da comunidade em situações de conflito com
atores externos foi relatada com detalhamento. Nesse sentido, embora
não tenhamos dedicado um momento do relato etnográfico como espaço para uma autoetnografia, compreendemos o conceito como parte
inerente ao processo de pesquisa: tomar como objeto de investigação
relativizar e refletir criticamente sobre o papel político do pesquisador,
suas cosmovisões e impactos para a produção textual.
Vale por fim notar que as preocupações com a riqueza do trabalho etnográfico em ambos os projetos são semelhantes embora provocados por naturezas disparadoras distintas: Hine (2015) examina uma
plataforma já existente – o Freecycle –, com gestão global de base
comunitária, enquanto no Museu de Favela nós produzimos colaborativamente com a comunidade local os dispositivos de mídias digitais, e
os desdobramentos da pesquisa se fizeram em torno do experimento.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
É interessante para nosso debate recuperar a noção de George
Marcus (1991) quando compara a escrita etnográfica com a literatura.
Em sua acepção, a natureza do texto literário – que inclui metáforas,
figuração e narrativa – afeta o texto etnográfico. Para ele, a etnografia
deveria ser percebida como fenômeno interdisciplinar: envolve a política, os discursos, a poética, a retórica. O autor também salienta o
legado dos estudos pós-coloniais, especialmente os debates sobre
as relações de poder no desvendamento das dinâmicas culturais do
“Outro” e a ampliação dos debates sobre as responsabilidades éticas e políticas da etnografia.
O debate sobre a produção do texto etnográfico não se descola de uma reflexão contemporânea sobre o conceito de cultura
que em sua história transitou do funcionalismo ao estruturalismo, da
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hermenêutica ao pós-estruturalismo e foi mais recentemente mobilizada por estudos chamados pós-coloniais. Na visão mais contemporânea de cultura, os debates promovidos por Hall (1997) sobre a
noção de dinâmicas culturais atravessadas pelas regulações normativas ou de rupturas, classificatórias ou das nuances na produção
de subjetividades são centrais para o debate. Pensar, portanto, a
etnografia como produção da ordem discursiva da cultura, na qual
as vozes dos interlocutores da pesquisa são multissituadas no texto
e sempre refletidas mobilizando os tensionamentos políticos entre
pesquisador e pesquisados. E, ainda, a reflexão de que não estamos
à procura do todo da vida cultural, mas de dimensões que revelem
dinâmicas expressivas do modo de ser da comunidade em questão.
Como vimos, o afeto também é mobilizador para a experiência
etnográfica. E, mesmo em contextos em que temos um protocolo
prévio de métodos a investigar seja no campo presencial, participar
das ações comunitárias, anotar em diários de campo, recolher dados secundários de pesquisa, participar de rodas de conversas com
interlocutores, acompanhar situações rituais nas comunidades – ou
no campo digital: seguir os atores sociais nas plataformas que navegam, ouvir suas impressões sobre as escolhas e usos sociais das
plataformas e aplicativos, recolher comentários em redes sociais,
diagnosticar curtidas e compartilhamentos, entrevistar participantes
de grupos e listas online, propor a construção colaborativa de plataformas digitais; todos esses procedimentos são perpassados pela
qualidade das relações afetivas entre pesquisadores e pesquisados.
Os laços de confiança, as redes de solidariedade, os momentos de
transferência e contratransferências afetivas devem ser salientados
na produção discursiva do texto. Descrever densamente como somos afetados pelo processo do trabalho do campo e o debate sobre
a noção de autoridade deve nos guiar, portanto, ao desvendar os
lugares políticos dos sujeitos da pesquisa.
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CONTEXTUALIZAÇÃO
E DIRETRIZES DA PESQUISA
O período conhecido como Imperial no Brasil foi marcado por
iniciativas que buscavam estruturar a organização de uma nova nação, após a independência proclamada em relação à Portugal em
1822. Naquele momento, foi definido que deveriam ser criadas escolas de primeiras letras em todas as cidades, vilas e lugarejos. É nesse
período, em 1827, que o imperador Pedro I proclamou a definição de
um dia específico para a realização de homenagens aos profissionais
do campo da educação. Em 1963, o presidente João Goulart ratifica
a definição imperial e decreta a data como feriado nacional, definindo que o “Ministro da Educação e Cultura, através de seus órgãos
competentes, promoverá anualmente concursos alusivos à data e à
pessoa do professor”2. Dessa forma, o dia 15 de outubro é dedicado,
há 193 anos, a agradecer e reconhecer a contribuição que profissionais da docência dão a toda a sociedade.
No entanto, o momento de render tributos também apresenta
questionamentos e posicionamentos acusatórios em relação à atuação
de professores e professoras, quando verificamos as postagens em
meio digital. Entre os elementos de justificativa estão os conteúdos de
cunho ideológico, político e até religioso. Ao mesmo tempo, é possível
perceber que até as postagens de reconhecimento da atuação educacional tem vertentes diferentes de percepção da qual deveria ser a melhor conduta para o processo de ensino/aprendizagem. Mapear essas
narrativas e verificar as formas de descrição é o objetivo do estudo “Representações sociais de docentes e a propaganda digital: as imagens
projetadas e as percepções profissionais”, que se utiliza de quatro fontes de informação para a busca de elementos descritores: a) postagens
2 Decreto-lei nº. 52.682, de 14 de outubro de 1963. Disponível em: http://www.planalto.gov.
br. Acesso em 15 de nov. de 2016.
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nas redes sociais; b) comentários nas redes sociais; c) avaliação de
propagandas com questionário virtual e d) entrevista em profundidade.
Neste capítulo abordaremos os aspectos teórico metodológicos
envolvidos nesse escrutínio. Para isso, dialogamos como definidores
das diretrizes dos estudos das representações sociais as contribuições de Denise Jodelet (1989, 1993 e 2015) e de Serge Moscovici
(2000 e 2007). Por se tratar de um levantamento baseado nas relações
sociais estabelecidas no campo digital em diálogo com a percepção
da formação de subjetividades no “sujeito que não seria um indivíduo
isolado no seu modo de vida, mas seria autenticamente social; um sujeito que interioriza, se apropria das representações ao mesmo tempo
em que intervém na sua construção” (JODELET, 2009, p. 683). Essa
percepção edificada nos relacionamentos funciona em um tríduo que
envolve as intersubjetividades e as transubjetividades. Faremos ainda
o uso das pesquisas do campo da Antropologia Digital, em especial
as provocações de Daniel Miller (2016a e 2016b), Mônica Machado
(2019), Christine Hine (2015) e José Van Dijck (2013). Com esse intuito, descreveremos a seguir ponderações teóricas norteadoras, na
sequência, os elementos metodológicos organizados. Ao fim, apresentamos percepções já observadas e perspectivas de estudo.

AS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS
E O CAMPO DA ANTROPOLOGIA DIGITAL
A metodologia proposta utiliza como referenciais as metodologias de construção das representações sociais e as análises dos
processos das relações sociais estabelecidas em um contexto que
envolve o uso maciço dos meios digitais. Essa perspectiva tem como
base os campos da Psicossociologia e da Antropologia Digital, dialogando transversalmente também com a Educação e a Comunicação,
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pelo tema e pelos suportes escolhidos. A investigação multidisciplinar
é recorrente na psicologia social na busca de identificação das questões do sujeito. Referenciando à Deleuze e Guattari, Jodelet (2009)
ressalta os dois paradigmas de descrição do sujeito moderno como
os colocados na condição de servidão e os que são condicionados
à sujeição. A possibilidade de desvencilhamento dessas condições é
condicionada a um processo de reconhecimento das próprias condições. Nesse processo de direcionamento das condutas é construído
com o uso de “equipamentos coletivos de subjetivação”, podendo ser
verificado na disseminação de conteúdos de cunho religioso, político,
artístico e muitos outros. O controle da reverberação desses processos
produtores de subjetividade revela a centralidade do poder e do saber
em camadas de poder que se mostram com posicionamentos políticos
conservadores. Ao mesmo tempo, o direcionamento da produção das
subjetividades com o intuito de resgate existencial e de reconhecimentos dos próprios valores é visto como possível.
A descrição inicial do conceito das representações sociais é creditada à Serge Moscovici, que estabeleceu as formas de abordagem
do tema nos meados do século XX, analisando o que se torna senso
comum nas atividades individuais e em grupo. As formas e as razões
que motivam as pessoas a compartilharem informações podem revelar
aspectos importantes de como os meios de comunicação são utilizados na produção de uma realidade comum. O conhecimento surge
das interações, por isso a necessidade de investigar os processos de
produção, em uma articulação dos conceitos psicológicos e sociológicos. Contemporaneamente, essas interrelações têm grande parte de
sua efetivação com o uso de dispositivos conectados por sistemas,
plataformas e redes sociais digitais. Mesmo com a migração de parte
dos contatos pessoais para a mediação tecnológica, o interesse nas
efetivações das representações sociais não se alterou mostrando potencial para averiguar os relacionamentos e padrões de conduta da
sociedade, marcadas cultural e temporalmente. As conformações de
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padrões podem ser percebidas como processos, pela forma de composição no cotidiano, e como estrutura, pelos formatos estabelecidos
e possíveis de serem reconhecidos.
Um exemplo são as análises de Jodelet (1989) quando ressalta o
papel ativo do sujeito na construção dos sentidos e demonstra a produção deles na disseminação de informações na década de 1980, época
que teve início a divulgação dos casos de contágio com o vírus HIV, causador da Aids. Mesmo sem comprovação científica, a doença foi atrelada com valores morais, associando a infecção com o comportamento
homoafetivo e, pela reprovação desse tipo de relação, com aspectos
punitivos. Outra vertente de relação sem comprovação foi a associação
da enfermidade com uma produção artificial que estaria atendendo aos
propósitos de uma guerra biológica. As formas de contágio por sangue
ou esperma, além da desconfiança de que pudesse ocorrer por saliva,
rememora os tabus estabelecidos anteriormente com as doenças mentais e com a sífilis. A indução do distanciamento, provoca a exclusão das
pessoas que poderiam pertencer ao “grupo de risco” dos ciclos sociais.
A falta de informações corretas e a disseminação de boatos contribuíam
para a produção de sentidos sobre a moléstia com a mobilização do
“medo, atenção e uma atividade cognitiva para entender, controlar e
nos defender” (JODELET, 1989, p. 51). A recuperação dos sentidos era
feita, inclusive, com o uso de expressões semelhantes a outras utilizadas anteriormente, o que possibilita a retomar os significados como no
uso de em francês do termo sidaïque (aidético), com sonoridade similar
à judaïque (judaico), ou na nomeação de sidatorium para os locais de
atendimento, que pode ser associado a sanatorium (sanatório) e crématorium (crematório). Nesse caso, as representações sociais atribuídas
assumem padrões morais e biológicos, afetando de forma distinta cada
sujeito, de acordo com seus padrões culturais e ideológicos.
Produções conceituais como essas são de criação coletiva,
nos processos de relação social, e não podem ser atribuídas a uma
única pessoa ou à autonomia dos indivíduos para a geração delas.
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Superando a proposição de ter as manifestações culturais como única vertente de análise, Moscovici (2007) centra sua proposta no ato
de comunicar como propagador das noções e valores, que ocorre em
circunstâncias e ações de uma sociedade pensante, portanto, que
não pode ser considerada alheia aos processos. As representações
sociais estão ativas e são despertadas no cotidiano com elementos
descritores da realidade e, para os identificar, é necessário “descrevê-lo, analisá-lo, explicá-lo em suas dimensões, formas, processos e
funcionamento” (JODELET, 1989, p. 53). A intervenção das representações na percepção da sociedade pode se dar em duas vertentes,
convencionalizando, quando promovem o enquadramento das pessoas, objetos e situações em padrões partilhados com a adição de
novos elementos; e prescrevendo, quando promove uma síntese dos
signos, com a supressão de características, o que possibilita uma
aproximação pela semelhança. Ao mesmo tempo, as representações
sociais são geradas pelos processos de ancoragem e de objetivação. A ancoragem utiliza-se de algo considerado perturbador, geralmente, o equiparando com um padrão que pareça mais apropriado.
A objetivação ressalta características icônicas e as nomeia, fazendo
um paralelo com outras pessoas, objetos ou ações. Nesse sentido,
a disseminação dos vírus HIV, com as referências disseminadas em
torno da Aids explicadas anteriormente, são um exemplo de efetivação do processo de ancoragem. Como explicitado, os termos relacionados com a doença trazem em sua composição semelhanças com
outras expressões usuais e que antecipam os conceitos. Ao ser comparado, o sujeito ou objeto é reajustado e assume, por consequência,
as características típicas do referencial e passa a carregar em si as
opiniões relacionadas. Com o processo de ancoragem, a nomeação
e a classificação de algo ou alguém determina os limites do que é
permitido ou proibido. “Dar nome não é uma operação puramente
intelectual, com o objetivo de conseguir uma clareza ou coerência
lógica. É uma operação relacionada com uma atitude social. Tal observação é ditada pelo senso comum e nunca deve ser ignorada,
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pois é válida para todos os casos” (MOSCOVICI, 2000, p. 668), com
o objetivo de facilitar a interpretação dos sentidos.
Além dos processos cognitivos e intrapsíquicos, é preciso averiguar também a noção de pertencimento e de participação social e cultural,
o que possibilita o dimensionamento do escopo da análise e os aspectos
envolvidos (JODELET, 1989 e 1993). Caso sejam averiguadas contradições, Garnier & GEIRSO (2015) propõem a investigação epistemológica,
teórica e metodológica do conceito das representações sociais. Na percepção que os sujeitos são formados por funções psicossociológicas
e são afetados sem a consciência plena, são questionados dois processos: o primeiro dá-se de forma tripla com as restrições do sujeito, a
relação da condição social, com desejos e carências, e a capacidade
de simbolizar a sensação de superação das contradições e atendimento
dos desejos; o outro é a demanda de referenciar os padrões organizacionais, contextualizados historicamente, que possam ser identificados e
absorvidos pelo sujeito. Nas duas vertentes temos a fusão de elementos
de cunho psicológico e sociológico, podendo ser questionadas pelas
generalizações referenciadas em grupos, a sujeitos ou a objetos específicos. O empecilho está nos procedimentos das representações sociais
que abordam a análise como uma ideação social, resultado das relações, e que concretiza efeitos que podem interferir na organização da
sociedade, nos modos de vida e nas formas de comunicar.
Falar sobre modalidades de conhecimento implica que tratemos representações como pensamento constituinte e pensamento constituído. Por um lado, a construção mental se torna
o centro das atenções em seus aspectos sensíveis, imaginários e cognitivos. Por outro lado, sua tríplice função básica
(organização e interpretação do universo da vida, orientação
de comportamentos e comunicações, assimilação no universo
mental de objetos culturais, novas ideias ou materiais) as torna
modalidades de conhecimento práticas cujo desenvolvimento
depende de concepções, interesses, sistemas de valores e
normas predominantes na formação social e seus componentes grupais (JODELET, 2015, p. 49).
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Dessa forma, as representações sociais efetivam-se nos processos simbólicos produzidos nas relações e nas produções efetivadas pelas estruturas de poder, concretizando-se como categorização
e como classificação de ideias, percepções, imagens, modelagens e
vinculações coletivas. A busca de identificação dessas efetivações deve
observar um tríduo de subjetividade, intersubjetividade e transubjetividade. A subjetividade relaciona-se às questões interiores de constituição
do indivíduo, por isso indica o ponto de vista dele nas interações compartilhadas e faz com que as representações conformem a significação
dos objetos sociais para indivíduos ou grupos. Nesse escopo estão as
interferências da cognição, da condição emocional, das experiências
prévias, da opressão e da resistência, por exemplo. A intersubjetividade
relaciona-se ao contexto que possibilita a recuperação dos significados
que emergem nas relações sociais, fazendo com que as estruturas já erigidas interfiram nos processos de decodificação e de produção de significados. Perpendicular às duas anteriores, a transubjetividade pode ser
localizada nos discursos individuais ou do grupo, se conformando como
uma racionalidade que pode promover alinhamentos de acordo com a
estrutura de ascensão, com a localidade de efetivação, com o momento
histórico, com o campo de expressão e outros condicionantes.
Os meios de comunicação são tidos como um dos principais
veios de disseminação de conteúdos e conceitos, pela potência deles
em viabilizar o intercâmbio de informações no meio social. Por isso,
devem ser analisados com vistas na tripla perspectiva, envolvendo as
formas e metodologias de construção das representações sociais com
os impactos sociais e subjetivos, bem como dos modelos de produção
que elas processam no conteúdo. As pessoas se comunicam em um
sistema de fala e escrita criado na representação de cores, sensações,
objetos e tudo o que cerca as relações da sociedade. As percepções
são repensadas em um processo de reconhecimento que é constituído
de fora para dentro. Os formatos e as cores das imagens aumentam
o poder de alinhamento com o senso comum, colaborando para os
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processos de ancoragem e objetivação. “É também o meio de garantir
a sustentabilidade das representações na memória coletiva, seu acúmulo em camadas referentes aos tempos mais ou menos antigos e
sua relação com o simbólico e o imaginário” (JODELET, 2015, p. 165).
As ilustrações carregam de simbologia a estética, estabelecem formas
criativas de significação e exploram relações mais poéticas.
As representações sociais efetivam-se no constante processo
de produção de sistemas de significados que envolvem valores, tradições e expressões imagéticas. Esse uso é estabelecido “no” e “com”
o discurso em uma trama complexa que promove a identificação nos
modelos de explicação e de justificativa social. As alterações e a definição conceitual são necessárias para o atendimento às exigências
individuais e coletivas, fazendo com que os conceitos envolvidos atuem
como elementos evocativos, ascendendo pensamentos latentes que
possuem correlação com as expressões e imagens às quais estabelece
referência. A interação do indivíduo com o grupo é produtiva e faz com
que os dois se constituíam entre si. Nessas relações são estabelecidos
os patamares da heteronomia e da autonomia e, nesses arrolamentos,
se desenvolvem as representações sociais que, para Moscovici (2007)
agem de forma a convencionalizar e a prescrever padrões estabelecidos na atividade cognitiva. As imagens, formatos ou condutas agem
como recuperadores conceituais pré-estabelecidos (JODELET, 1989),
mesmo que possuam diferenças em cada agrupamento social.
Devido à pesquisa em questão, ter entre seus propósitos o comparativo entre as tendências de representações sociais nas propagandas publicadas no ambiente digital e os posicionamentos dos profissionais da educação sobre elas, a perspectiva de análise segue também
os estudos da antropologia digital. Dentro de um cenário mundial, no
qual a vida tem sido cada vez mais mediada pela tecnologia, o envolvimento é ponderado como semelhante na internet e em outros cenários, mesmo que sejam necessárias estratégias específicas e a revisão
dos termos-chave. Hine (2015) descreve esse ambiente como uma vida
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E3 (imersa, incorporada e cotidiana), apontando que nos ambientes
mistos, online e offline, a flexibilidade permite a avaliação dos meios e
possibilita ganhos epistêmicos similares aos processos convencionais.
O contexto no qual as relações estão imersas ganha maior foco, motivando as pesquisas baseadas na interação. A pesquisa imersa, incorporada e cotidiana em relação ao conteúdo da internet não deve ser
localizada, já que ela pode circular além do ambiente de sua origem e
pode receber significados diversos dependendo dos contextos de uso.
Surgimento de objetos de estudo que não estão confinados a
sites únicos, sejam eles online ou offline, mas permitem a exploração de diversas formas de conexão e circulação entre eles.
A abordagem das mobilidades permite que objetos de estudo
não localizados espacialmente sejam focalizados em padrões
de conexão e circulação, e isso é particularmente apropriado
para uma Internet imersa e incorporada (HINE, 2015, p. 64).

O campo digital é percebido por Miller (2016a e 2016b) como
espaço de mediação das relações sociais sem romantizações, sem
ser balizado como indutor de novas relações e sem ser demonização
exclusiva dos malefícios causados. Com isso, aponte seis premissas
para as pesquisas da Antropologia Digital: a) dialética, que indica o
movimento duplo de aumento da potência de interação e de ampliação
da projeção de individualidades; b) mediação da autenticidade, que entende a experiência digital com o mesmo grau de realidade das demais,
sendo que a ascensão do digital não aumentou a mediação; c) holismo,
que mostra as possibilidades de relativismo para a análise comparada, como a Antropologia, considerando os aspectos que interferem no
modo de vida; d) o relativismo cultural e a globalidade, que explicitam
a caracterização dos indivíduos sem vislumbrar na internet um resumo
mental dos indivíduos e sem que ela seja percebida como homogeneizante, necessariamente; e) acesso da cultura digital, que pondera que a
abertura e fechamento de mundo podem ser efeitos da projeção digital,
que não apresenta visibilidade igual para todos; e f) materialidade, que
não trata o mundo como espaço de abstração e sim como espaço de
produção cultural, da mesma forma que os antecessores.
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A retenção de procedimentos anteriores nas relações estabelecidas no ambiente digital é considerada por Horst e Miller (2012)
como uma forma de interferência do mundo nas redes sociais.
A Theory of Attainment propõe entender os fluxos sociais do ambiente
como uma sociabilidade escalável na integração do físico com o virtual. O que ocorre é a ampliação dos campos e do atingimento com
a simultaneidade, a redução da sensação de distância e a produção
da memória coletiva, por exemplo. Pesquisar essas relações digitais
possibilita o entendimento dos aspectos mais amplos de cada sociedade, como a identificação que no Brasil 88% das pessoas não têm
autorização para o uso de dispositivos eletrônicos no ambiente escolar, mesmo que seja associado a atividades de aprendizado. Na Índia,
o indicador é de 92%, no Chile 72%, na China 60% e na Inglaterra o
veto é de apenas 51% (MACHADO, 2019). Os indicadores de recusa
na associação das redes sociais com tarefas estudantis explicitam a
consideração do uso de tecnologias digitais como distinto das relações presenciais, o que é percebido como inadequado, já que
na era pré-digital, os seres humanos viviam em contextos tão
mediados quando na contemporaneidade. A interação face a
face é vista nessa tradição como relação tão mediada quanto
as experiências digitais: gestualidades, comportamentos não
verbais ou a própria linguagem oral. Assim, dois conceitos se
agregam à noção: o mundo digital é visto como tão autêntico
quando outras formas precedentes de comunicação, não tornando os seres humanos mais ou menos mediados em função
de seus dispositivos (MACHADO, 2019, p. 03).

O progresso da Web 2.0 possibilitou a migração de atividades
cotidianas para plataformas digitais, “tornando a Internet mais fácil de
usar, mas mais difícil de mexer” (VAN DIJCK, 2013, p. 06). Os dados
tornaram-se alvo de interesse além da utilidade dos canais, mas essa
conduta não é percebida como superação de um padrão anterior e sim
um desenvolvimento do que já era usual. Assim, o digital não supera a
humanidade, apenas causa mudanças nos comportamentos com novas
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possibilidades processuais. Van Dijck (2013) propõe uma categorização
dos perfis de plataformas de interação com base na composição e objetivos: a) Redes sociais (SNSs), promovem a interação entre as pessoas
ou com grupos, simulando relações pessoais, profissionais ou baseadas na localização geográfica; b) Repositórios de “conteúdo gerado pelo
usuário” (UGC), possibilitam a visibilidade de produtos profissionais e
amadores, potencializadores da criatividade, da atividade cultural e da
troca de conteúdo; c) Espaços de negociação e marketing (TMSs), destinados à troca e comercialização de produtos; e d) Jogos eletrônicos
online, que é um campo ainda em desenvolvimento.
Fotografias, vídeos e outros produtos de hipermídia são considerados como áreas, métodos e meios de pesquisa etnográfica e
representações, podendo dialogar com os Estudos Visuais. As imagens carregam fatores subjetivos do autor e de quem as vê, com isso
os significados acadêmicos são considerados arbitrários e construídos no alinhamento com o viés metodológico e teórico. “Imagens e
palavras se contextualizam, formando não um registro completo da
pesquisa, mas um conjunto de diferentes representações e vertentes
dela” (PINK, 2007, p. 119-120). Ao integrar a imagem e o conteúdo
do objeto, valoriza-se o contexto na identificação das atividades e na
garantia da representação. São propostas três premissas de abordagem: a) a impossibilidade da descrição completa do registro; b)
as interferências das subjetividades e intenções dos envolvidos; e c)
a consideração dos significados das imagens em outros contextos.
Com isso, “os cientistas sociais frequentemente reclamam que as
fotografias sozinhas não representam, por exemplo, emoções, relações sociais, relações de poder e exploração, mas precisam ser
contextualizadas com o discurso verbal ou outro conhecimento para
invocar tais experiências” (PINK, 2007, p. 125). A indicação é analisar
com base nos usos e definições atribuídos ao conteúdo visível e da
conexão com as ideologias, visões de mundo, histórico e identidade.
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OS MÉTODOS DE ANÁLISE EM QUATRO ETAPAS
Os procedimentos analíticos definidos usam as considerações
apuradas em ambiente digital com a avaliação dos profissionais da
educação do Rio de Janeiro. Os procedimentos buscam localizar
elementos que possibilitem a categorização e o cruzamento de informações. “Procura-se explicitar o poder analítico e exploratório do
modelo cultural para a psicologia social em particular, através da sua
possibilidade de articular sistemas de significados inter-relacionados e de construir e regular instituições, relações sociais, emoções,
ações e práticas sociais” (MELLO e SOUZA, 2003, p. 66). Busca-se
tensionar os processos de troca e constituição estabelecidos entre
o indivíduo e a sociedade, verificando condutas no entendimento de
Vasconcelos (2013) que o desconhecimento gera a reprodução das
formas de opressão. Os métodos utilizados são de frentes díspares,
apontando elementos a serem confrontados para a colaboração do
entendimento das formas e padrões localizados da imagem do docente. A coleta de dados usa documentos digitais publicados nas
redes sociais e na realização de uma pesquisa com profissionais da
educação, com um questionário digital e com entrevistas em profundidade. Investigamos a natureza humana, na sua variedade em uma
visão universal, correlacionando com o espaço de sua efetivação e
formas diferentes de manifestação. Os dados são levantados em
quatro etapas distintas, a serem cruzados em um segundo momento:
a) postagens no Twitter selecionadas pelo software Twitsearch no dia
15 de outubro de 2019 com o uso das hashtags; b) comentários nas
propagandas postadas por instituições de gestão e representação
na área da Educação; c) pesquisa com questionário virtual feita com
profissionais da educação; e d) entrevistas em profundidade realizada com docentes de escolas públicas e privadas do Rio de Janeiro.
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POSTAGENS DE HOMENAGEM
NAS REDES SOCIAIS
O primeiro levantamento usa postagens feitas nas redes sociais no Dia do Professor em 2019. A categorização identifica se
existem vertentes de posicionamento social nas postagens e nas interações. Vemos como artefato de identificação os aspectos convencionalizantes e prescritores, e se o fluxo de formatação de condutas
tem referencial em proposições macro ou se é localizado auxiliando
o posicionamento dos interesses e envolvimentos. Com o uso regular dessas sínteses do comportamento social, seja induzindo ou
se apropriando dele, a propaganda e a publicidade são mais que
apenas uma segmentação do escopo de análise. A cultura mercadológica e, por consequência, do consumo são balizamentos importantes para as ponderações a serem verificadas. Nessa perspectiva, foi
realizada uma coleta de postagens no Twitter com o uso do software Twitsearch na comemoração do Dia do Professor, 15 de outubro,
em 2019 com o uso da expressão “Dia do Professor” e de hashtags
correlatas #DiaDoProfessor, #Professor, #DiaDosProfessores, #FelizDiaDoProfessor, #FelizDiaDosProfessores, #DiaDaProfessora. As
expressões foram definidas com base em levantamento no mesmo
período no ano anterior na verificação de marcações mais usuais.
Os dados disponibilizados foram estudados com base nos números indicativos de maior quantidade de compartilhamento e frequência de termos, no entanto foi necessário ir além, verificando elementos
qualitativos envolvidos no processo. A realização de pesquisas no formato quantitativo é colocada como oposição ao método qualitativo, em
alguns casos. Uma lida com os números e com o uso de ponderações
estatísticas, que podem ter origem em uma pesquisa de opinião, por
exemplo. A outra utiliza-se de expressões textuais, imagéticas e sonoras, das quais é possível aferir conclusões com base na interpretação
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dos conteúdos dos registros. A pesquisa social demanda uma visão
holística dos processos sociais para que seja possível elencar o escopo
do objeto e do problema, percepções teóricas, metodologias de coleta
de informações e estabelecimento de análises conclusivas.

COMENTÁRIOS NAS PROPAGANDAS
POSTADAS PELAS INSTITUIÇÕES
DE GESTÃO E REPRESENTAÇÃO
O segundo veio da busca de informações, sendo efetivado com
a captação da manifestação espontânea dos internautas nos comentários de internautas em publicações específicas de homenagens ao
Dia do Professor. As postagens selecionadas são consideradas propagandas por serem de autoria de uma organização. Foram definidas
dez instituições com relação direta com o sistema de gestão ou de
representatividade das escolas e professores, especialmente da Educação Básica, no Brasil, no estado e na cidade do Rio de Janeiro. Contemplando os níveis federal, estadual e municipal, fazem parte dessa
investigação: o Ministério da Educação (MEC), a Federação Nacional
de Escolas Particulares (Fenep), a Secretaria Estadual do Rio de Janeiro (Seeduc), a Federação dos Trabalhadores em Estabelecimentos
de Ensino no Estado do Rio de Janeiro (Feteerj), o Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino no Estado do Rio de Janeiro (Sinepe RJ),
o Sindicato Estadual de profissionais da Educação do Rio de Janeiro
(Sepe), a Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro (SME
Carioca), o Sindicato dos Estabelecimentos de Educação Básica do
Município do Rio de Janeiro (Sinepe RIO), o Sindicato dos Professores do Município do Rio de Janeiro e Região (Sinpro RIO) e a União dos
Professores Públicos no Estado (UPPES). Foram verificados os perfis
oficiais dessas instituições no Facebook, no Instagram e no Twitter, no
dia 15 de outubro de 2019 e nos dois anteriores e posteriores. Dos 30
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perfis buscados, 17 tiveram postagens de homenagem aos docentes
com um total de 1.844 comentários.
É necessário ressaltar a distância temporal entre a data das postagens e o momento de escrutínio dos dados, havendo entre os dois
períodos cerca de 15 meses de diferença. Isso fez com que alguns
comentários e até postagens fossem excluídos, perdendo uma parcela das informações. Mesmo assim, o que se verifica é que os dados
ou as postagens eliminadas não representam um grande volume, o
que faz com que não interfiram na análise final. A dimensão disponível
mostra-se como suficiente para traçar um panorama confiável sobre as
imagens projetadas em torno da representação do professor.
A amostragem aponta-se como uma forma de seleção presente
em diversas etapas do processo de pesquisa. Escolher a quantidade
e quais pessoas a serem entrevistadas, quais exemplos devem ser indicados, qual a profundidade da análise e outras decisões do processo de investigação e interpretação possuem critérios que podem ser
considerados com maior ou menor grau de abstração ou concretude
(FLICK, 2007). A percepção das formas de tratamento dos dados está
intimamente relacionada com o momento de realização da pesquisa,
sendo que durante o processo são verificadas diferentes potências
para lidar com a questão. Ao mesmo tempo, o nível de abstração está
relacionado com a tipicidade de alguns posicionamentos que se têm
a respeito do grupo ou objeto estudado. As decisões sobre a amostragem passam pela identificação da relevância das informações. Enquanto uma das opções privilegia a representação da diversidade do
campo, utilizando a variedade de casos, a outra investiga a estrutura,
que pode ser demonstrada com exemplos individuais ou apenas de
um segmento. Por isso, o levantamento deste segundo momento da
pesquisa utiliza apenas os comentários constantes das postagens
feitas pelas dez instituições com relação direta com a gestão escolar ou representação dos profissionais no ambiente educacional, em
especial do estado e cidade do Rio de Janeiro. Desses comentários
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são levantados os posicionamentos que podem ser elencados como
definidores das representações sociais dos docentes, bem como são
avaliados os silenciamentos que porventura possam ser detectados.

PESQUISA COM QUESTIONÁRIO VIRTUAL
A quarta etapa consta da realização de um survey, por intermédio de um questionário virtual disponibilizado para professores e
professoras do Rio de Janeiro. A pesquisa ampla utiliza o confronto
dos profissionais com as imagens apuradas nas postagens das dez
instituições listadas no item anterior. As imagens usadas são as que
foram localizadas nos perfis oficiais dessas instituições no Facebook,
no Instagram e/ou no Twitter. Os textos e as imagens (fotos, ilustrações
ou vídeos) das postagens de homenagem foram usadas como referência na roteirização dos questionamentos do survey. Cada imagem foi
disponibilizada em uma página, na qual os respondentes tiveram que
manifestar a identificação nas propagandas das sensações de afeto,
eficiência, incentivo, valorização, profissionalismo e reconhecimento.
A mensuração de aceitabilidade se deu com o uso da tabela de Likert
com a indicação das opções: “discordo plenamente”, “discordo parcialmente”, “não tenho opinião”, “concordo parcialmente” e “concordo
plenamente” em pontuações de 1 a 5. Contra a vertente da regularidade nas relações intergrupais como alvo de pesquisas que usam,
geralmente, métodos superficiais de pesquisa de opinião, são apontadas as entrevistas mais profundas, tendo o método de Likert como
mais adequado já que mostra as motivações por trás dos sentimentos
expressos. Também foi disponibilizado em cada postagem um espaço
para comentários. Ao final, foram apresentadas três perguntas abertas
para o posicionamento dos docentes: a) Para você, qual a palavra
representa a profissão de professor? b) O que sentiu quando viu as
postagens? e c) Com que palavras você se definiria como docente?
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ENTREVISTAS EM PROFUNDIDADE
A quarta vertente de análise também tem como mote a perspectiva qualitativa, realizada com docentes das escolas públicas e privadas do Rio de Janeiro com entrevistas em profundidade. As tendências
temáticas apuradas anteriormente serviram como referência na roteirização dos questionamentos, mas não como limitadoras do escrutínio.
A investigação segue três diretrizes gerais: a) averiguar a percepção
do docente sobre a propaganda direcionada à sua categoria; b) investigar a imagem docente que a categoria idealiza; e c) levantar a
percepção que o docente tem da própria imagem. Os profissionais das
escolas foram buscados na maior diversidade de localização possível.
A entrevista é estruturada no roteiro, apresentado ao Comitê de Ética,
listando pontos ou tópicos a serem abordados tendo como referência
o problema central do projeto. A qualidade dos dados pode ter influências negativas sob cinco aspectos: 1) possibilidade da influência das
respostas em benefícios futuros; 2) inibição causada pela exposição ou
características do entrevistador; 3) busca de atender às expectativas
do entrevistador; 4) situações ocorridas no decurso do processo de
captação; e 5) capacidade de recobrar informações ou de relatá-las.

QUADRANGULAÇÃO NA ANÁLISE
A apuração de dados em quatro vertentes do ambiente digital
mostrou-se profícua na condição de auxiliar na descrição das representações sociais disseminadas nas redes sociais e que se efetivam
na subjetividade dos docentes. O cruzamento do que foi postado com
os comentários e respostas às provocações por intermédio do survey
e na entrevista em profundidade possibilitou a avaliação nos níveis da
subjetividade, da intersubjetividade e da transubjetividade. Também
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foi possível balizar indicativos consistentes de ancoragem e de objetivação, bem como da efetivação das ações de convencionalização
e prescrição. Outra confirmação é a verificação do carregamento de
posturas típicas das relações presenciais para as relações estabelecidas no ambiente virtual, como sinaliza a Theory of Attainment. A amplitude e diversidade de dados possibilita diversos cruzamentos ainda a
serem estabelecidos, além dos que já foram realizados.
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INTRODUÇÃO
Os anos de 2020 e 2021 foram marcados pela eclosão da pandemia do novo Coronavírus. O vírus, até então pouco conhecido e causador
de uma doença que pode ser letal até mesmo para indivíduos saudáveis, transformou o mundo e a vida como conhecemos. A necessidade
de afastamento das pessoas, imprescindível para conter a proliferação
do mal, levou ao isolamento social de grande parcela da população, que
restou trancada em suas casas, legada ao convívio social apenas com
aqueles que coabitavam o mesmo lar. O que observamos nesse ano foi
o afastamento físico de familiares, amigos, enfim, de todos aqueles com
quem o cotidiano pré-pandêmico proporcionava interação social.
O ser humano, no entanto, é essencialmente um ser social. Nesse contexto, a tecnologia emerge como ferramenta fundamental para
superação dessa quarentena forçada que a todos foi imposta. Vimos
surgir em 2020 as lives de artistas, que performavam shows ao vivo
gratuitamente para seus fãs em plataformas como o YouTube, enquanto esses podiam interagir entre si pelo chat; ou, ainda, os encontros
online de familiares e amigos, por meio de aplicativos de videoconferência. A socialidade não foi dizimada, mas sim transformada e reconfigurada para atender à necessidade dos tempos pandêmicos.
Engane-se, no entanto, quem vê nisso um fenômeno inédito.
As mídias sociais já são usadas como ferramentas para superação da
solidão e do isolamento por outros grupos sociais há bastante tempo.
Pacientes com câncer hematológico, objeto deste capítulo, realizam tratamentos cujo protocolo consiste, além das longas internações para administração de medicações de combate às células neoplásicas malignas
em seu corpo e de seus eventos adversos, muitas vezes em isolamento
e precaução de contato (um conjunto de técnicas e equipamento utilizados com fins de controle de transmissão de bactérias e vírus resistentes
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a drogas) por estarem imunodeprimidos. O distanciamento físico, nesse
contexto, muitas vezes só pode ser superado pela presença digital.
Há de se observar ainda que, em diversas ocasiões, o isolamento não é imposto pelos protocolos médicos, mas sim pelos próprios
pacientes: não é incomum que, devido às severas transformações
pelas quais o corpo e a mente passam, eles evitarem as visitas de
familiares e amigos, de modo a preservarem sua imagem. Mais uma
vez, graças às tecnologias ligadas à internet, é possível superar esse
afastamento e manter a conexão com o outro.
Na segunda década dos anos 2000, já não é mais possível
pensar a internet e as experiências online desvinculadas das vivências cotidianas offline – ambas estão entrelaçadas entre si: o que
vivemos ou percebemos no ambiente digital afeta diretamente o que
acontece fora dele, e vice-versa (HINE, 2015). O que a conjuntura
atual nos mostra, então, é que a presença de aparelhos celulares
na enfermaria se dá de maneira muito natural – fenômeno que analisaremos a partir da ótica da antropologia digital. O saber antropológico nos permite compreender como se dão os usos das mídias
digitais em diferentes contextos e culturas, mostrando-nos que olhar
para questões que afetam os indivíduos tanto no ambiente presencial
quanto no online de maneira integrada nos ajuda a refletir sobre a
essência humana (HORST; MILLER, 2012; MACHADO, 2017; MILLER,
2016, 2017a; MILLER et al., 2016). Assim, propomo-nos a refletir sobre as interferências do digital na vida humana, mais especificamente
na experiência de hospitalização de pacientes hematológicos.
Nossa abordagem se dá principalmente a partir de um olhar que
pensa o ecossistema midiático com base nas relações de sentido, afeto
e poder que ele proporciona aos indivíduos no contexto da interação
social. Madianou e Miller (2012, 2013) fundam essa discussão a partir
da teoria da polymedia, debatendo como “a propensão por uma ou outra
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mídia tem como base intenções subjetivas que ilustram como cada pessoa deseja administrar suas interações sociais e seus relacionamentos”
(BARBOSA; MACHADO, 2020, p. 3), de modo que a escolha se dá de
maneira relacional dentro do ecossistema midiático do indivíduo:
as intenções que temos em nossos relacionamentos e o contexto em que nos encontramos é que farão com que percebamos e
exploremos as affordances das mídias de determinada maneira.
Assim, o ideal é voltar o olhar em direção ao ecossistema comunicativo como um todo, para examinar de que maneiras as
oportunidades que cada uma das mídias oferece são exploradas pelas pessoas (BARBOSA, 2019, p. 43).

Miller et al. (2016) argumentam que as mídias sociais, por se
orientarem para a formação de grupos e não para a individualidade,
possibilitam uma ressignificação da noção de comunidade, possibilitando a construção de redes socioafetivas no ambiente digital. Barbosa (2019) discute a construção dessas redes a partir das noções
de comunidades imaginadas (ANDERSON, 2006) e neotribos (MAFFESOLI, 1998). Os sentimentos de pertença e cooperação, os laços
afetivos e o reconhecimento de uma identidade comum (ANDERSON, 2006; POLIVANOV, 2009) arquitetam o senso de pertencimento
à comunidade. E, embora Polivanov (2009) reconheça a facilidade
com que tais grupos possam ser desfeitos no ambiente digital, ao
traçar um paralelo com as ideias de Maffesoli (1998), mostra-nos que
com a mesma agilidade podem ser refeitas, além da possibilidade de
vinculação a diversas comunidades simultaneamente.
O que podemos perceber é que o ambiente digital, ao proporcionar interação social, cria um senso de pertencimento à comunidade, no qual há forte laço emocional. Assim, são fomentadas as redes
de solidariedade que, em momentos críticos, emergem como forma
de cuidado, como no caso de pacientes com câncer que relatam seus
tratamentos em sites de redes sociais.
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PERCURSO METODOLÓGICO
A partir dos pressupostos da antropologia digital (HINE, 2015;
HORST; MILLER, 2012; MACHADO, 2017; MILLER, 2016, 2017b; MILLER et al., 2016), o método de pesquisa é de inspiração etnográfica,
com o intuito de realizar uma descrição densa (GEERTZ, 2008), fazendo emergirem as “teias de significados por trás de ações e discursos
que, a princípio, podem parecer-nos desprovidos de sentido, mas que
perpassam as mídias sociais e o ambiente hospitalar” (BARBOSA,
2019, p. 64). Dessa maneira, aprendemos com os pacientes sobre
seus usos das mídias sociais, compreendendo, de maneira mais integral, como se dá a apropriação de tais tecnologias por eles.
Inspirados em Hine (2015) e Marcus (1995), propusemo-nos a
realizar uma etnografia que persegue as conexões que surgem durante
a pesquisa. Partindo, então, das interações entre pesquisadora e pacientes na enfermaria hematológica e dos perfis no Facebook e WhatsApp
desses participantes, a investigação se desenvolveu a partir das conversas e publicações realizadas. Cabe destacar ainda que a decisão de
restringir a pesquisa a essas duas mídias sociais surgiu a partir das conexões que se apresentaram ao longo da pesquisa, pois eram justamente aquelas com uso mais expressivo e comum a todos os participantes.
A coleta de dados foi realizada entre os meses de setembro
e dezembro de 2018, em vinte visitas à enfermaria hematológica do
INCA – Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva – no
Rio de Janeiro. No mesmo período, também foi realizada a pesquisa
nas mídias sociais dos pacientes participantes. Além da observação
participante, foram realizadas entrevistas conversacionais e entrevistas
em profundidade (GIVEN, 2008) com os pacientes.
O uso do celular no cotidiano da enfermaria foi um dos aspectos
observados para a seleção dos participantes. As condições de saúde
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também auxiliaram em tal escolha: foram considerados aptos a participar da pesquisa apenas aqueles que estivessem conscientes, orientados e capazes de manter uma conversa. Ao todo, treze pacientes colaboraram com a pesquisa, tendo sido possível acompanhar, ao longo das
visitas, o tratamento de quatro deles: Melissa, Pedro, Antônio e Andreia.

COLETA DE DADOS
A observação participante foi realizada concomitantemente às
entrevistas conversacionais – estratégia que facilitou a naturalização
da presença da pesquisadora no ambiente. Tal observação foi sistematizada por meio de roteiro que incluía aspectos como descrição física
dos ambientes e presença e uso de dispositivos tecnológicos (celulares/smartphones, tablets, notebooks).
Ao todo, foram vinte e nove entrevistas conversacionais, nas
quais foi incentivada a livre narrativa, estimulando a reflexão dos participantes sobre sua experiência (GOMES; NATIONS; LUZ, 2008), intercalada, quando possível, com questionamentos pontuais sobre informações observadas em suas mídias sociais. Por serem realizadas
nos leitos, não foram gravadas e seus conteúdos se transformaram em
anotações no diário de campo.
Para a realização das entrevistas em profundidade, optou-se por
um ambiente reservado. Elas foram gravadas e tiveram como guia um
roteiro estruturado nos seguintes eixos temáticos: rotina hospitalar; laços
afetivos; mídias sociais; saudade/memórias; e busca de informações
sobre doença e tratamento. O roteiro, definido previamente à entrada no
campo, foi adaptado a partir dos dados obtidos nas entrevistas conversacionais, conforme discute Murphy (1999). Por meio das entrevistas, foi
possível abordar assuntos impossíveis de serem observados — como
uso de WhatsApp em conversas privadas — ou aqueles que não vieram
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à tona nas conversas, possibilitando questionar os entrevistados sobre
aspectos específicos referentes às mídias sociais.
A coleta de dados online foi realizada ao mesmo tempo da presencial, a partir da proposta de Hine (2015): em uma etnografia digital,
os métodos tradicionais devem ser transpostos para o ambiente online. Dessa forma, se a imersão no campo passa pelas experiências de
engajamento e interação mediadas pelo digital, foi fundamental adicionar os participantes em nossas mídias sociais e interagir com eles
– dando preferência, como eles, ao uso do celular.

TRATAMENTO DOS DADOS
Para verificação dos temas mais recorrentes abordados pelos
participantes, todos os dados obtidos no campo (anotações da observação participante na enfermaria do hospital, no ambiente digital e nas
entrevistas conversacionais; e transcrição das entrevistas em profundidade) foram categorizados (GOMES, 2009) por meio de uma análise
de frequência simples (FLICK, 2007). As oito categorias encontradas
foram: memórias/saudade; corpo/autoimagem; notícias sobre o tratamento; compartilhamento de experiências; indiretas; rede de apoio;
importância das visitas; e abandono.
Posteriormente à categorização, foi realizada uma análise estruturante, na qual foram relacionadas estruturas temáticas de sentido
entre falas de entrevistas, notas de observação na enfermaria e no
conteúdo digital, possibilitando uma articulação lógica do material.
A pesquisa foi aprovada pelos Comitês em Ética e Pesquisa do
Centro de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Federal do Rio
de Janeiro e do Instituto Nacional do Câncer José Alencar Gomes da Silva,
sob números de registro 90552918.0.0000.5582 e 90552918.0.3001.5274.
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DISCUSSÃO DOS DADOS
Embora tenham sido sistematizadas oito categorias, a discussão do material foi realizada a partir das estruturas temáticas, as quais,
em alguns momentos, utilizou dados de categorias distintas.
Quadro 1 – Sistematização da coleta de dados (presencial
e digital) em categoria, frase representativa e definição.
Categoria
Memórias/
Saudade

Frase representativa

Reflexões, senti“Eu vejo mais [as fotos e os vídeos] quando eu tô tris- mentos e estratéte, mas vira e mexe eu me pego vendo vídeo da Luísa, gias para lidarem
com a saudade e
quando eu tô com saudade.” (trecho de entrevista)
as lembranças.

Corpo/
Autoimagem

“Minhas irmãs tiraram foto no leito comigo e rápido
elas jogaram no Face, aí o pessoal tava lá no Face
querendo saber [porque ele estava no hospital]. Falei ‘pelo amor de Deus! Não!’ (...) Eu mandei tirar...
Preocupações
[eu me senti] triste, meu Deus do céu, não gostei!
referentes à aparência.
Porque espalha, é ‘olha como é que o cara tá!’, e
eu tava barbudo, cabeludo.... Ele apagou, melhor
assim. A gente tem que mostrar nossa situação pra
Deus, não pro ser humano.” (trecho de entrevista)

Notícias sobre
o tratamento

“Pedro não queria que ninguém soubesse o que ele
tinha (a não ser, segundo ele, os amigos mais próximos), mas uma amiga fez check in com ele no INCA
e todos souberam. Com isso ele teve que responder
a uma enxurrada de comentários e não gostou da
situação. Acha que é muita exposição e muito cansativo” (trecho do diário de campo)

“(...) Nossa vc está igual a mim. Como eu passei
uns 3 aniversários no hospital e sendo que estava
fazendo quarto terapêutico, detalhe sem visita só
Compartilhamento
falava no telefone. Mas Deus cuidou de mim desde experiências
ta forma no silêncio nada melhor que conversar e
saber que ele está conosco nesta empreitada (...)”
(comentário no Facebook de participante)

SUMÁRIO

Definição

Pacientes publicam
relatos sobre seu tratamento; amigos e familiares acompanham
tudo por meio dessas
publicações, demandando mais notícias.
Rede de contatos
das mídias sociais
compartilha suas experiências de câncer
por meio de comentários em postagens
dos pacientes, como
forma de apoiá-los.
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“Indiretas”

Rede de apoio

“Uma vez me perguntaram: por que vc trata bem até
aqueles que não gostam de vc e são falsos? A resposta foi simples e direta: O mal não está em mim!!!
E sim naqueles que insistem em falar de mim” (publicação no status do WhatsApp de participante)

Pacientes postam
conteúdos cujo
real significado não
pode ser compreendido por todos.

Efeitos positivos
causados por comen“então tu vê a pessoa lembrando de você, de motários de incentivo e
mentos com você, é muito bom! (...) aí, eu me senti
votos de melhoras
muito bem, bem melhor” (trecho de entrevista)
nas mídias sociais
dos pacientes.

Importância
de visitas

“Uma amiga visitou Andreia, a outra não conseguiu
subir porque acabou o tempo. Disse ter ficado surpresa, porque não tinha contado sobre a doença
a ela (...). Ela demonstrou bastante alegria com o
interesse da amiga.” (trecho do diário de campo)

Presença de
visitas faz com que
o paciente se sinta
valorizado, lembrado.

Abandono

“Não recebi visita, mas não chamei ninguém também não. Eu evito também. Porque é um negócio
mais pessoal assim, entendeu? (…) Agora parente,
como tem muitos parentes aí que ficam telefonando
‘eu vou aí, eu vou aí! Antônio quando eu chegar na
sua casa eu vou aí te ver, todo dia eu tô aí’. Algum
foi um dia? Sumiram… então… enfim… parente eu
evito, todo mundo tem esse tipo de parente na vida,
todo mundo tem.” (trecho de entrevista)

Oposta à categoria
anterior: a ausência
de visitas traz sentimento de abandono
ao paciente.

Fonte: a autora, 2020.

MEMÓRIAS/SAUDADE
Quem não gosta de pegar umas fotos antigas pra de vez em
quando estar olhando? (...) Lembrar, ser feliz... e curiosidade!
(...) Eu tô no celular, aí depois eu vejo o ícone do Google Fotos,
eu vou e abro e fico olhando. Eu abro a tela do celular, vejo
aquelas novidades e vou lá na curiosidade. É bom pra passar o
tempo, porque aqui a gente tem que arrumar alguma coisa pra
passar o tempo mesmo! (Antônio, 2018)
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Dois participantes se destacam no eixo temático que aborda
memórias e saudades: Melissa, 26 anos, com seus filhos Mel (sete
meses) e Luan (sete anos) e Pedro, 29 anos, e sua filha Luísa, quatro
anos. A experiência de internação, para ambos, é marcada por um
afastamento abrupto dos filhos. Por serem ainda crianças, visitas frequentes no hospital não seriam apropriadas. Ao mesmo tempo, há a
dificuldade em se compreender e lidar com a separação, em especial
na relação de Melissa e Mel, visto que a paciente ainda era lactante à
época do diagnóstico e início do tratamento.
O conceito de maternidade, como discutem Madianou e Miller
(2012), e, neste caso extrapolando também para a ideia de “paternidade”, pode ser “tanto uma categoria normativa (a ideia do que se espera
de uma mãe) quanto a experiência de ser (ou ter) uma mãe” (BARBOSA, 2019, p. 90). Sob essa ótica, podemos perceber como Melissa e
Pedro buscam caminhos para driblar o afastamento mandatório dos
filhos e viverem, dentro das possibilidades existentes, a experiência de
maternidade e paternidade. Nesse contexto, o smartphone e as mídias
sociais são fundamentais. Assim, eles estocam em seus dispositivos
incontáveis fotos e vídeos de suas crianças, os quais ambos acessam
em momentos e com motivações diversos:
Eu vejo mais quando eu tô triste, mas vira e mexe eu me pego
vendo vídeo da Luísa, quando eu tô com saudade. (...) porque eu
vejo ela brincando, ela interagindo, nós dois, então é mais… pra
mim é mais bacana eu ver os que eu mesmo faço. E eu me sinto
bem, eu me sinto… me fortalece. (...) tem um áudio que a minha
sogra mandou ela falar e me enviou. Ela fala “papai, vem logo,
vem pra casa, você é meu herói”. Essas coisas assim me deixam
mais forte, me deixam com mais vontade de querer sair, de querer
ficar bom, de querer ficar perto dela, entendeu? (PEDRO, 2018)
[eu vejo] à noite, quando bate aquela saudade, ainda mais
quando eles postam, no status do zap, foto, aí eu... nossa mãe!
Fico vendo os vídeos que a madrinha me manda. Ih! Aí bate!
Olha... é muito importante! (MELISSA, 2018)
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As lembranças na cultura digital podem ser ponderadas a partir da noção de “memórias mediadas” (VAN DIJCK, 2007): objetos
e atividades apropriados ou produzidos por nós, pelas mídias, com
o objetivo de ressignificar as noções de passado, presente e futuro
que nos envolvem, em um contexto no qual o ambiente digital potencializa a memória em termos de capacidade de estocagem. Assim,
os registros digitais dos pacientes contribuem para ressignificar as
experiências de maternidade e paternidade, uma vez que “as tecnologias digitais e os objetos embaralham as fronteiras da memória”
(MACHADO, 2017, p. 84) e, com isso,
os registros digitais dos filhos que armazenam em seus celulares e veem repetidamente podem compor lembranças que,
no futuro, não saberão mais se vivenciaram de fato ou apenas
assistiram na tela do dispositivo, reduzindo, talvez, a sensação
de que perderam etapas do crescimento de suas crianças.
(BARBOSA, 2019, p. 92)

A videochamada é um recurso que contribui sobremaneira para
a interação de Melissa e Pedro com Mel, Luan e Luísa. A webcam possibilita a aproximação mãe/pai e filhos, contribuindo para uma atmosfera de proximidade, intimidade e afetividade (MILLER; SINANAN, 2014):
Eu falo muito com ela [Mel] pela câmera, porque, assim, como
eu fico longe, eu ficava achando que ela ia me esquecer, achava um monte de besteira. Aí quando eu via que ela me reconhecia, que ela escutava minha voz e ficava doida, sabe? Aí eu
ficava muito feliz! Tem uma importância muito grande pra mim!
(Melissa, em entrevista)

Outra paciente que explora o recurso da webcam é Andreia, de
47 anos. Diariamente, ela faz chamadas com seus filhos e com seus
pais. Em seu relato, ela diz que evita chamá-los quando está mais fragilizada emocionalmente, pois não consegue controlar as emoções e
chora muito ao vê-los nesses momentos.
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CORPO/AUTOIMAGEM
O recurso visual da chamada de vídeo, embora positivo para
alguns pacientes, na manutenção da proximidade de seus entes queridos, pode ser um fardo para outros, como Antônio e Eliana. Percebemos neles grande dificuldade em lidar com as alterações físicas
impostas pelo tratamento. Nesse contexto, o uso da webcam traz
à tona uma autoconsciência ainda maior do que a simples visão no
espelho, já que nas videochamadas podemos acompanhar nossa
performance ao vivo ao mesmo tempo em que interagimos com o
outro (MILLER; SINANAN, 2014):
No zap, eu falo pra minha irmã, “quer mandar mensagem, manda, mas não manda vídeo, não, eu não atendo, no hospital não
pode”. Não é que eu não goste de vídeo, no hospital eu evito
muita coisa. (Antônio, 2018)
Minhas irmãs tiraram foto no leito comigo e rápido elas jogaram
no Face, aí o pessoal tava lá no Face querendo saber [porque
ele estava no hospital]. Falei “pelo amor de Deus! Não!”. (...)
Eu mandei tirar... triste, meu Deus do céu, não gostei! Porque
espalha, é “olha como é que o cara tá!”, e eu tava barbudo,
cabeludo.... (...). A gente tem que mostrar nossa situação pra
Deus, não pro ser humano. (Antônio, 2018)

As falas de Antônio exemplificam com clareza a questão:
a insatisfação com sua aparência faz com que ele não queira compartilhar sua imagem com familiares e amigos. Eliana, da mesma
forma, também acredita que a internação não seja o momento propício para registros imagéticos:
Mamãe ficou muito tempo numa de bate foto e tal de mim na
cama. E eu falei “mãe, para por favor”, e ela “não, vamos tirar
foto para Fulano” (...). A gente obedece à mamãe, não vai contrariar né? Mas eu mesma não botaria nada. Me sinto exposta, é
muito ruim, não gosto não. (Eliana, 2018)
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INTERAGINDO NAS MÍDIAS SOCIAIS
As categorias notícias sobre o tratamento, compartilhamento de
experiências, rede de apoio e indiretas serão apresentadas em conjunto, em virtude de terem sido analisadas a partir de interações no
Facebook e nos status do WhatsApp dos participantes. Como dito na
discussão metodológica desta pesquisa, a escolha pelas duas mídias
se deu por serem as de maior uso entre todos os pacientes.
Nos perfis do Facebook é comum aparecerem relatos sobre
os tratamentos. Jairo, por exemplo, costuma postar com alguma frequência fotos no hospital, contando que está se internando, tendo
alta ou passando por alguma data comemorativa dentro da enfermaria, como seu aniversário e Natal. Melissa, por sua vez, escreveu
um grande texto descrevendo tudo pelo que passou, entre médicos,
exames e sentimentos até o diagnóstico de leucemia, funcionando
como um processo catártico para ela:
foi um desabafo, um desabafo total, me senti como se o INCA
que tava na minha cabeça tivesse descido, entendeu? Me senti
assim... me senti muito melhor do que tava antes. Como eu te
falei, um nó na garganta, as pessoas perguntando, e eu dizendo
que tava bem e não estava, porque eu queria às vezes contar
e minha mãe: “Melissa não, não fala e não sei o quê”. Mas aí
eu resolvi fazer aquele desabafo, minha mãe chorou à beça,
entendeu, e ali eu disse tudo o que eu precisava dizer, sem faltar nada, foi tudo mesmo o que eu precisava dizer. E depois,
também... agora eu botei agradecendo às pessoas que vieram
me visitar, às pessoas que me ligaram, às pessoas que não
puderam vir por causa de trabalho, mas que mandaram mensagem, botei agradecendo. E recebi também muita mensagem de
apoio. Então foi um desabafo mesmo. (MELISSA, 2018)

Pedro e Andreia, por outro lado, não costumam publicar qualquer informação sobre seus tratamentos, mas eventualmente são marcados em publicações de familiares e amigos a esse respeito.
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Nas duas situações, uma rede de contatos mais ampla toma
ciência da condição de saúde dos pacientes por meio desses conteúdos e pede, ainda, que eles continuem atualizando sobre o decorrer do tratamento. Muitas vezes, compartilham também suas
próprias experiências em internações, como forma de incentivo ao
paciente. Pedro é um dos que menos aprecia isso, relatando que a
exposição de sua condição gera uma demanda muito grande por
informações, e que responder a todos é muito cansativo e nem sempre as pessoas compreendem a ausência de respostas. Por outro lado, reconhece a importância de ler as mensagens de carinho
quando está se sentindo triste.
É justamente nessas mensagens que se configuram as redes
de apoio. Melissa, por exemplo, em seu longo texto sobre seu
diagnóstico da doença, recebeu mais de 200 reações e 180 comentários à postagem. Ela chega a relatar que a publicação foi fundamental
para que ela melhorasse de crises de falta de ar que, segundo sua
médica, eram de fundo emocional:
Olha, eu fiquei feliz porque tinha muita gente que eu não via há
muito tempo! Que trabalhou comigo, tipo assim, em 2007, então
tu vê a pessoa lembrando de você, de momentos com você, é
muito bom! (...) Então… aí, eu me senti muito bem, bem melhor
[da falta de ar], foi muito bom. (MELISSA, 2018)

A discussão de redes de solidariedade em Maffesoli (1998)
pode nos ajudar a compreender a questão: o autor discute a importância da conexão emocional para a conformação dessas comunidades. Com isso, como também destacam McMillan e Chavis (1986),
os relatos sobre as experiências de adoecimento, as mensagens de
solidariedade e votos de melhoras se constituem como uma rede de
apoio emocional aos pacientes, mostrando-se importante nos momentos de maior fragilidade deles.
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Figura 1 – Exemplo de compartilhamento de experiências
em comentários para os participantes.
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Fonte: Facebook dos participantes (2018).

Já o status do WhatsApp tem características distintas. Se o
Facebook é usado também para compartilhamento de conteúdo de
humor, motivacionais e religiosos, muitas vezes sem nenhuma pista
sobre seu estado de saúde ou informações de sua vida privada, as
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publicações na plataforma do aplicativo de mensagens são mais voltadas para a intimidade: são publicados fotos e vídeos dos filhos de
Pedro e até mesmo fotos dele no hospital – que não aparecem em
hipótese alguma no Facebook:
Tem isso também de você querer mostrar pros outros o quanto
a sua filha está bonita! Mas vídeo eu não posto [no Facebook],
porque eu não quero que as pessoas vejam o quanto ela é
sagaz, o quanto ela é esperta, não sei se é por medo de fazerem alguma coisa de ruim... não sei... é mais uma insegurança
mesmo. (PEDRO, 2018)

Já Melissa, embora tenha feito a postagem de desabafo no
Facebook, opta por postar sobre os filhos, bem como algumas
questões relacionadas ao andamento do tratamento, apenas no
status do WhatsApp:
Porque existe um pessoal da minha família que eu não gosto
que saiba muito de mim, porque eu estou passando por um
processo de tia minha dizer que não acredita na minha cura,
de tu perceber olho grande em volta… então eu prefiro nem
dar muita notícia da minha vida. Então como eu não tenho
essas outras pessoas no meu WhatsApp, só no Facebook,
eu prefiro só postar no zap, porque aí eles não têm acesso.
(MELISSA, 2018)

SUMÁRIO

71

Figura 2 – Exemplo de indiretas postadas
no status do WhatsApp dos participantes.

Fonte: WhatsApp dos participantes (2018).

As estratégias de uso das mídias sociais pelos participantes
revelam como eles procuram conduzir suas interações no sentido de
aproximar ou distanciar as pessoas quando e o quanto desejam. Isso
só é possível visto que as escolhas de uso das mídias sociais não perpassam, atualmente, aspectos como acesso, custo e literacia midiática
– permitindo que as questões emocionais, morais e de poder aflorem
como motivadoras das preferências (MADIANOU; MILLER, 2012, 2013).
As formas encontradas por cada um para definir a proximidade
e a intimidade ideais em suas interações são o que Miller (2016,
2017c) e Miller e Sinanan (2014) denominam estratégia Goldilocks. Mantendo as pessoas em contato, ao mesmo tempo que
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a uma certa distância, é possível que eles garantam a manutenção de seus laços sociais sem que necessariamente se sintam
violados em suas intimidades (BARBOSA, 2019, p. 108).

Constatamos, então, que as mídias sociais podem ser interpretadas por seu caráter mais privado ou público. Os participantes
utilizam o Facebook quando não se incomodam ou até mesmo desejam dividir seus relatos sobre o tratamento para fazê-lo, enquanto
os que desejam manter a doença na esfera privada optam por falar
sobre o assunto em conversas privadas ou, no máximo, em publicações no status do WhatsApp.

PROXIMIDADE E DISTANCIAMENTO
NOS RELACIONAMENTOS
Ao discutirmos as categorias importância das visitas e abandono, notamos como receber visitas é algo muito importante para nossos
participantes — eles se sentem reconhecidos e considerados com a
presença de amigos e familiares no hospital. Porém, isso não reduz a
importância da interação pelas mídias sociais — alguns pacientes, inclusive, não se incomodam em substituir as visitas pelo contato apenas
online. Por outro lado, outros participantes não percebem o mesmo
valor nas duas formas de interação e se sentem desprestigiados e
abandonados quando se dão conta de que o único contato com os
entes queridos acontece via internet.
Andreia é uma das que mais sente o abandono dos amigos.
Seus relatos são sempre marcados pela tristeza de quem não esperava ser esquecida, muito embora eles estejam em contato com
ela via mensagens de WhatsApp frequentemente. Nesse contexto,
ela se apegou a Marília, uma ex-paciente oncológica que conheceu
por intermédio de outra amiga e que foi visitá-la no hospital após se
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conhecerem e trocarem algumas mensagens online. Para Andreia,
essa foi uma verdadeira prova de amizade: deixar de lado as obrigações do dia apenas para visitá-la.
Com sentimento diametralmente oposto, Melissa publica um
texto em seu Facebook agradecendo àqueles que se preocuparam
com ela, mesmo que apenas digitalmente:
Figura 3 – Publicação de Melissa agradecendo àqueles que, mesmo que
apenas digitalmente, mostraram preocupação e carinho com sua situação.

Fonte: Facebook de participante (2018).

Pedro, mais próximo ao posicionamento de Andreia, conta
sobre a decepção que sentiu com uma amiga de longa data, a qual
sempre insistia na promessa de visitá-lo no hospital, mas que, mesmo
vivendo próximo ao INCA, nunca foi vê-lo. Ele pondera sobre todas as
vezes que viu suas postagens em outras atividades — para as quais
ela sempre teria tempo na agenda, sentindo-se rejeitado.
Já Antônio, da mesma forma que Melissa, entende a dificuldade
dos amigos em irem ao hospital — afinal, ele reflete, quem gostaria de
tirar seu dia de folga para isso — e satisfaz-se com a interação digital:
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Tem muitos trabalhando, aí nos dias que eu tô aqui não cai na
folga deles, aí fica bem difícil. Aí o contato fica por esse tal de
WhatsApp mesmo… a gente se sente bem, se sente lembrado,
quem não gosta?! (ANTÔNIO, 2018)

As diferentes percepções sobre a importância das visitas ou
mesmo o sentimento de abandono que vivenciam alguns pacientes
repercutem a noção de que o digital ao mesmo tempo aproxima e afasta as pessoas. Ou seja, assim como contribui para o encurtamento das
distâncias e para a superação do isolamento causado pela interação
hospitalar, o contexto de internação mediada pode também aumentar
ainda mais essa separação.
Assim, podemos entender que o que contribui para a recepção
dessas experiências pelos participantes ser mais positiva ou negativa
é o que há de complementar à interação digital:
Ou seja, se existe uma disposição a compor a rede de solidariedade no ambiente digital, alguns dos pacientes esperam
o mesmo presencialmente, principalmente quando há promessas de que isso vá acontecer. No entanto, sendo o digital
um espaço de contradições (HORST; MILLER, 2012), vemos
que essa demanda dos participantes nem sempre é atendida
(BARBOSA; MACHADO, 2020).

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com as etnografias hospitalar e digital foi possível pensar a experiência de internação à luz da dialética entre presencial e digital, com
todas as contradições e convergências que essas vivências propiciam
e, muitas vezes, reforçam. Ao analisarmos os dados, foi possível delinear um fenômeno o qual denominamos internação mediada (BARBOSA, 2019): quando observamos o ambiente hospitalar, percebemos
(1) como as mídias sociais possibilitam um novo “estar presente”, rompendo com o isolamento provocado pela internação e pelo tratamento
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e possibilitando novas formas de presença — mesmo que apenas digital, quando a interação presencial é inviável —, dando, assim, meios
para o gerenciamento dos relacionamentos dos pacientes e facilitando
o surgimento de redes socioafetivas; (2) como, por outro lado, essas
mesmas mídias podem fragilizar os vínculos afetivos, nos casos em que
as interações se dão exclusivamente de maneira digital; (3) que a convocação, por parte da rede de contatos, para que os pacientes estejam
constantemente presentes nas mídias sociais, alimentando-as de informações sobre o tratamento, pode ser excessiva para esses pacientes.
As social media estão imersas em contradições (HORST; MILLER, 2012), ou seja, ao mesmo tempo em que trazem benefícios aos
pacientes, podem, se não usadas de maneira consciente e comedida,
trazer malefícios. Isso fica claro nos relatos de Pedro, que menciona
justamente o incômodo pelo excesso de atenção que lhe é cobrado,
ao mesmo tempo que reconhece a importância das mensagens de
carinho que recebe. Da mesma forma, observamos as percepções
opostas sobre as mídias nas falas de Melissa e Andreia: uma valoriza
as interações digitais daqueles que mandaram mensagens de apoio,
e a outra não reconhece essas ações como prova de amizade e de
sua importância para os amigos.
Dessa maneira, podemos delinear que as categorias sistematizadas a partir da análise dos dados não apontam em uma única
direção. Os reflexos da internação mediada podem ser extremamente
distintos nos participantes, a variar de acordo com suas realidades,
estágio da doença, vínculos sociais etc. Nesse sentido, compreendemos a internação mediada como o contexto em que esses indivíduos estão mergulhados durante seus tratamentos. A tomada de
consciência sobre essa condição é premente não só para eles, como
também para seus familiares e amigos, uma vez que eles, da mesma
forma, são parte desse contexto.
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INTRODUÇÃO
O terceiro maior mercado de cosméticos, com 9,4% dos produtos
de beleza consumidos globalmente, viu nos últimos anos um crescimento da busca por formas alternativas de autocuidado, como apontam
dados do Google Trends (EUROMONITOR, 2016). Em oposição ao fast
beauty, que valoriza a juventude e a padronização estética com produtos
que ofereçam efeitos imediatos, o slow beauty prima pela beleza individual das mulheres e a beleza de cada idade, como aponta Ishida (2006).
Foi no ambiente digital com acesso instantâneo à informação
que o slow beauty ganhou força. Por meio de comunidades digitais,
as adeptas ao movimento trocaram informações, receitas e até frustrações ligadas ao novo estilo de vida. Os rituais de beleza são parte
importante do cotidiano dessas mulheres e revelam crenças, valores e
expectativas de uma cultura refletidos nos cuidados corporais.
O movimento slow beauty e suas manifestações no ambiente
digital são pesquisados desde 2015 pela presente autora. A partir da
investigação preliminar na comunidade Beleza Minimalista, levantaram-se insights importantes sobre a cultura da cosmetologia natural.
Entre eles estão o caráter colaborativo do movimento, a importância
do ambiente digital, a comunidade como forma de construir novas
práticas e o debate sobre comunidade no contexto digital. Examinou-se também a construção identitária das bruxas de hoje e a relação
com o corpo da comunidade Vivo.
Mas como ocorre a transição do fast para o slow? Nesse sentido,
o presente artigo pretende analisar o ritual de passagem para a entrada
na comunidade Vivo Naturalmente, revelando a teia de significados
por trás das práticas do slow beauty. Isto é, como tal ritual marca essa
transição das integrantes despertando suas identidades bruxescas.
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MITOS E RITOS
Mitos e ritos são práticas que revelam a racionalidade e a estrutura
social de uma cultura. Elas refletem teorias sobre o mundo e não estão
opostas à ciência. Essa contraposição surgiu entre os séculos XVII e XVIII,
quando se afastou do mundo dos sentidos, visto como ilusório, em nome
da ciência atingida pelo intelecto (LÉVI-STRAUSS, 1978). Esses costumes passaram então para o campo das superstições e das mentes ditas
primitivas. No entanto, autores como Barthes (1999), Lévi-Strauss (1978;
1989; 2008), Rodrigues (1979; 1992), Rocha (2017), Van Gennep (2011
[1909]), Turner (1974), Geertz (1989), Douglas (1970; 1991) e da Matta
(1973) apontam que essas práticas são inerentes a qualquer sociedade.
Elas têm significados e devem ser integradas à explicação científica.
Para o presente trabalho, adotamos a concepção de Barthes
(2001) do mito como uma fala, uma mensagem que possui significado,
seja ela verbal ou visual, englobando artigos de jornal, peças publicitárias, filmes, entre outros. Mais do que histórias arbitrárias, os mitos
possuem significado e é nesse ponto que se encontra sua verdadeira
substância. Eles expressam e produzem sentimentos e pontos de vista, portanto, estão ligados ao controle e ao poder, por exemplo, através
da produção de insegurança, culpa e medo. Por meio deles é possível compreender as relações sociais, porque os mitos são reflexo da
sociedade. No que diz respeito ao tempo, Lévi-Strauss (2008) aponta
a característica histórica e a-histórica do mito. A narrativa geralmente
acontece no passado, mas seu sentido ecoa no presente e no futuro,
se aplicando sobre o primeiro e moldando o segundo.
Barthes (2001) identifica a capacidade do conceito mítico de ser
apropriado, ou seja, aquilo que é identificado por um determinado grupo
não necessariamente influencia outro. Os conceitos são construídos, alterados e desfeitos no tempo e no espaço. Nesse sentido, para o presente
trabalho é preciso não só buscar na cultura minimalista outras versões
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para mitos da beleza em geral, seja ela fast ou slow, mas também aqueles
específicos que impactam apenas as adeptas ao movimento estudado.
Podemos pensar os mitos como o estabelecimento de fronteiras
no território. Eles estabelecem domínios separados e regulam as possíveis conexões entre essas categorias. Essas conexões também se dão
através dos ritos. Vejamos, por exemplo, a separação das categorias
cru e cozido. Para passar de uma para outra há o rito de cozimento, este
não só estabelece a ligação entre os domínios, como também reafirma
a separação. Dessa forma, os ritos são uma forma da cultura permitir a
conexão entre as categorias separadas pelos mitos. Há, portanto, uma
mitologia nos ritos, que dão sentido e suportam essas práticas, como o
mito das bactérias fundamenta o rito de lavagem das mãos.
Utilizando a metáfora da casa, Van Gennep (2011[1909]) analisa
o sistema social como áreas separadas desse espaço no qual os ritos
ajudam no deslocamento ao passo em que demarcam as separações.
Então, as pessoas passam pelos quartos, corredores e sala, no que ele
chama de trajetória social: “é o próprio fato de viver que exige as passagens sucessivas de uma sociedade especial a outra e de uma situação
social a outra, de tal modo que a vida do indivíduo consiste em uma
sucessão de etapas” (VAN GENNEP, 2011[1909], p. 24). O autor avança
nos estudos dos ritos ao descolá-los do mundo mágico e religioso e ao
compreendê-los como inerentes à vida social, dotados de significado,
como o estabelecimento de conexões dessa sociedade fragmentada.
Em seu livro Os Ritos de Passagem, Van Gennep (2011 [1909])
retoma as classificações dos ritos de sua época para construir uma
classe específica que ele chama de ritos de passagem com três segmentações: ritos de separação, ritos de margem e ritos de agregação.
A proposta de uma classificação mais geral vem ao encontro da necessidade de contextualizar os rituais e pensar no seu encadeamento.
A partir da compreensão das sequências cerimoniais é possível
acompanhar as passagens de um estado para o outro tendo em vista
a característica conectiva dos ritos.
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Dessa forma, a categoria dos ritos de passagem resultou na
“razão de ser” de suas práticas e do próprio mecanismo ritual, não da
forma. O autor afirma que os ritos de passagem apresentam três fases,
mas cada um terá predominância de um dos aspectos: agregação
(pós-liminares), separação (preliminares) ou margem (liminares) (VAN
GENNEP, 2011 [1909]). Ritos como o nascimento e funerários são de
passagem, o que os difere é a ênfase que cada um dá aos aspectos
de passagem. O primeiro foca na agregação enquanto o segundo na
separação. Já os ritos de margem, são desenvolvidos a ponto de constituírem uma etapa autônoma.
De forma semelhante, Rodrigues (1992) aponta a questão social
dos ritos e propõe pensá-los como uma metalinguagem que fala sobre
a vida social, propõe soluções simbólicas para questões da sociedade.
Apresenta ainda seu caráter conotativo por ser um sistema de significação que fala por meio de outro sistema, ainda que não se tenha consciência disso, ou seja, o seu conteúdo manifesto refere-se a um conteúdo latente (RODRIGUES, 1979). Por conseguinte, uma análise simbólica
de um rito demanda o deciframento dessas questões/problemas/ambiguidades que eles se propõem a resolver; a compreensão do caráter
conotativo, desvenda não só o conteúdo explícito, mas, principalmente,
seu conteúdo latente ou inconsciente; e interpretar os significados dentro da conjuntura para revelar os sentidos sociais importa o caráter coletivo das soluções. Utilizando o exemplo de Rodrigues (1992, p. 88) em
O Rei e O Rito, “através do futebolês, tecem-se sutilmente mensagens
sobre a sociedade e suas principais contradições políticas”.
Outro autor importante para a discussão dos ritos é Marcel
Mauss (2003 [1950]). Em um de seus ensaios reunidos no livro Sociologia e Antropologia, o autor define o que chama de ritos mágicos
como fatos de tradição, ou seja, que se repetem, que têm sua eficácia
aceita como verdadeira por todo um grupo, transmissível e legitimada
pelo consenso. Mauss dá ênfase na questão coletiva dos ritos, uma
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vez que as práticas individuais, ainda que supersticiosas, não se enquadram na categoria de ritos mágicos. Mais do que simplesmente
convencionados, essas práticas são eficazes, elas fazem.
Mauss (2003 [1950]) apresenta, então, os elementos da magia. Primeiro vem o mágico, aquele responsável pelo ato mágico que
pode ou não ser um especialista. O segundo caso, geralmente, acontece quando a prática já foi repetida tantas vezes que se vulgarizou,
já se tem conhecimento da receita pela tradição. Para aqueles que
são especialistas, há uma gama de sentimentos sociais relativos à
sua condição de mágico que lhe confiam seu poder. Outro elemento
são os atos ou ritos, que aparentemente não possuem nada de especial, mas no fundo são complexos e repletos de significados. Para
a realização de um rito, o autor aponta a necessidade de condições
especiais. A primeira delas é o tempo, o momento de realização não
se dá ao acaso, mas é escolhido de forma cuidadosa. Seja para
acompanhar as fases lunares, o nascer ou pôr do sol, os dias da semana ou as horas, essas práticas envolvem conjunturas específicas.
A segunda condição é o lugar, os ritos são praticados geralmente em santuários, ainda que eles tenham que ser traçados imaginariamente no chão. Há também os materiais e instrumentos escolhidos para o ato que podem, eles próprios, demandar condições
de tempo e lugar. Normalmente são preparados de maneira longa e
minuciosa. A farmacopeia mágica pode contar com elementos como
plantas, pedras, água, mel, entre outros. Já os instrumentos são espelhos, bacias, anéis, facas etc. Observamos aqui elementos materiais
e instrumentais presentes na rotina de beleza como o mel, as plantas, a água e o espelho. Os agentes da cerimônia têm prescrições
a cumprir que envolvem vestimentas especiais, privações prévias e
disposições mentais específicas como o relaxamento, fé e seriedade.
Essas circunstâncias preliminares são chamadas de ritos preparatórios, “o conjunto de todas essas observâncias relativas ao tempo, ao
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lugar, aos materiais, aos instrumentos, aos agentes de cerimônia mágica, constitui verdadeiras preparações, ritos de entrada na magia”
(MAUSS, 2003 [1950], p. 85). Possuem uma dimensão menor em relação à prática principal, no entanto, “são tão importantes que formam
eles próprios cerimônias distintas em relação à cerimônia que condicionam” (MAUSS, 2003 [1950], p. 85). Ao final, pode haver ritos de
saída que ditam as regras do que deve ser feito, destruir ou jogar fora
os materiais da cerimônia, purificação do agente etc. Para além dos
ritos manuais descritos acima, algumas cerimônias incluem ritos orais
que são falas, juramentos, votos, nomeação de objetos ou fórmulas.
Compreendemos, portanto, que os ritos “são extraordinariamente formais e tendem não à simplicidade do gesto leigo, mas ao
refinamento mais extremo do preciosismo místico” (MAUSS, 2003
[1950], p. 95). Como práticas inerentes à vida social, eles revelam
a racionalidade de uma cultura. Por meio deles, é possível entender
as contradições e as próprias soluções coletivas para os problemas
sociais. Para além de práticas mágicas e religiosas, os ritos estabelecem conexões entre domínios separados em nossa sociedade, seja
para agregar, ficar à margem ou demarcar a separação. Eles estão
intimamente ligados aos mitos que, por sua vez, dão sentido a essas
atividades. Em suma, os mitos e ritos são repletos de significação e
apresentam um aspecto relevante da cultura.

METODOLOGIA
Com o intuito de compreender a passagem do fast para o slow,
o estudo aborda a vida cotidiana por meio de uma etnografia digital. O levantamento de comunidades de slow beauty apontou para
uma existência massiva de grupos exclusivamente no Facebook com
objetivo de trocar ideias sobre cosméticos alternativos sem reconhecer o movimento. Entre as comunidades virtuais que mencionavam
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o slow beauty estavam a Beleza Minimalista e a Vivo Naturalmente.
A escolha pela segunda como objeto do presente trabalho se deu em
função de sua presença também no ambiente offline.
Vivo Naturalmente é um empreendimento materno de biocosméticos naturais criado pela saboeira, aroma terapeuta e massoterapeuta Fernanda Telles. Ela fundou a marca junto com o marido Alcir
Blondet há cinco anos após não encontrarem no mercado produtos
naturais para cuidar da higiene e da saúde de sua filha, Iasmim. Além
da marca, eles buscam compartilhar conhecimento sobre um estilo de
vida mais saudável e cosmética natural em dois grupos no WhatsApp
chamados Viva Naturalmente e Compras Coletivas com participantes
do curso de Introdução à Aromaterapia e Alquimia.
Para investigar a racionalidade e a estrutura social proposta
por autores como Mauss (2003 [1950]), Van Gennep (2011 [1909]) e
Rodrigues (1979; 1992), foi realizada uma observação participante no
curso Introdução à Aromaterapia e Alquimia em julho e outubro de
2018. Foram examinadas as justificativas e finalidades para os usos de
produtos e de cada ingrediente, os modos de preparo, o responsável
pelo ato, as ferramentas, os materiais, as condições de tempo e lugar,
os ritos de entrada e condições do mágico, como vestimentas e estado
de espírito, os ritos orais e de saída.

RITO DE PASSAGEM: OS SENTIDOS
SOCIAIS DAS BRUXAS
Era uma manhã ensolarada de um sábado de julho quando cheguei a um velho casarão no alto de Santa Teresa. A grade na entrada
permitia ver o imenso jardim com algumas árvores e a casa principal
que ostenta uma placa com o ano de 1873. Um verdadeiro refúgio em
meio ao caos do trânsito, aglomeração e a confusão do Rio de Janeiro.
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No fundo do terreno avistei Fernanda, que logo percebeu minha presença e veio ao meu encontro. Após acertar a combinação da senha
do cadeado que trancava o portão, Fernanda, ou Fê, como chamo carinhosamente, me encaminhou até os fundos do terreno. Lá se encontrava um galpão onde seria realizada a aula de Introdução à Aromaterapia.
Ao entrar no espaço destinado ao curso, percebi um aroma
peculiar. Era um cheiro agradável e convidativo, que logo despertou
minha curiosidade. Uma combinação de óleos preparada em um ritual
para trazer “energia de casa” para a aula, como apontou Fê. Sobre a
mesa ao centro, uma toalha xadrez branca e vermelha e três vasinhos
com flores. Ao fundo, um telão que exibia os slides da aula. Enquanto
as alunas chegavam, elas se posicionavam de forma aleatória na mesa
e Fê colocava os livros na bancada “O cheiro das coisas”, “Cosmética
e saboaria natural”, “A lavanda como caminho”, “A arte da perfumaria”,
“Aromaterapia para todos”, “Base da química para óleos essenciais”,
“Cuidado dos filhos com óleos essenciais”, “Beleza feita em casa”,
“A arte da aromaterapia”, “Fundamentos da terapia holística” etc. Na
maioria das capas vemos elementos da natureza como plantas, minerais, frutos e/ou mulheres que já indicam a relação da comunidade
com esses elementos como será abordado mais à frente.
Na segunda turma que acompanhei, em outubro, Fernanda fez
algumas mudanças na decoração. Além da toalha xadrez e dos vasos
com flores, havia três panos distribuídos pela mesa. Sobre eles havia
uma vela acesa e cristais. Questionada sobre a mudança, Fernanda
explica que a nova organização era fruto de sua nova fase:
[...] hoje eu energizei cada cadeira com bastão de selenita...
com um símbolo do reiki [...] dessa vez eu senti que depois de
ter vivenciado em agosto uma imersão com abuela peruana,
que eu fiz uma atividade com ancestrais nativas do Peru. Aí essa
semana eu ganhei de presente essas toalhinhas do Peru... Coincidentemente (risos). E aí eu trouxe e tive esse insight de fazer
com que esse momento fosse mais ritualizado com a energia
do fogo e aí eu botei uma velinha e do lado de cada cestinha de
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óleo essencial, eu botei um cristal e eu percebi que eu aprimorei.
Na verdade, assim, a minha energia feminina tá mais ativada e a
preparação que foi mais cuidadosa dessa vez porque eu tenho
vivenciado de lá para cá trabalhos mais voltados para a energia
feminina. (FERNANDA, 2021)

Ao retomar o conceito de ritos preparatórios de Mauss (2003
[1950]), é possível observar a importância dessas cerimônias que antecedem à principal, especialmente aliadas aos significados evocados pelos
elementos e atos do ritual, como evidencia Geertz (1989). Suas circunstâncias são específicas – a condição de lugar com a escolha da sala e das
cadeiras a serem energizadas; e os materiais e instrumentos utilizados no
ritual como os panos peruanos, o bastão selenita, as velas e os cristais –
são repletos de significados e revelam a racionalidade por trás do ritual.
O pano peruano remete à ancestralidade e à abuela com a qual
Fernanda fez a imersão. A selenita é um mineral cujas propriedades
mágicas estão tradicionalmente ligadas à limpeza e à energização. No
entanto, para que cumpra esse papel precisa estar na forma de bastão e não possuir corte em suas pontas. Já o símbolo Cho-Ku-Rei do
reiki realizado com o bastão promete equilibrar e trazer proteção, essa
é uma prática budista para manipulação de energia. A vela fornece
a energia do fogo e os cristais diversas propriedades energéticas: o
quartzo rosa é o cristal do amor; a ametista estimula a espiritualidade;
e a jade traz proteção contra a negatividade.
Como Fernanda explica, esse ritual é para trazer acolhimento,
sensação de estar em casa. Após os depoimentos, pude entender
melhor a racionalidade por trás desse ritual que antecede a recepção
de pessoas fugindo de uma vida corrida, estressante e da qual parece não se ter controle. Fernanda busca então acolher nesse ambiente
mentes inquietas e ansiosas por uma mudança, mudança essa que
ela mesma já vivenciou. O ritual marca a separação de uma vida
conturbada pelo ritmo acelerado para um ambiente calmo, em meio
a natureza e boas energias, como casa de vó. É preciso destacar
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o mito da mulher como aquela que cuida, protege e serve, presente
na fala de Fernanda ao apontar a energia feminina como motivadora
para esse cuidado maior com a preparação.
No balcão, próximo ao telão, havia um pano vermelho com listras amarelas que me lembrou um sári. Sobre ele, um pequeno baú de
madeira escura que parece ser do século XIX. À frente do baú, mais
um pano do Peru e, sobre ele, os cristais ametista e jade e um pote
com uma pequena vela acesa. Há também um suporte de madeira
retangular com um cilindro de metal em cima e, ao lado, um cabo de
madeira com uma bola na ponta, que mais tarde descobri se tratar de
um sino utilizado para momentos de muito barulho ou para reunir o grupo após o intervalo. Antes do início da aula, Fernanda retirou os óleos
essenciais do baú e os repousou sobre o pano peruano.
O perfil das alunas era bem diverso: possuíam idade entre 25 e
55 anos; majoritariamente mulheres; e de diferentes profissões, jornalista, atriz, bióloga, fotógrafa, advogada, assistente social, empreendedora, psicóloga, nutricionista, engenheira, química, entre outras. Na
primeira turma, uma aluna vendia colares artesanais e, na segunda,
duas vendiam colares com cristais. A maternidade é uma forte questão
para muitas, que se identificaram como mães e buscaram o curso e/ou
a transformação motivadas também pelo cuidado com os filhos. Rosa,
por exemplo, comenta: “ano passado eu me identificaria como fotógrafa, hoje eu me apresento como mãe”. (ROSA, 2021) A presença de
apenas um homem na primeira turma foi observada com curiosidade
já que logo perguntaram a Fernanda se era comum ter mais mulheres.
Fê explicou que poucos homens procuram o curso e que hoje tem
apenas um. A curiosidade se estendeu, então, para como ele chegou
até ali. Pedro conta que foi por meio de uma amiga, que acreditava
que o curso tinha “tudo a ver comigo e me inscreveu” (PEDRO, 2021).
Antes de iniciar a aula, mais um ritual. Fernanda apresenta dois
óleos essenciais, o de lavanda para relaxar e o de alecrim para concentrar.
Cada aluna deve escolher um deles e realizar a respiração 478. Pinga uma
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gota de óleo sobre a palma da mão e esfrega uma na outra. Em seguida,
leva as mãos próximas ao nariz, fecha os olhos e inspira por 4 segundos, segura o ar até o 7º segundo e, no 8º, retira as mãos e expira. Para
finalizar, Fernanda aconselha escrever sobre a experiência em um papel.
A escolha pelo óleo de alecrim foi unânime, todas buscavam concentração, “ninguém quer relaxar, todo mundo quer ficar ligado”, comentou
uma aluna (DEPOIMENTO, 2021). O barulho que antes era de pássaros
cantando e alguns latidos, agora era abafado pelo esfregar de mãos, logo
interrompido pelo silêncio de quem busca compreender a experiência.
Após o ritual, Fernanda e Alcir falam sobre como será o curso
e explicam os demais passos do ritual de passagem para uma vida
natural e para entrar na comunidade. Enquanto o primeiro dia é dedicado ao estudo teórico – conhecendo o universo mágico, as ferramentas, os materiais, as condições de tempo e lugar, os ritos de entrada,
orais e de saída, as prescrições, as recomendações e as restrições – o
segundo foca na parte empírica e tudo que envolve a arte de fazer o
cosmético – para quem será, o que se pretende, modo de aplicação,
os ingredientes mais adequados, os frascos e, finalmente, o resultado.
Fernanda e Alcir iniciam as apresentações contando a trajetória
que os levaram até esse momento. Para ela, a dificuldade de anos trabalhando em comércio e o contato com a terapia holística foram essenciais
para mudar de vida. A dificuldade de ser mãe aos 16 anos e sua separação dos pais a levou à terapia: “eu não queria uma terapia convencional, queria uma terapia mais bruxesca (risos)” (DEPOIMENTO, 2021). Foi
então que iniciou uma terapia holística com cristais, reiki e aromaterapia.
Sua empolgação com a mudança é notável, o sorriso estampa
o rosto de Fernanda, que segue contando orgulhosamente todos os
cursos que fez. Indica professores e os melhores cursos para quem
deseja se aprofundar e complementa: “é um estudo que não para
porque quanto mais a gente estuda, mais a gente percebe que não
sabe nada. Não que a gente não sabe nada, é que o grande barato
da vida é estudar” (FERNANDA, 2021).
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Já Alcir se viu infeliz no emprego e resolveu mudar de vida.
Ao contrário de Fernanda, enfatiza que já possuía hábitos naturais,
como a prática de esporte e boa alimentação. Parte de sua transformação passou pelo Terrapia, uma comunidade de aprendizagem da
alimentação viva, localizada na Fiocruz, com o objetivo de promoção
da saúde e preservação do meio ambiente (VARELLA, 2018). O nascimento da filha do casal foi o estalo que precisavam; se mudaram para
a região serrana e abriram um negócio de cosmética natural.
A busca por uma vida natural parece impulsionar a maioria das
pessoas presentes e, como ritual de passagem, devem compartilhar
o que as levou até ali. Os relatos de Fernanda e Alcir servem como
testemunho da possibilidade da mudança. O ritual antes da chegada
das alunas preparado por Fernanda criou um ambiente aconchegante no qual elas puderam falar sobre as insatisfações que deixariam
para trás. A correria do dia a dia, a falta de tempo, o estresse, a insatisfação com a vida profissional e a busca por alternativa no cuidado
dos filhos são alguns dos motivos mais frequentes nos relatos. Como
um milagre, o curso apareceu para elas, e seria peça fundamental na
transformação de suas vidas. É o ritual de passagem de uma vida
infeliz da qual elas não têm controle para uma em que são protagonistas. É a busca por autoconhecimento e o investimento no que dá
prazer. Ao final de cada depoimento, Fernanda agradece o compartilhamento e, com um sorriso contagiante, deseja boas-vindas.
Em O mal-estar na civilização, Freud (2011 [1930]) traz uma crítica
aos falsos padrões de avaliação e aponta o mundo humano e sua vida
mental como diverso. A valorização de poder, sucesso e riqueza em si e
nos outros pode ser fonte de frustrações, uma vez que não há um bem
universal e absoluto. “Não há, aqui, um conselho válido para todos; cada
um tem que descobrir à sua maneira particular de ser feliz” (Freud, 2011
[1930], p. 28). Nos relatos observamos a predominância de insatisfação
com o trabalho e com um modo de vida pautado justamente no sucesso, no poder e na riqueza. O valor da vida se mostrou de fato diverso.

SUMÁRIO

92

Elas buscam relações humanas, autoconhecimento e o que lhes dá prazer individualmente. A visão pessimista do autor aponta a felicidade como
uma sensação momentânea de intenso prazer em contraposição ao sofrimento, esse sim seria o verdadeiro núcleo do mundo: “aquilo a que
chamamos ‘felicidade’, no sentido mais restrito, vem da satisfação repentina de necessidades altamente represadas, e por sua natureza é possível
apenas como fenômeno episódico” (FREUD, 2011 [1930], p. 20).
Dessa forma, ainda que procurando o valor na vida individualmente, elas vêm de um período de insatisfação que será momentaneamente interrompido pela realização de desejos reprimidos até que
surjam novas necessidades. Fernanda corrobora para esse estado
contínuo de busca ao refletir sobre a vida natural não como um final em
que você alcança, mas um mundo de novidades: “por mais que esteja
nessa vida de viver naturalmente há 4 anos, é um processo de aprendizagem diário. Você acha que chegou lá e não. Cada dia tem uma
coisa nova e a gente tem que parar de se cobrar” (FERNANDA, 2021).
É possível observar como elas estabelecem em conjunto relações sociais através da criação de um universo de valores da “vida natural” e demarcam seu lugar no mundo. As sinergias de óleos, os colares aromatizadores, as misturinhas e todo seu sistema de significações
comunicam um estilo de vida contra hegemônico cujas premissas são
o contato com a natureza, o cuidado integral do corpo e o resgate de
costumes, como explica Fernanda (2021):
É o slow beauty, é a beleza verde, é essa conexão com a Mãe
Natureza. É trazer essa riqueza da Mãe Natureza para nossa vida, nosso dia a dia. No cuidado com a nossa pele, com
nossas emoções. Resgate de como nossos ancestrais faziam.
Valorizar os ingredientes da natureza que cuidam do nosso
corpo, do nosso ser como um todo através dessas moléculas
aromáticas quem têm nos óleos essenciais.

Concebendo o curso como um rito de passagem para a “vida
natural”, observamos o quanto os depoimentos ajudam no desloca-
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mento e na demarcação da separação de uma vida prévia em relação
ao novo estágio. Van Gennep (2011[1909]) aponta os ritos de passagem como inerentes à vida social, esta consistiria em uma sucessão
de etapas. Para Rodrigues (1992), eles são capazes de revelar contradições e problemas sociais. Mais do que questões individuais que
eles possam sanar, interessa o caráter coletivo das soluções. Nesse
sentido, o conteúdo latente revela uma busca pela liberdade feminina
e um reencontro com a sua essência. Seja por meio do resgate ancestral, seja por meio da conexão com a natureza.
Observamos que os bens são utilizados para se relacionar e
pertencer a essa comunidade que estabelece conexão com a natureza, resgata os costumes ancestrais e tem a visão holística do cuidado
com o corpo. Ou seja, o desejo não é o objeto em si e sim as relações
sociais que eles mediam, como Douglas e Isherwood (2013) revelam.
Suas práticas aparentemente mundanas encobrem uma inversão na
relação entre natureza e ser humano. Ainda que a Mãe Natureza seja
vista como provedora dos materiais, ela é também fonte da vida e de
energia. A comunidade não tem domínio sobre ela nem a busca, ao
contrário, pede e agradece por cada gota de óleo que dela vem. Recarregam as próprias energias e dos cristais através do sol e do contato
com a natureza em rios, cachoeiras ou florestas.
As propriedades dos bens retirados da natureza são essenciais
para a vida humana e, portanto, dependemos da natureza e a ela devemos nossas vidas. O psicoaroma dos óleos, por exemplo, é capaz de
cuidar do corpo, da alma e das emoções. Evidências dessas significações estão espalhadas nos diversos trechos e elementos que compõem
o curso: na capa de livros repletos de flores, minerais, frutos etc.; na recomendação de observar a procedência dos produtos e o cuidado dos
produtores com a colheita; e as próprias flores, cristais e vela na mesa.
No que tange à retomada da ancestralidade, observamos o uso
dos panos das abuelas peruanas na decoração, o fazer artesanal dos
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cosméticos, “essa coisa de fazer com as mãos” como diz Fernanda, e
a identidade de bruxa que elas assumem. Durante todo o curso e nas
conversas nos grupos do WhatsApp, elas falam sobre suas alquimias
e o quanto isso as aproxima das bruxas que foram queimadas nas
fogueiras. Ao falar sobre a situação política conturbada no período de
eleições, Iolanda diz que se determinado candidato for eleito, é provável que elas sejam queimadas, perseguidas ou proibidas de fazer suas
misturinhas. A ancestralidade está ligada ao feminino e à resistência
da mulher através do empoderamento de seu cuidado e da liberdade
dos padrões impostos socialmente. As bruxas de hoje fazem suas alquimias compreendendo o próprio corpo e utilizando o que sentem
ser necessário. Jasmin resume em um texto publicado no Facebook o
sentimento de bruxa presente na comunidade (Figura 1):
Figura 1 – Texto publicado no Facebook a respeito
da atmosfera bruxesca da comunidade Vivo Naturalmente.

Fonte: Autoria própria (2018).
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Nesse ponto observamos dois mitos fundamentais para a comunidade e que estão ligados, o da saúde e o do natural. Há uma
busca pelo cuidado “holístico”, compreendendo todas as esferas que
compõem a saúde, são elas: a alimentação com os orgânicos, crus,
integrais, não processados e com pouco ou nada de origem animal; o
cuidado físico com os produtos que elas fazem, boas noites de sono,
ingestão de água e prática de esportes; e o emocional ou vibracional e
do espírito com a harmonia e conexão com a natureza, a identificação
com as pessoas com quem se relaciona, vínculo com os ancestrais por
meio das práticas e as sensações promovidas pelos princípios ativos
dos produtos, entre eles a alegria do óleo de tangerina e o relaxamento
do óleo de lavanda. Dessa maneira, elas buscam o cuidado com a saúde sendo esse um mito do todo que envolve o ser humano e expressa
um ponto de vista, produz insegurança e medo, demarcando um limite.
O controle e o poder são exercidos por meio da criação de vilões que são capazes de perturbar a harmonia desse todo que é a
saúde. Se Rodrigues (1979) aponta o mito por trás dos procedimentos
de higiene como forma de afastar os perigos da saúde eliminando
bactérias, para essa comunidade, cuja concepção de saúde não está
ligada à imunidade de germes patogênicos, mas aos domínios que a
compõem, é preciso afastar os perigos que os químicos sintéticos e
industrializados representam. A ciência evocada como comprovação
dos perigos, alerta para as doenças e câncer que esses elementos
podem provocar. A solução? Buscar produtos e alimentos “naturais”.
O segundo mito fundamental para o grupo traz a segurança para
manutenção da saúde. Utilizado diversas vezes e nos mais diferentes
contextos, a palavra natural parece fazer oposição ao que é químico,
sintético e industrializado. Aquilo que vem diretamente da Mãe Natureza: “tudo que não está na natureza, o corpo não consegue lidar, então
você pega um corante artificial você colocar na pele ou ingerir, o corpo
fica doido. Porque não existe na natureza”.
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O exercício de compor suas alquimias revelou aspectos importantes dessa comunidade e, como parte de um ritual de passagem, deu
a elas o gosto de ser mágica, ou bruxa, como preferem ser chamadas.
Orgulhosas de suas composições, aproveitaram o momento para tirar
fotos e compartilhar em suas redes sociais os resultados e o caminho
para a nova fase. Naia, por exemplo, compartilha sua foto segurando os
produtos que fez com a seguinte descrição “fiz minha própria sinergia...
Relaxante, afrodisíaca e empoderamento”. Observamos que o autocuidado e a elaboração dos próprios produtos significam se empoderar,
tomar para si o poder de decisão e a autonomia no cuidado. Ainda que
as escolhas expressem o estereótipo feminino, foram escolhas delas.
Após o fim do ritual de passagem, elas receberam um certificado de participação e dentro de uma semana seriam incluídas na comunidade virtual no WhatsApp. Antes de partirem, muitas aproveitaram
para comprar produtos feitos por Fernanda, ingredientes para suas
próprias alquimias ou livros para estudar. Por fim, uma foto coletiva
para celebrar o ritual de passagem e a formação das bruxas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A partir da observação participante do ritual de passagem que
marca a entrada de novos membros na comunidade Vivo Naturalmente,
buscamos desvendar a teia de significados. Primeiro através do rito de
entrada que prepara o ambiente com cristais, o símbolo do reiki e a vela
para trazer acolhimento e sensação de estar em casa. Ele marca a separação da vida pré-comunidade e está cercado de simbologias como
o acolhimento materno, a proteção dos cristais e a energia do fogo.
Seguimos com os relatos sobre motivação para entrar na comunidade e a compreensão dessa passagem como uma mudança de
vida. Os depoimentos revelam a frustração e o estresse de uma vida
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baseada em falsos padrões de avaliação. Como aponta Freud (2011
[1930]), elas buscam sua maneira particular de ser feliz. Ainda que o
autor indique a felicidade como um fenômeno episódico, a busca pelo
autoconhecimento e pelo que lhes dá prazer individualmente não traz
uma perspectiva finita para a comunidade. Elas reconhecem ser um
processo de aprendizagem diário e de enfrentamento de expectativas
de amigos e familiares. Pensando os ritos a partir das contradições e
soluções que são capazes de revelar, identificamos ainda a busca pela
liberdade feminina e um reencontro com a sua essência por meio do
resgate ancestral e da conexão com a natureza.
Foi também através da observação das escolhas para criação
dos cosméticos que verificamos uma dualidade crucial para essa comunidade. Enquanto as práticas indicam a busca pela autonomia,
emancipação feminina e autodescoberta, certas escolhas e justificativas reforçam o papel social hegemônico da mulher.
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INTRODUÇÃO
A política, a economia, o entretenimento e outros tantos aspectos do cotidiano já são intrinsecamente afetados pelo digital. Neste
contexto, investigamos os usos das mídias sociais pela comunidade
LGBT+, analisando as oportunidades e articulações disponíveis e refletindo sobre as limitações e restrições impostas.
Vale ressaltar que o aspecto digital, neste trabalho, não é tratado como um espaço apartado da arena offline. Desta forma, para dar
conta dos aspectos socioculturais inerentes aos usos e escolhas nas
plataformas digitais, este estudo está ancorado nos preceitos da Antropologia Digital (MILLER et al., 2016; HINE, 2015; MACHADO, 2017;
MILLER e HORST, 2012; MILLER e SINANAN, 2017). Isso equivale a
dizer que tomamos as análises realizadas no ambiente digital como
integradas ao cotidiano das pessoas e conjugadas às circunstâncias
que se desenrolam offline.
Partimos da ideia de que as pessoas moldam os usos e as funcionalidades das plataformas online e assim questionamos como a comunidade LGBT+ se apropria dos recursos na internet. O trabalho de
campo da pesquisa foi realizado com um grupo de participantes de uma
ONG LGBT+ no Rio de Janeiro, a Casinha, através de entrevistas, análises nas redes sociais e observação participante. Buscamos compreender as experiências de interação online e offline, identificando a motivação de uso das principais plataformas digitais utilizadas e analisando as
construções de sentido em torno das mídias sociais avaliadas. O estudo
mesclou análises em diferentes níveis: investigamos aspectos ligados à
esfera institucional da ONG e analisamos fatores pessoais, relacionados
à experiência particular de cada voluntário em suas mídias sociais.
Neste artigo, o debate teórico-metodológico e os principais achados estão apresentados de forma sintetizada, mas mantêm a essência
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da dissertação original, que foi estruturada a partir de duas orientações
de autores que se dedicam aos estudos em ambientes online. A primeira deles reconhece que as práticas de pesquisa que envolvem o digital
devem ser situadas e ter contextualização (MARKHAM e BAYM, 2009).
Por isso, expomos nossa fundamentação teórica em conjunto com um
amplo panorama sobre a comunidade LGBT+ nos dias de hoje. A segunda consideração é o entendimento de que o espaço online oferece
oportunidades e restrições (COSTA, 2016). Desta forma, as experiências e declarações foram analisadas sob esse ponto de vista.

DISCUSSÃO TEÓRICA: UM OLHAR
PARA COMUNIDADE LGBT+ A PARTIR
DA ANTROPOLOGIA DIGITAL
Nesta seção, apresentamos resumidamente alguns conceitos
pertinentes à pesquisa, passando por uma visão geral do contexto
LGBT+, o sentido de comunidade, e por referências usadas para o
estudo do digital, destacando as problematizações de privacidade,
aspectos midiáticos e correlações mercadológicas.
O atual cenário da aceitação de sexualidades e gêneros não
normativos aponta uma ambiguidade de visões. É possível considerar que somos “uma sociedade mais aberta, mais tolerante e mais
sensual” (SPARGO, 2017, p. 10), seja pela temática recorrente na teledramaturgia ou por direitos conquistados, como o casamento e a
adoção de crianças e adolescentes. Entretanto, essa visão contrasta
com a intolerância evidente nos números de assassinatos e denúncias
de violência no Brasil. Em 2018, o número de assassinatos de LGBTs
chegou a 420, o que tornou o Brasil um dos países que mais possui
crimes contra LGBTs no mundo (GRUPO GAY DA BAHIA, 2018).
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Por um lado, tempos mais amigáveis parecem despontar, por
outro, a intolerância ainda traz estatísticas alarmantes. As condições
na internet em relação à vivência LGBT+, refletem aquilo que pode
ser visto no comportamento offline. É possível encontrar casos de
homofobia explícitos, mas também é possível observar movimentos
de resistência e fortalecimento.
Antes de discutir as abordagens adotadas no trabalho no âmbito da Antropologia Digital e das mídias sociais, trataremos brevemente
sobre os sentidos de comunidade. Há um antigo debate em torno do
conceito de comunidade, com contribuições de diversos autores (TÖNNIES, 1957; WUNDT, 1926; SIMMEL, 1894). “Comunidade, mais do que
uma categoria científico-analítica, é um termo extremamente sensível ao
contexto social em que se insere, pois está associada ao debate milenar
sobre exclusão social e ética do bem viver” (SAWAIA, 1996, p. 50).
Os filósofos contemporâneos compreendem a comunidade como
experiência de vinculação (YAMAMOTO, 2013). Redes de apoio, coletivos, associações e outras formas de agrupamento podem ser pensadas como comunidades. Para Bauman (2003), o sentido de comunidade
remete à ideia de proteção, aconchego, refúgio. Essa ideia de refúgio
acaba por constituir algumas questões paradoxais do conceito de comunidade: ao mesmo tempo que denota proteção e segurança, também
impulsiona certo fechamento de visão de mundo, criação de guetos e
espaços segmentados. Como veremos na seção de análise de dados,
esse fechamento também pode se configurar nas comunidades online.
Quando essa visão de comunidade é focalizada nas questões LGBT+, a necessidade de segurança e proteção se faz ainda
mais evidente, considerando o cenário de intolerância sexual e de
gênero que pode ser observado nos dias de hoje: relatórios apontam que a cada 16 horas ocorre uma morte por fobia LGBT+ no
Brasil (MARINHO; ENGLERT, 2019).
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Além desse aspecto de proteção, a comunidade LGBT+ também é referida em termos de resistência, afirmando novas perspectivas.
Visão afinada ao que afirma Moscovici (2011) sobre as minorias ativas:
mesmo diante de uma grande pressão que força as pessoas a obedecerem a um modelo geral, grupos minoritários e desviantes não só resistem, como ainda conseguem criar formas de viver, pensar e agir, promovendo mudanças sociais. Diante da homofobia presente historicamente
no Brasil, LGBTs se mobilizaram de diversas formas em torno de mais
direitos e menos intolerância. O movimento LGBT+ é um dos movimentos sociais de maior expressão no país (FACCHINI e FRANÇA, 2008) e
mantém sua atuação desde os anos 1970, avançando com conquistas
de direitos e visibilidade (FACCHINI e FRANÇA, 2009; TREVISAN, 2018).
Ao discutir a judicialização dos direitos LGBT+, Cardinali (2018)
reserva especial atenção aos usos das mídias sociais. Os movimentos
sociais ocupam um papel imprescindível na luta pelo reconhecimento de
direitos, e desde o início do movimento LGBT+, iniciativas midiáticas e
de sociabilidade, como o jornal Lampião e o grupo Somos, são importantes instâncias de marcação política (CARDINALI, 2018). As redes sociais agora surgem como cruciais para a difusão viral, compartilhamento
de visões, práticas e estratégias (GERBAUDO, 2012; MOROZOV, 2011;
CASTELLS, 2012). Além de viabilizarem a socialização, criam um espaço
de compartilhamento de experiências, indignações e esperanças.
Afinal, a internet “alterou substancialmente a forma de interação do
público com um meio de comunicação, possibilitando novos modos de
lutar por velhas causas” (BRAGA, 2008, p. 258). Sites, aplicativos, redes
sociais e diversos meios online fazem parte do cotidiano. Diversos autores sublinham as mudanças na sociedade em razão das transformações
tecnológicas e da vivência online. Lévy (1999) sinalizou a evolução contemporânea das comunicações e a emergência do ciberespaço; Castells
(2011) delineou, com a expansão da telefonia e a hegemonia das Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs), a entrada definitiva na sociedade em rede; Van Dijck (2013) alertou a passagem da comunicação em
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rede para uma sociabilidade moldada por plataformas, em uma cultura de
conectividade. Essas referências ilustram que o tema da internet e seus
impactos na sociedade são recorrentes e têm se tornado objeto de estudo
em diversas áreas do conhecimento.
Pesquisadores se concentram nos vínculos mediados pelas plataformas digitais e, nesse sentido, não tomam a arena online como um
espaço desconectado da vida real, afinal, a vida online é “profundamente embebida e influenciada pelas realidades diárias da vida corporificada” (BAYM, 2010, p. 152). Em outras palavras, o que se pensa
como efeito das tecnologias, na verdade, está correlacionado a conjuntos particulares de dinâmicas sociais (HINE, 2009). Esse trabalho
compartilha deste ponto de vista.
Uma concepção é fundamental para o presente estudo, tanto
para compreender as experiências de interação, quanto para analisar
as construções de sentido em torno das mídias sociais: a theory of
attainment. Proposta por Miller e Sinanan (2014), ela pode ser entendida como marcas de retenção que evidenciam na expressão digital
dos usuários, traços culturais precedentes, sem deixar de considerar
a formação de novos sentidos. É possível identificar evidências de experiências culturais reinseridas no ambiente digital e, assim, as mídias
sociais expressam sentidos culturais locais.
Cabe ressaltar que usamos aqui a definição de mídias sociais
como meios online pelos quais as pessoas socializam, tais como Facebook, WhatsApp, Instagram e Twitter (MILLER et al., 2016). Esse aspecto
social das mídias é o que nos interessa. Braga (2008), defende que a sociabilidade – forma de interação social pautadas pelo descompromisso
com a seriedade dos conteúdos – observada no contexto online, pode
revelar a natureza mais profunda da realidade em que se vive. Miller et al.
(2016) também defendem um aspecto relevante a respeito das relações
sociais online: a sociabilidade escalonável, entendendo que as mídias
sociais têm criado espaços para grupos entre o público e o privado.
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Neste contexto, Costa (2016) ressalta que tendemos a ver as
mídias sociais como uma ameaça à privacidade, mas, às vezes, elas
podem aumentar a privacidade. A autora afirma que a mídia social
privada levou a novas formas de socialização baseadas no indivíduo e
facilitou o amor e o romance proibidos, livres das restrições da família
e da sociedade que governam o mundo offline. Essa concepção é especialmente importante para a dinâmica social de LGBTs, que podem
encontrar nas mídias sociais um refúgio para fruição de seus desejos.
Ainda que este refúgio não seja plenamente protegido. No universo
LGBT+, a epistemologia do armário (SEDGWICK, 2016), isto é, o dispositivo de regulação da vida de gays e lésbicas, é um ponto relevante
para as questões de privacidade também online. O armário ainda é
uma característica fundamental da vida social de pessoas LGBT+, que
fazem cálculos constantes, a cada nova experiência de associação, a
respeito da recepção das pessoas (SEDGWICK, 2016).
As mídias, enquanto “sistema cultural complexo que possui
uma dimensão simbólica” (MEDRADO, 2000, p. 244), ocupam uma
posição substantiva e inescapável na experiência e contextos contemporâneos. Os jornais, as revistas, a televisão e a internet apresentam infinitas possibilidades de ser e estar no mundo, que inspiram
comportamentos diversos. E isso também se vale para o contexto
LGBT+: a mídia, como observa Gray (2009), é onde a maioria das
pessoas, incluindo aquelas que virão a se identificar como LGBT+,
primeiro verão ou conhecerão pessoas LGBT+ (GRAY, 2009).
E com a internet, as possibilidades de circulação de discursos
de toda ordem aumentaram (RIBEIRO; ROHDEN, 2009). As pessoas
ganharam espaço de disponibilizar conteúdo em larga escala. E sobre
essa dispersão do monopólio da produção e veiculação midiática dos
conteúdos, Braga (2008) alerta que o surgimento de novos enunciadores
pode ser tão positivo quanto negativo. Além de dar voz, as mídias sociais
também permitem quebrar o agendamento midiático. Como será visto,
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o perfil oficial da Casinha, por exemplo, veicula notícias, depoimentos e
pessoas com abordagem diferenciada, fruto dessa democratização das
mídias sociais. O universo digital ofereceu valiosos espaços.
Por fim, a comunidade LGBT+ é muitas vezes referida em termos de como se organiza o conjunto de estabelecimentos comerciais voltados para a população LGBT+. Conforme afirmam Facchini e França (2009), a partir da segunda metade dos anos 1990, a
postura de visibilidade alinhada à diversificação do mercado para
gays e lésbicas contribuiu para se estabelecer a ideia do orgulho
gay. Passou-se a valorizar o orgulho e do assumir-se publicamente.
E, nos dias de hoje, mais do que considerar produtos, serviços e
locais destinados especificamente para o público LGBT+, diversas
marcas têm desenvolvido iniciativas em apoio à causa. Nesse universo, os bens funcionam como comunicadores de sentido (DOUGLAS
e ISHERWOOD, 2004) e o discurso publicitário, neste âmbito, constrói
e comunica às pessoas um significado simbólico.

METODOLOGIA E OPERACIONALIZAÇÃO
DA PESQUISA
O debate sobre experiências online a partir do viés antropológico aponta para a etnografia como método. Assim, aplicamos no
trabalho de campo, técnicas de inspiração etnográfica, investindo em
observação direta para a coleta de dados, com registro no diário de
campo, e seleção de informantes para entrevistas. Compartilhamos da
definição usada por Geertz (1973) da etnografia como uma descrição
densa. Mais do que selecionar técnicas, isto envolve uma função interpretativa dos atos observados e a tarefa de encontrar o acesso aos
sentidos de vida em cada sociedade.
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Para a observação participante, foram acompanhados três
eventos diferentes, nos quais os gestores da ONG e voluntários participantes desempenharam papéis diferenciados. A primeira ocasião foi
em um debate aberto ao público sobre pink money, organizado pela
Casinha, com diversos convidados, no dia 28 de junho de 2019, como
parte da programação proposta para a celebração da semana do orgulho LGBT+. O segundo momento de observação aconteceu no dia
15 de outubro de 2019 em um dos encontros do cineclube da Casinha,
no Nex Coworking, empresa que oferece espaços de trabalho e é uma
das principais parceiras da ONG. O filme exibido foi Paraíso Perdido e
após a exibição, houve um debate sobre a importância de redes e territórios. A terceira observação foi feita durante a participação da ONG
na Virada Sustentável, um dos maiores eventos sobre sustentabilidade
no Brasil, no dia 20 de outubro de 2019. Os eventos tinham dinâmicas
diversas, com diferentes intenções discursivas, o que foi importante
para absorver um maior volume de visões e comportamentos.
Além da observação nos eventos, também foi feita a análise
das mídias sociais relacionadas à Casinha e aos voluntários. A investigação incluiu as páginas oficiais da ONG, no Instagram e no
Facebook, e os perfis de pessoas entrevistadas. Observamos o discurso circulante nos perfis oficiais da ONG e as redes sociais dos
interlocutores, cruzando aquilo que observamos online com o que
foi declarado nas entrevistas. Na dissertação original, isso pode ser
observado através dos prints que ilustram diversas circunstâncias.
Hine (2016) sinaliza que os fragmentos individuais derivados da internet podem ser interpretados de diversas maneiras. Desta forma, a
análise de mídias sociais dos participantes foi correlacionada às suas
respectivas entrevistas, a fim de compreender o significado da mídia
como um componente da vida cotidiana em um sentido mais amplo.
Foram realizadas oito entrevistas e todos os participantes eram
voluntários da Casinha, tendo conhecido a iniciativa pela internet. As entrevistas foram realizadas de julho a outubro de 2019 e conduzidas por
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um roteiro de entrevista semiestruturada que continham perguntas sobre
a motivação para o envolvimento com a ONG, uso de plataformas digitais, percepção de vulnerabilidades por conta da sexualidade e gênero e
visão a respeito das vantagens e desvantagens da internet. Todos os interlocutores eram naturais da região sudeste, sendo a maioria do Rio de
Janeiro. Os oito eram solteiros, não possuíam filhos e estavam na faixa
de 21 a 29 anos. Como costuma ser feito nas pesquisas antropológicas
e conforme estabelecia o acordo firmado através do RCLE, seus nomes
foram substituídos, a fim de preservar suas identidades.
A partir dos dados coletados nas entrevistas, análise das mídias sociais e participação nos eventos, foram observados e destacados temas de recorrência, que selecionados pelo grau de relevância
e agrupados por contiguidade, resultaram nos quatro eixos de análise
estipulados, visando o aprofundamento da análise e interpretação. Fizemos a avaliação das oportunidades e restrições para a comunidade
LGBT+ pautada em lugares, partindo da ideia de que lugar é um conceito construído a partir da experiência e dos sentidos (TUAN, 2013).
Assim, na dissertação original, os dados coletados foram divididos de
acordo com os quatro eixos de análise: o lugar de partida, que trata dos
aspectos relacionados à ONG; o lugar é nosso, que aborda as marcas
de retenção do senso de comunidade LGBT+ nos meios online e o
debate sobre o uso das plataformas; o lugar é meu, que aprofunda a
análise sobre as questões de privacidade, traço tão caro ao público
estudado, e o lugar também é deles, que aponta os sentidos ligados à
correlação com o mercado e a publicidade. Os lugares nesta pesquisa
são tanto o meio das trocas viabilizadas pelas plataformas digitais,
quanto o ambiente dos encontros face a face. Assim sendo, a partir
dessa reflexão sobre lugar, experiências e pessoas, organizamos as
análises dos temas recorrentes. No presente artigo, os principais achados estão apresentados sinteticamente na seção a seguir.
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ANÁLISE DOS DADOS: AS MARCAS
DE RETENÇÃO ENTRE OS
LUGARES DO ARCO-ÍRIS
Nesta seção, apresentaremos nossa reflexão sobre as características das publicações nas mídias sociais analisadas e o que esse material
publicado diz a respeito das experiências de vida, da vivência LGBT+, de
maneira geral, do cotidiano dos nossos interlocutores. O que se retém?
Como marcas de retenção (MILLER E SINANAN, 2014), observamos:
(1) O humor, enquanto linguagem usada para transmitir suavidade, criar proximidade e descontração.
O tom de humor e leveza foi observado tanto nos diálogos com
os interlocutores, quanto na análise das mídias sociais. Inclusive, nos
perfis oficiais da Casinha. A dispersão do monopólio da produção
e veiculação midiática dos conteúdos, propiciou à ONG construir
nas redes sociais um novo enredo para a comunidade LGBT+. Os
sentidos discursivos veiculados pela Casinha reforçaram o orgulho
e o combate ao preconceito. Isso foi feito através do cuidado em
reportar acontecimentos cotidianos a partir de uma visão particular,
da preocupação em dar visibilidade para personalidades relevantes
e, também, da seleção não só de pessoas, mas como datas e locais,
vistos a partir do filtro de vivência LGBT+. A maioria dos posts revela
a visão bem-humorada e descontraída do público.
(2) O sentimento de pertencimento a uma comunidade, caracterizado pelo orgulho, o símbolo do arco-íris e o engajamento com a ONG.
As associações comunitárias estão revigoradas nas mídias
sociais, possibilitando identificação e novos vínculos. Foi possível
observar como é importante encontrar afirmação compartilhada e
manter relações harmônicas. Nas mídias sociais e no discurso dos
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interlocutores durante as entrevistas, os significados e símbolos
compartilhados pela comunidade LGBT+ se evidenciaram através:
da narrativa do orgulho (com diversas postagens e uso de hashtags
valorizando LGBTs), do símbolo do arco-íris como elemento da comunidade (percebido em diversos filtros das fotos postadas e nos
acessórios utilizados pelos voluntários) e do envolvimento com a
ONG como manifestação da vivência em comunidade (observado
nos relatos emocionados dos participantes da pesquisa a respeito da
sensação de segurança promovida pelo envolvimento com a ONG).
(3) A narrativa contra o conservadorismo e atuação micropolítica,
perpassadas por questões eleitorais.
Alguns posts que foram analisados contestavam de forma mais
explícita a normatividade dos padrões de sexo e gênero. Além disso, muitos interlocutores apontaram que o início do movimento com a
ONG teve estreita correlação com as eleições de 2018. Foi um efeito
catalisador para os jovens se mobilizarem em torno da causa. A ameaça de uma política mais conservadora fez com que os jovens buscassem alternativas para contribuir com a construção de um novo cenário.
A atuação na micropolítica apareceu como elemento motivador. Os entrevistados afirmaram que procuraram atuar em escalas menores para
a mudança da realidade social, independente de legendas partidárias.
(4) Questões de representatividade e identificação, destacando os canais digitais como meio importante para acessar referências
LGBT+ e criar conexão em rede.
Todos os entrevistados afirmaram que a internet veicula importantes histórias para a comunidade LGBT+, como através de youtubers, por exemplo. Diferentes tipos de uso foram mencionados, provando que as pessoas exploram oportunidades de acordo com os
seus interesses emocionais. Para citar um deles: foi recorrente a menção do Instagram como recurso para encontrar parceiros amorosos.
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(5) A preocupação com a exposição e a privacidade revelando
nuances entre o fechamento em “bolhas”, a “vitrine” que permite a legitimação da orientação sexual e “esconderijos” invadidos.
Percebemos que o universo controlado das redes sociais propicia também que os conteúdos se apresentem próximos ou distantes de acordo com interesses específicos. As mídias sociais da ONG,
por exemplo, são como espaços blindados, nos quais não cabem
comentários e reações negativas. Essa limitação a uma exposição
seletiva, ainda mais intensificada pelos algoritmos, reforça a tendência de só buscar concordâncias (BARBOSA, 2019). E esse fechamento entre os próximos em um espaço interno, torna mais difícil encarar
o espaço externo, de forma similar ao que sinaliza Bauman (2003) a
respeito dos condomínios fechados. Assim, notamos que nossos interlocutores recorreram à paciência e à preguiça como argumentação
para não se expor a posições divergentes.
(6) Implicações mercadológicas, enquanto movimento e causa
defendida por marcas, o que promove uma série de desdobramentos a
respeito de sua utilidade.
Percebemos também nos dados coletados uma relação mercadológica inerente ao universo capitalista no qual estamos imersos,
seja através da divulgação de financiamento e arrecadação de verba
nos posts da ONG, ou nos discursos observados. De maneira geral, o
que os interlocutores classificam como grave é a mercantilização das
pautas, quando empresas defendem comercialmente a causa, mesmo
tendo um posicionamento político contrário. Nesse debate sobre a influência das marcas, o foco no cuidado e na atenção para as pessoas
LGBT+ foram destaque, seja através de ações efetivas de empregabilidade ou na representação de pessoas gays e trans em campanhas
publicitárias, algo também relevante no contexto das mídias digitais.
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Em suma, a pesquisa fez ampliar o debate de que o campo
cultural digital é fruto de ambiguidades, pois revelam dimensões da
humanidade, assim como os espaços presenciais. E isso é explicitado
por um dos princípios descritos por Miller e Horst (2012): ao mesmo
tempo em que a internet promete novas formas de abertura de visão de
mundo, muitas vezes cai em novos constrangimentos, isto é, a internet
promove aberturas e fechamentos de visões de mundo. Da mesma
forma que as mídias sociais viabilizam espaços seguros, também podem transmitir a sensação de vulnerabilidade. Nos debruçamos em
observar os sentidos atribuídos aos gestos nas plataformas, os quais
configuram novas possibilidades ou vivificam as precedentes.
Novas possibilidades foram observadas, por exemplo, na suspensão da presença, na assincronia interacional e na amplitude de
revelação. Por exemplo, ao usar a expressão jogar o celular pro canto,
um dos nossos entrevistados indicou a possibilidade de interromper a
chegada de qualquer adversidade que possa levar ao mal-estar. É um
simbolismo físico da opção de não estar presente no universo online e,
assim, preservar o direito de ter contato apenas com os conteúdos que
desejar, quando vier a desejar. A assincronia das respostas também se
apresentou como um mitigador de constrangimento e sair do armário
ganhou nova amplitude no ambiente digital, podendo atingir de uma
única vez diversos núcleos sociais.
Outros exemplos, no contexto LGBT+, foram percebidos como
risco a perseguição de um homofóbico e a abordagem de um hater.
Assim como se apresentou como favorável a criação de grupos de publicações específicas nas mídias sociais. No âmbito da epistemologia
do armário (SEDGWICK, 2016), cada nova experiência social exige das
pessoas LGBT+ a análise sobre se revelar ou não, e os recursos disponíveis nas mídias sociais viabilizam essa restrição. Assim, é possível
moderar a exposição para a família e até antecipar a orientação sexual
para as relações profissionais.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Após ter observado atentamente o conjunto particular formado
pela comunidade LGBT+ estudada e apreendido um pouco de sua dinâmica social, reafirmamos que o comportamento online é uma experiência
que revela vínculos socioculturais. Nas palavras de Braga (2008, p. 278),
“tecnologias a serviço da interação, reconfigurando hábitos, produzindo
cultura, reiterando ou desafiando padrões, em trânsito, em fluxo”.
Os usos das mídias sociais, enquanto espaços de sociabilidade, são importantes instâncias de marcação política. A contestação
explícita do conservadorismo e a ideia do “orgulho gay” (FACCHINI
E FRANÇA, 2009) se apresentaram como expressões relevantes nos
lugares observados. Os nossos próprios interlocutores enxergam
a arena online como um espaço privilegiado para a comunidade
LGBT+, como meio de veiculação, resistência, representatividade,
legitimidade, conexão e engajamento.
Sendo assim, o que se espera é que essa afirmação da diversidade consiga sustentar lugares onde haja o reconhecimento de
gêneros, subjetividades e sexualidades não normativas. O bem-estar
coletivo na coexistência humana não pode existir sem resguardar a
pluralidade desses percursos.
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INTRODUÇÃO
A internet contemporânea se caracteriza por três feições: é embutida, por estar dentro de diversos objetos e dispositivos, como telefones celulares, computadores, tablets e televisões; é incorporada,
por fazer parte dos seres humanos e constituir um ambiente onde se
pode agir de forma autêntica e real; e é cotidiana, por participar do
dia a dia dos indivíduos (HINE, 2015). Com o barateamento das tecnologias de comunicação nos últimos anos e, consequentemente, a
presença massiva do digital em espaços domésticos e profissionais,
os usos sociais da internet, a fim de estabelecer conexões entre pessoas, ganharam volume. Foi assim que sujeitos de diferentes classes
socioeconômicas inseriram, em suas rotinas, práticas de interação
com os parentes no ambiente digital, por intermédio de aplicativos,
sites de redes sociais e plataformas de chamadas de áudio e vídeo.
Dessa forma, famílias passaram a existir não apenas como comunidades presenciais, mas também como comunidades online.
A partir de uma pesquisa de inspiração etnográfica, este artigo
visa descrever e analisar as principais características das dinâmicas
de comunicação entre membros de uma mesma família no ambiente digital, considerando a cultura brasileira. Busca-se compreender
quais são as plataformas mais utilizadas para as interações, a frequência dos contatos e as temáticas mais recorrentes nas conversas.
Os resultados aqui apresentados são provenientes da interpretação
de dados coletados em duas etapas. Na primeira, quantitativa, foi
utilizado um questionário distribuído pela internet que recebeu 201
respostas. Na segunda, qualitativa, foram realizadas 21 entrevistas
em profundidade com onze voluntários, além de observação participante, com o exame de interações familiares mediadas pela internet.
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Ao analisar as interações sociais no ambiente online, a teoria da
antropologia digital (HORST; MILLER, 2012) destaca que, contrariamente
ao que se costuma pensar, as tecnologias não tornaram os seres humanos mais mediados; elas apenas deixaram a mediação que proporciona
o ato comunicativo mais evidente (MILLER; SINANAN, 2014). Uma vez
que a cultura digital não fez os sujeitos perderem a essência que os torna humanos, é preciso considerar que relacionamentos construídos por
meio da internet são autênticos e verdadeiros (HORST; MILLER, 2012).
Logo, não cabe a palavra virtual para defini-los, já que o termo carrega a
ideia de imaginário, falso ou ilusório. O universo digital não é uma mera
reprodução do mundo físico, mas uma dimensão real do vivido — no
qual as relações interpessoais são carregadas de afetos, conflitos, tensões e contradições, com a expressão de emoções e sentimentos às
vezes reprimidos em outra esfera (HORST; MILLER, 2012, p. 15).

FAMÍLIAS COMO COMUNIDADES
PRESENCIAIS E ONLINE
Dentro da perspectiva teórica da antropologia digital, a experiência online é vista como um quadro (do inglês frame) da existência
humana e, para ser compreendida, deve ser relacionada às demais experiências, em uma abordagem holística (HORST; MILLER, 2012). No
campo da antropologia digital, a teoria da retenção (theory of attainment)
oferece suporte para a análise da comunicação entre parentes mediada
pela internet, ao afirmar que as tecnologias emergentes estão sempre
fortemente conectadas às experiências socioculturais em curso. Novos
sentidos podem surgir desse elo, mas não uma mudança de essência
(MACHADO, 2017a; MILLER; SINANAN, 2014). Embora novas mídias
tendam a suscitar críticas pessimistas quanto à suposta artificialidade do
ato comunicativo que proporcionam, o argumento é falho: o digital não
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tornou os seres humanos mais mediados, simplesmente porque as pessoas não ficaram mais culturais do que antes (HORST; MILLER, 2012).
A popularização das tecnologias digitais inseriu indivíduos e comunidades, como as famílias, em um ambiente polymedia, no qual
as mídias disponíveis formam um conjunto estruturado (MADIANOU;
MILLER, 2012). Cada mídia possui especificidades que dispõem de
affordances, ou seja, restrições e potenciais de uso ligados a fatores
como sincronicidade, mobilidade, alcance, natureza pública ou privada
e expressão de emoções (MADIANOU; MILLER, 2012; MILLER; SINANAN, 2014). Estar em um cenário polymedia importa para as famílias,
já que a grande oferta de opções de interação permite a escolha de
um meio ou a combinação de vários deles — a fim de que um supere
as limitações do outro — para a demonstração de sentimentos e a administração de tensões dentro dos relacionamentos (MADIANOU; MILLER, 2012, p. 147). Portanto, na polymedia, as escolhas de consumo
midiático são norteadas mais por questões de ordem moral e social
do que por critérios econômicos (MADIANOU; MILLER, 2012; MILLER;
SINANAN, 2014). Ainda que o preço das tecnologias e o acesso a elas
pesem para sujeitos de baixa renda, essas variáveis não têm protagonismo no processo de decisão comunicacional (MACHADO, 2017b).
Madianou e Miller (2012) destacam que o entrelaçamento dos
meios de comunicação com a sociabilidade deve ser analisado por
meio da cultura. Não apenas as diferenças técnicas entre uma mídia e
outra importam, mas também o tipo de relacionamento que é valorizado em determinada tradição e como as tecnologias são usadas para
facilitar interações (MADIANOU; MILLER, 2012, p. 130). Comunidades
diferentes se apropriam dos dispositivos de formas distintas, de maneira que não existe uma internet, mas várias delas, porque cada grupo
cria sua própria rede ao adotar modos de uso culturais particulares
do digital (HINE, 2009, 2015; MACHADO, 2017b; MILLER et al., 2016).
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A comunicação é extremamente importante para as famílias,
pois constitui a via para a negociação dos relacionamentos entre parentes. O conceito de família adotado neste trabalho vai além das fronteiras do direito e da biologia: trata-se do conjunto de pessoas íntimas
que geram identidade de grupo e senso de “lar” e que possuem uma
história e um futuro compartilhados por meio de fortes laços de lealdade, emoção e experiência (KOERNER; FITZPATRICK, 2002). De acordo
com Fonseca (2004), a entidade familiar evoca valores que dão sentido
à vida dos indivíduos, como afeto, felicidade, desenvolvimento pessoal, autorrealização e satisfação emocional.
Todos os atos verbais e não verbais entre os membros de uma
família podem ser entendidos como comunicação familiar, cujo objetivo é estabelecer papéis, manter regras, cumprir funções, formar expectativas, tomar decisões, sustentar vínculos, acordar significados e
administrar conflitos (GALVIN; BRAITHWAITE; BYLUND, 2016; VANGELISTI, 2004 apud KOERNER; FITZPATRICK, 2006, p. 160). Processos
comunicativos permitem que laços de afeto, interdependência e comprometimento sejam pactuados e ajustados e que a identidade da família seja gerenciada (BAXTER; BRAITHWAITE, 2006a apud GALVIN;
BRAITHWAITE, 2014). Dessa maneira, a entidade familiar é formada,
negociada, modificada ou dissolvida por meio da interação (BAXTER,
2004; CRAIG, 1999 apud GALVIN; BRAITHWAITE, 2014, p. 97).
Famílias são comunidades, como tantas outras, que criam sua
própria internet ao empregar a rede com razões e finalidades particulares. No cenário polymedia, esses agrupamentos humanos se comunicam por diversas plataformas, utilizadas de formas variadas e com
objetivos distintos — como aumentar a coesão familiar (BAYM, 2010, p.
49). Na Índia, Venkatraman (2017) observou que as famílias optam por
mídias sociais com mais privacidade, sobretudo o WhatsApp, para a interação entre parentes íntimos unidos por laços fortes. Já o Facebook,
com caráter mais público, figura como uma plataforma performativa,
na qual os sujeitos exibem fotos de momentos felizes em família para
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pessoas fora do círculo familiar (VENKATRAMAN, 2017). Eventos e rituais como nascimentos, aniversários, casamentos e mortes de parentes se tornam mais visíveis nessa mídia social, devido às altas taxas de
resposta em forma de comentários e curtidas.
Nesse sentido, conteúdos fabricados e compartilhados por
parentes nas mídias sociais funcionam como memórias mediadas,
isto é, constituem atividades ou objetos produzidos e apropriados
por meio de tecnologias midiáticas, com o objetivo de criar e recriar
um senso de passado, presente e futuro do sujeito em relação a si
mesmo e aos outros (VAN DIJCK, 2007, p. 25). Ao refletir sobre vídeos caseiros com registros do cotidiano e de festas de família, Van
Dijck (2007) avalia que esses construtos sociotécnicos são objetos
de memória que sofrem transformações a cada vez que são revistos.
Isso ocorre porque eles são construídos não apenas no momento de
sua confecção, mas também quando são revisitados e editados pelo
cérebro, que lhes atribui novos sentidos.

METODOLOGIA
Para compreender a dinâmica de comunicação entre membros
de uma mesma família no ambiente online, optou-se por uma pesquisa de inspiração etnográfica, baseada na etnografia para a internet
orientada pela antropologia digital. A proposta preconiza a ideia de
que o digital está inserido no cotidiano, de maneira que não cabe apartar o ambiente cibernético dos demais (HINE, 2015; MILLER; SLATER,
2000). A análise da experiência humana deve ser feita de maneira holística, a partir do emaranhado de fatores que a constitui.
Com o objetivo de fazer uma aproximação do objeto de estudo, o
primeiro passo desta investigação consistiu na elaboração de um questionário quantitativo para distribuição pela internet, com amostragem do
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tipo bola de neve. O instrumento serviu para angariar informações preliminares sobre os modelos de interação mais recorrentes entre membros de uma mesma família no ambiente digital. Intitulado “Relações
familiares nas redes sociais”, o formulário com perguntas de múltipla
escolha ficou acessível entre 28 de dezembro de 2018 e 8 de fevereiro
de 2019 e recebeu 201 respostas. A divulgação partiu do WhatsApp, do
Facebook e do LinkedIn
LinkedIn. Os critérios para participação eram ter mais de
16 anos de idade e interagir com familiares pela internet. Dos respondentes, 83,1% (167) declararam ser do gênero feminino e 16,9% (34),
do masculino. A maioria (78,1%) afirmou residir no estado do Rio de
Janeiro. Quatro disseram morar fora do Brasil, em Peru, Portugal, Estados Unidos e Austrália. Quanto à faixa etária, eles se dividiram assim:
54,2% entre 25 e 34 anos; 15,9% entre 35 e 44 anos; 14,4% entre 16 e
24; 11,9% entre 45 e 59; e 3,5% com 60 anos ou mais.
Na fase qualitativa da pesquisa, procedeu-se à triagem de cerca
de dez indivíduos, de idades variadas, que concordassem em compartilhar informações sobre suas relações familiares dentro e fora do ambiente digital, para o estudo mais aprofundado da questão. Os critérios
fixados para a escolha dos sujeitos foram maioridade e existência de
relacionamento com parentes via internet. Sem rigidez, trabalhou-se
com as seguintes faixas etárias, considerando que elas representam
diferentes momentos de vida: 18 a 25 anos, 26 a 33 anos, 34 a 41 anos,
42 a 49 anos, 50 a 57 anos, 58 a 65 anos, 66 a 73 anos e 74 anos ou
mais. A seleção visou equilibrar o número de voluntários pertencentes
a cada um desses intervalos de idades, a fim de diversificar perfis e
enriquecer a análise etnográfica. A divulgação da pesquisa em redes
sociais presenciais e na internet foi o recurso utilizado na triagem, ocorrida nos meses de junho e julho de 2019. Ao fim do processo, um
grupo de onze indivíduos foi formado. Dois pertencem a um núcleo familiar; três fazem parte de uma família estendida; e dois são membros
de outra família estendida. Os demais não são parentes.
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Quadro 1 – Perfil resumido dos interlocutores.
Sexo

Idade

Ocupação

Etnia

Escolaridade

Religião

M

24

Analista de
marketing

Parda

Pós-graduação
completa

Protestante

F

25

Jornalista

Branca

Ensino superior
completo

Espírita não
praticante

F

31

Jornalista

Parda

Ensino superior
completo

Protestante não
praticante

F

33

Jornalista

Branca

Ensino superior
completo

Ateia

F

40

Psicóloga

Branca

Pós-graduação
completa

Católica não
praticante

F

43

Jornalista

Branca

Pós-graduação
completa

Católica

F

49

Psicóloga e pastora evangélica

Branca

Ensino superior
completo

Protestante

M

57

Gerente de
tesouraria

Branca

Ensino superior
incompleto

Espírita não
praticante

F

61

Jornalista

Branca

Ensino superior
completo

Católica

F

63

Professora de
Educação Física

Branca

Ensino superior
completo

Ateia

F

84

Aposentada

Branca

Ensino médio
completo

Espírita kardecista

Legenda: F: feminino; M: masculino
Fonte: a autora, 2019.

Foram realizadas duas entrevistas em profundidade, semiestruturadas e presenciais com cada voluntário. A rodada inicial de conversas aconteceu entre 8 de julho e 7 de agosto de 2019, e a segunda,
entre 3 de setembro e 15 de outubro de 2019. A aposentada de 84
anos desistiu da participação cinco dias após o primeiro encontro. No
total, houve 21 entrevistas, nas quais foram abordados temas como vivências e representações de família, comunicação familiar no ambiente digital e implicações das interações online e offline entre parentes.
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A observação participante da comunicação familiar online dos
entrevistados ocorreu de três maneiras. A primeira correspondeu à
visualização de postagens públicas (sem acesso restrito) em mídias
sociais. Sempre que permitido pelos voluntários, durante as entrevistas, foi feito o acompanhamento de interações desenvolvidas em
modo privado em sites de redes sociais e aplicativos de mensagens.
Entre a primeira e a segunda rodada de encontros, recorreu-se a uma
técnica baseada no Método de Amostragem da Experiência, descrito
por Larson e Csikszentmihalyi (2014), a fim de reunir registros que
exemplificassem as relações típicas dos sujeitos pesquisados com
parentes na cultura digital. Segundo os autores, o objetivo de tal método é formar um banco de dados sobre experiências cotidianas da
comunidade observada. Durante sete dias, de 8 a 14 de agosto de
2019, foi pedido aos interlocutores que enviassem à pesquisadora
materiais – áudios, vídeos e imagens de captura de tela contendo
mensagens – que eles consideravam representativos da típica comunicação familiar online. Diariamente, entre 18h e 19h, os dez participantes dessa etapa do estudo receberam um lembrete por WhatsApp
para o compartilhamento das interações. Junto, havia um link para
preenchimento da ficha de amostragem de experiência, com perguntas breves sobre o momento em que ocorreu o contato mediado com
os parentes e os sentimentos envolvidos na ação. As solicitações
para envio dos materiais poderiam ser atendidas imediatamente ou
quando conveniente. A taxa de respostas ficou em torno de 85%.
O método usado neste estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética
em Pesquisa do Centro de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Federal do Rio de Janeiro.
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ANÁLISE DE DADOS E DISCUSSÃO
DOS RESULTADOS
Com a internet embutida, incorporada e cotidiana (HINE, 2015),
as mídias sociais se tornaram o principal canal viabilizador da comunicação familiar na contemporaneidade. Quando o convívio físico é raro,
o ambiente online impede que os membros da família se afastem e se
tornem estranhos, graças ao seu potencial para conservar e reforçar
vínculos. O WhatsApp é a plataforma favorita para as interações, usada
por 98,5% dos respondentes do questionário online. Facebook (85,6%)
e Instagram (62,2%) também são bastante utilizados.
Na etapa qualitativa, viu-se que o WhatsApp é o espaço onde
as conversas se desenrolam e, portanto, a comunicação é contínua e
encorpada. Em geral, a plataforma é considerada prática e de fácil manuseio. No Facebook e no Instagram, as trocas ficam mais restritas às
curtidas nas publicações — no Facebook, o botão “Amei” é outro bastante utilizado — e a alguns poucos comentários que não geram interações prolongadas. Trata-se de uma estratégia interativa da qual parentes
lançam mão para prestigiar uns aos outros, com a intenção de sinalizar
que visualizaram determinado conteúdo e demonstrar apoio e carinho.
Os chamados grupos de família no WhatsApp, que reúnem vários
parentes em uma mesma conversa, são apreciados principalmente porque permitem economia de tempo: é possível comunicar algo a diferentes pessoas de uma só vez. Todos os participantes da fase qualitativa
deste estudo são membros de um ou mais grupos de família no aplicativo. Ao formulário online, 79,1% dos voluntários responderam que pertencem a algum grupo de família no WhatsApp: 37,1% estão em um grupo;
23,3%, em dois; 17,6%, em três; e 12,6%, em quatro. As configurações
dos grupos são diversas, mas as mais recorrentes fazem alusão à família nuclear (pais e filhos) e à família extensa (parentes de vários graus).
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É comum a formação de diferentes grupos familiares no
WhatsApp conforme o grau de afinidade dos envolvidos na interação. A
psicóloga e pastora evangélica de 49 anos é membra de um grupo com
15 parentes, mas também integra uma associação apenas com a filha,
uma irmã e uma sobrinha, embora todas participem da outra maior. No
espaço mais privativo
privativo, as quatro se sentem à vontade para falar sobre
assuntos de cunho íntimo, repercutir o que é dito no outro grupo e tecer
comentários sobre os demais parentes, em conversas das quais a tomada de conhecimento por mais pessoas seria indesejável. Os subgrupos
também se organizam por assuntos. A jornalista de 31 anos tem quatro
grupos no WhatsApp que considera de família: um deles, com três tias e
a irmã, serve para abordar assuntos enquadrados por elas no universo
feminino; e outro, com tios e apenas primos que são filhos de tios já falecidos, é reservado para tratar da partilha da herança deixada pelos avós.
Em geral, a comunicação familiar no ambiente digital ocorre diariamente. Na fase quantitativa do estudo, 29,4% dos voluntários disseram interagir com os parentes várias vezes ao dia; 25,9%, poucas
vezes ao dia; e 6%, uma vez ao dia. Outra parcela (26,9%) afirmou
fazer contato com a família pela internet algumas vezes por semana.
Na etapa qualitativa, os interlocutores contaram que a interação com
os parentes pela internet acontece todos os dias.
A análise dos dados permitiu concluir que o ambiente digital, para
as famílias contemporâneas, se tornou uma espécie de extensão da sala
de estar, onde se debatem os mais variados assuntos. Isso é mais pronunciado nos grupos de WhatsApp, que se assemelham às reuniões dos
parentes após o almoço de domingo para falar amenidades, resolver
pendências ou conversar questões sérias que atingem a todos. Foi possível identificar nove categorias de abordagens interativas e temáticas
que, por serem recorrentes, caracterizam as dinâmicas de comunicação
entre membros de uma mesma família no universo online dentro da cultura brasileira. Elas serão apresentadas resumidamente a seguir.
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Figura 1 – Coletânea de imagens compartilhadas
em grupos de família no WhatsApp.

SUMÁRIO

(A)

(B)

(C)

(D)

129

(E)

(F)

Fonte: Reprodução de conteúdo enviado por voluntários à pesquisadora, 2019.

RITUAIS E CELEBRAÇÕES
Em muitos grupos de família no WhatsApp, parentes desejam
bom dia, boa tarde ou boa noite uns aos outros diariamente. Nesse
ritual, são usadas imagens, GIFs, figurinhas e vídeos com frases motivacionais, bem como mídias com citações religiosas, normalmente
associadas à tradição cristã, e menções abstratas à figura de Deus
(Figura 1, excertos A e B). As mulheres mais velhas das famílias são
as que mais iniciam esse tipo de interação. De praxe, o conteúdo é
encaminhado — raramente, a mensagem é personalizada —, o que faz
com que o ritual desagrade a alguns indivíduos. “Acho desnecessário,
que não acrescenta, porque eu acho impessoal. É só um encaminhamento”, relatou a jornalista de 25 anos (RELATOS, 2019).
Rituais representam uma homenagem ao que é considerado
sagrado em determinada cultura. Eles são importantes para as famílias porque produzem e reproduzem a teia de relações sociais entre
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parentes; assim, carregam um simbolismo sobre as identidades familiar
e individuais dos sujeitos (BAXTER; BRAITHWAITE, 2006b, p. 272 apud
GALVIN; BRAITHWAITE, 2014, p. 106). Interações em datas comemorativas, como Natal e Dia dos Pais, também fazem parte dos rituais
que compõem o relacionamento familiar online, assim como a troca
de felicitações por ocasião de aniversários. O ato de parabenizar pode
ter caráter privado, quando ocorre por meio de mensagens enviadas
diretamente ao aniversariante, ou ganhar tons de homenagem pública
em mídias sociais como Facebook e Instagram. É comum que aquele
que quer parabenizar publique, nessas plataformas, texto e fotos com
exaltações ao homenageado e lembranças de experiências compartilhadas. Emojis com representações de corações, palmas, bolo e confetes, que aludem à festa, costumam acompanhar os dizeres.

DIA A DIA DOS PARENTES
Compartilhar vivências e receber notícias dos parentes é o que
mais agrada aos sujeitos na comunicação familiar online. Por grupos
de WhatsApp, eles sabem, em tempo real, o que acontece no dia a
dia uns dos outros. No Facebook e no Instagram, postagens de fotos
permitem aos indivíduos acompanhar a rotina e momentos especiais
daqueles com quem têm laços de parentesco. Essas trocas cumprem,
inclusive, o papel de tranquilizar familiares sobre o bem-estar de uma
pessoa. Todos os dias, o analista de marketing de 24 anos avisa aos
pais, em conversas privadas no WhatsApp, que chegou bem ao trabalho: “Se eu não falar, eles vão ficar preocupados, porque virou uma
rotina fazer isso” (RELATOS, 2019).
Novidades sobre o progresso escolar das crianças da família,
fotos de viagens de férias ou de parentes em um restaurante (Figura
1, excerto C) ou imagens que os familiares enviam, pelo grupo no
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WhatsApp, para contar como cada um está aproveitando a noite de
fim de semana em casa — tomando uma taça de vinho ou um copo
de cerveja, por exemplo — fazem parte da lista de conteúdos recorrentes e benquistos nas interações mediadas pela internet. Como
disse a jornalista de 43 anos (RELATOS, 2019), “é como se você
estivesse participando um pouco da vida do outro, mas participando,
assim, como espectadora e achando legal”.

HUMOR E PASSATEMPOS
Em grupos de família no WhatsApp, o envio de imagens, áudios e textos com intuito de divertir os parentes é praticamente diário.
Nem sempre se trata de piadas clássicas: nesta pesquisa, percebeu-se que, na maioria das vezes, o que se retratam são bizarrices, a
exemplo de um vídeo que mostra um homem com o tronco coberto
por quatro pneus sentado na garupa de uma motocicleta. O narrador
diz: “Coisa desse Brasil. É pneu vestido de gente ou é gente vestida
de pneu? Sei não...”. Em outro vídeo coletado na fase de amostragem
de experiência, há um homem cuja camisa tem estampada a imagem
de um macaco. Em frente a uma churrasqueira, ele infla e murcha
a barriga, para dar a impressão de que o animal está soprando e,
com isso, ajudando a manter a brasa. Memes (Figura 1, excerto D),
curiosidades gerais — ainda que sem a fonte das informações — e
passatempos, como desafios de raciocínio lógico, são outros conteúdos que costumam fazer parte das conversas. Os passatempos,
em especial, geram engajamento, pois mobilizam os sujeitos para a
resolução da questão colocada. Nota-se que o emprego do humor é
uma estratégia para aplacar a dor e trazer relaxamento em momentos
delicados vividos pelas famílias, como o luto.
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ESPIRITUALIDADE E RELIGIOSIDADE
A religiosidade e a espiritualidade se expressam no relacionamento familiar online de diferentes formas. Por vezes, os conceitos
aparecem de forma difusa em mensagens de texto, imagens, áudios e
vídeos encaminhados por parentes aos grupos de WhatsApp. Nesses
casos, não há referência a uma religião específica, mas uma abordagem positiva sobre a vida, com algum ensinamento moral ou estímulo
à fé e ao encorajamento. Outras vezes, há direcionamento, quando os
parentes têm uma prática específica. Em famílias protestantes, vídeos
com pregações de pastores evangélicos é um exemplo do que circula
em grupos de WhatsApp. Esse mesmo canal é usado pela família da
jornalista de 43 anos, que é toda católica, para a organização de uma
novena e o compartilhamento diário da homilia em áudio. Isso evidencia a conexão da cultura digital com as vivências em curso no mundo
presencial (MACHADO, 2017a; MILLER; SINANAN, 2014).
Ainda nessa seara, é comum a circulação das chamadas correntes, ou seja, mensagens que, após uma narrativa, pedem o encaminhamento para o maior número possível de pessoas, com a promessa
do recebimento de uma benção por quem acatar a solicitação.

MENSAGENS INSPIRADORAS
O envio de mensagens motivacionais que circulam pela internet
— geralmente em formato de imagens com textos inscritos ou vídeos
— é comum em grupos de família no WhatsApp. Superação de adversidades, força mental, gratidão, ânimo e coragem para alcançar objetivos são alguns conceitos trabalhados nesse tipo de conteúdo (Figura
1, excerto F). O gerente de tesouraria de 57 anos gosta de encaminhar
mensagens assim aos parentes sempre que se depara com algo que
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julga interessante: ele acha que, se o teor da comunicação fez bem a
ele, poderá fazê-lo aos outros também. Segundo Baym (2010, p. 82), é
comum que membros de comunidades online providenciem, uns aos
outros, o apoio emocional que geralmente é observado em relações
interpessoais marcadas pela proximidade sentimental.

POLÍTICA
O contexto da campanha eleitoral de 2018 no Brasil, na qual
houve um forte embate entre pautas progressistas e a agenda conservadora (MACHADO; MISKOLCI, 2019), fez com que os assuntos políticos adentrassem as conversas das famílias no ambiente da internet,
acompanhando as experiências socioculturais em curso. A temática
aparece principalmente nas interações em grupos de WhatsApp, mas
também em publicações feitas no Facebook. Além de comentários
com opiniões pessoais escritos pelos indivíduos, compõem o debate
envios de vídeos, fotos, áudios, memes e links de reportagens. Muitas vezes, o tema é associado ao humor, para satirizar uma situação
(Figura 1, excerto E). Percebe-se que apenas o encaminhamento de
um conteúdo de autoria de terceiros é suficiente para expressar um
posicionamento político, o que evidencia a produção de sentidos
possibilitada pelo consumo midiático.

INFORMAÇÕES SOBRE SAÚDE
O compartilhamento de informações relacionadas a cuidados
preventivos de saúde e tratamento de doenças é habitual nos grupos
familiares no WhatsApp. Às vezes, o conteúdo é endereçado a uma pessoa específica, quando se imagina que ela tenha interesse no assunto.
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Em outros casos, a ideia é levar aos parentes em geral um esclarecimento ou um alerta. Barbosa (2019) sublinha que a disseminação de conhecimento científico entre indivíduos pela internet é uma forma de oferecer
apoio social e afetivo. No entanto, a difusão de informações falsas e
boatos é um problema na comunicação familiar online, como apontam
os achados desta pesquisa. O encaminhamento de dados equivocados
sobre saúde parte, sobretudo, das mulheres mais velhas das famílias,
geralmente após terem recebido o conteúdo de terceiros. Compreende-se que isso ocorre pela ânsia de passar uma orientação que, no entendimento delas, pode proteger seus entes queridos — historicamente, é
papel feminino atuar como cuidadora. Contudo, não se pode descartar
a dificuldade de alguns sujeitos de interpretar mensagens.

UTILIDADE PÚBLICA E NOTICIÁRIO GERAL
No dia a dia, os parentes incluem, em suas interações no ambiente digital, informações de utilidade pública. A divulgação de números de
telefone de centrais de atendimento ao cidadão e avisos sobre acontecimentos que podem impactar o deslocamento e a segurança das
pessoas, como enchentes e operações policiais, são exemplos. Links de
reportagens jornalísticas sobre variados assuntos também são compartilhados em grupos de família no WhatsApp. Além de cumprir um papel
informativo, a presença do noticiário na comunicação familiar online serve para a integração dos parentes em torno de um debate.

MEMÓRIAS MEDIADAS
As mídias sociais permitem a revisitação de lembranças de família. Plataformas como Facebook e Instagram possuem um recurso que
exibe aos usuários, a título de recordação, publicações feitas naquela

SUMÁRIO

135

data em anos anteriores. Quando são fotografias em que parentes estão retratados, é comum que os registros sejam postados novamente nesses mesmos canais ou transportados para o grupo familiar no
WhatsApp, onde o envio da imagem tende a gerar uma série de interações. Outra prática frequente na comunicação familiar online é o
compartilhamento de imagens digitais (escaneadas ou fotografadas)
de fotos antigas e analógicas de família, por meio de WhatsApp ou
de mídias sociais com visibilidade ampliada. Às vezes, a revisão das
recordações de família tem origem no compartilhamento de músicas,
vídeos, brincadeiras e comentários sobre situações que remetem a
experiências passadas dos parentes.
Eu e meu cunhado, a gente gosta muito de um certo tipo de música. Aí, quando a gente vê um vídeo legal, a gente vai lá no grupo e coloca. O pessoal curte, lembra do passado, do tempo de
baile, de clube, e comenta. No outro dia, botou o que era ficha de
ônibus, trocador. E aí a gente lembra, “pô, eu sou dessa época,
tinha ficha colorida, amarela”, e começa a conversar. Aí puxa um
assunto, e a gente vai falar de uma coisa que não é do cotidiano.
(Gerente de tesouraria de 57 anos apud RELATOS, 2019)

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O lugar de destaque que a família ocupa na subjetividade dos
sujeitos fez com que os relacionamentos familiares se transportassem
de forma intensa para o território da internet, com a popularização do
acesso à rede. Os achados da pesquisa indicaram que, atualmente,
parentes se comunicam com mais frequência por meios de comunicação do que presencialmente. Pela internet, o contato tende a ocorrer
diariamente, várias vezes ao dia. No Brasil, o WhatsApp é a plataforma que melhor atende aos propósitos dos indivíduos nas interações
rotineiras, por possibilitar contato simultâneo com várias pessoas
por meio dos grupos, de forma fácil e rápida. Grupos de família no
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WhatsApp são um fenômeno com ampla penetração nos processos
de comunicação familiar online, enquanto Facebook e Instagram participam como coadjuvantes, sendo espaços reservados a ações especiais, a exemplo de homenagens públicas em aniversários e publicações de fotos de eventos não corriqueiros.
Embora a cultura digital seja marcada pela diversidade de experiências, foi possível identificar dinâmicas de comunicação que se
repetem no convívio online de diferentes famílias. O cumprimento de
rituais, como o envio de mensagens de bom dia e a parabenização
de aniversariantes; o compartilhamento de vivências do cotidiano e a
circulação de conteúdos relacionados a humor, saúde, política e memórias de família estão entre as preferências interativas dos parentes.
Ainda se incluem nesse grupo a difusão de mensagens motivacionais
e de teor religioso ou espiritual, bem como a divulgação de notícias
e informações de utilidade pública. Tais atos comunicacionais estão
ligados, principalmente, à manutenção dos vínculos sociais: trata-se
de práticas que fazem os parentes se sentirem próximos afetivamente
uns dos outros, a despeito de qualquer distância física. Bendizer um
ente querido, dar uma palavra de apoio ou incentivo a alguém, alertar
outrem sobre um fato relevante ou simplesmente falar amenidades
são ações interativas que possibilitam o contato contínuo e a sensação de conexão entre os indivíduos. Como concluiu o estudo, o
que os sujeitos mais gostam na comunicação familiar online é poder
acompanhar o dia a dia do outro — algo que não seria possível ou
não ocorreria com tanta intensidade sem a facilidade proporcionada
pela internet embutida, incorporada e cotidiana, mesmo para pessoas que moram juntas. Dessa maneira, nota-se o valor psicossocial
das interações online para os membros das famílias: na cultura digital
construída por esses grupos, os usos da internet servem para suprir
a ausência da experiência offline ou complementá-la.
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INTRODUÇÃO
A violência sexual contra crianças e adolescentes é um fenômeno
complexo que atinge milhares de vítimas no Brasil em função da alta
prevalência e de consequências graves, principalmente para o desenvolvimento infantil (OMS, 2002). Para a Organização Mundial da Saúde,
o abuso sexual infantil é considerado um dos maiores problemas em
saúde pública. Segundo o órgão, os maus tratos envolvem as categorias
de abuso sexual, físico, psicológico, além de abandono e negligência.
Segundo a legislação brasileira (BRASIL, 2009), o abuso sexual abrange um universo de crimes sexuais. Para evitar possíveis
equívocos, utilizaremos as definições do Código Penal Brasileiro: (a)
estupro, que tem por principal elemento a prática da violência e de
grave ameaça, mesmo que não haja conjunção carnal; (b) violação
sexual mediante fraude, quando a vítima é levada à prática de conjunção carnal ou ato libidinoso sem sua concordância, sendo impedida
ou dificultada a manifestação de sua vontade; (c) assédio sexual, ou
seja, constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual; (d) crimes sexuais contra vulnerável, que envolvem
estupro com menor de 14 anos e corrupção de menores, quando se
induz um menor de 14 anos a satisfazer a lascívia de outro indivíduo.
No Brasil, o cenário se agrava em relação à predominância
deste tipo de violência em mulheres. Em 2015, o país registrou um
estupro a cada 11 minutos em meninas, segundo dados do Anuário
Brasileiro de Segurança Pública, divulgados pela emissora televisiva
BBC. Mais de 70% das vítimas de violência sexual em mulheres são
crianças e adolescentes e quem mais comete o crime são homens
próximos às vítimas (IPEA, 2014).
Ainda em 2015, o feminismo protagonizou a cena pública em
função de uma ampla gama de fatores, muitos atrelados ao momento
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político tumultuado vivido no Brasil na ocasião. Não à toa, o Exame
Nacional do Ensino Médio (Enem), do ano em questão, levou para as
redações o feminismo como tema. A prova apresentava a célebre frase
“ninguém nasce mulher, torna-se mulher” da filósofa francesa Simone
de Beauvoir (1967). A proposta da prova era uma reflexão acerca da
persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira.
O protagonismo do feminismo em 2015 se estende até 2020 (ano
em que concluímos a dissertação de mestrado que deu origem a este
capítulo) e repercutiu em múltiplos meios de comunicação, como as
mídias sociais. Por sua vez, as redes se revelaram verdadeiras arenas do
debate público, onde as pautas feministas levantaram reflexões, debates e conflitos. Um dos movimentos que contribuiu muito nessa direção
foi a ação de coletivos feministas, que engendraram campanhas virtuais,
ampliando a voz de diversos grupos minoritários. Os temas abarcavam
desigualdade de gênero e violência sexual, em sua grande maioria, e
foram lançados desde antes de 2015, em um movimento crescente.
Traçando uma breve linha do tempo, em 2013, a ONG feminista
Think Olga criou o movimento Chega de Fiu, convocando mulheres a
denunciarem o assédio verbal sofrido no espaço público. Em 2015, o
mesmo coletivo liderou a campanha Primeiro Assédio (#primeiroassedio), lançado inicialmente no Twitter, com repercussão no Facebook e no Instagram, reunindo testemunhos de mulheres que narraram suas primeiras experiências como vítimas de violência sexual,
de qualquer natureza. O alcance da mobilização foi tão grande que
atravessou fronteiras nacionais e gerou traduções da hashtag em outros países, como a #FirstHarassed (primeiro assédio, em tradução
literal) nos Estados Unidos, com a mesma intenção: compartilhar a
primeira experiência de assédio sexual.
Já no final de 2017, uma nova polêmica jogou luz sobre as causas de assédio e violência sexual contra mulheres. O escândalo Weinstein veio à tona logo após uma série de reportagens do jornal The
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New York Times com diversas denúncias de estupro e abuso sexual,
contendo um mesmo agressor em comum: o produtor de Hollywood,
Harvey Weinstein (ISTO É, 2020). O caso fomentou a emergência da
campanha #MeToo (eu também, em tradução literal), que reunia, mais
uma vez, relatos de mulheres vítimas de qualquer espécie de violência
sexual. Famosas e anônimas aderiram à campanha online, que foi repercutida pela França, por meio da hashtag balance ton porc (#BalanceTonPorc), traduzida livremente como denuncie seu porco.
Todas essas campanhas demonstram que estamos tratando de
um fenômeno ainda encoberto por um muro de silêncio, do qual fazem parte familiares, vizinhos e, algumas vezes, os próprios profissionais que atendem as crianças vítimas de violência (BRAUN, 2002). Em
contrapartida, dados do 13º Anuário de Segurança Pública, produzido
pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública e divulgado (2019), revelam que o Brasil registra mais de 180 estupros por dia, mais da metade
das vítimas tem até 13 anos e três quartos conhecem o agressor.
Segundo a Associação Brasileira Multiprofissional de Proteção
à Infância e à Adolescência (ABRAPIA), podem ser estabelecidas três
grandes consequências para o fenômeno da violência sexual. A primeira refere-se ao maior número de atendimentos psicológicos realizados
nos serviços públicos e particulares. A segunda envolve a quebra de
confiança da criança com o seu protetor/cuidador – ainda que não
diretamente, já que mesmo em casos extrafamiliares, a questão do
tabu promove, frequentemente, um abafamento da situação. Por fim, a
terceira consequência refere-se à sobreposição de diferentes tipos de
violência, incluindo abuso físico e psicológico, fortalecendo sequelas
emocionais, comportamentais, sociais e cognitivas.
Dessa forma, percebemos que o fenômeno do abuso sexual
em mulheres suscita questões e rumos a serem perseguidos ao longo desta pesquisa, por delinearem as características e problematizações que ainda permeiam o tema. As narrativas femininas sobre a
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violência sexual, principalmente no ambiente digital, possuem apenas
um papel descritivo-informativo sobre o ocorrido? Como acessar os
significados que o indivíduo produz ao longo da experiência narrada?
Como compreender as interações da sociedade em prol do discurso
publicado? Os relatos, colaboram, de fato, para uma transformação
social e para o combate à banalização – e até à opressão – do tema
abuso sexual? E, por fim, as mobilizações online são capazes de
aumentar as denúncias oficiais e quebrar o silêncio sobre um tema
protegido por um muro invisível, estimulando um novo tipo de cidadania e novas práticas de relações sociais?
Tendo em vista a gama de possibilidades que se abrem a partir
dessas perguntas, a complexidade do tema e os efeitos associados
a uma experiência de abuso ou assédio sexual, a pesquisa que originou este capítulo teve como objetivo geral investigar o lugar do
testemunho – exposto no espaço público – no sofrimento humano,
por meio de narrativas digitais, em situações de abuso sexual. Buscou-se compreender, em primeira instância, como o testemunho se
organiza, em termos éticos e simbólicos, por meio de mobilizações
que permitem visibilidade e repercussão do tema, postadas por vítimas mulheres. Em segunda instância, almejamos analisar o discurso
autobiográfico sobre abuso sexual no contexto da campanha #primeiroassedio no ambiente digital; compreender como as narrativas
digitais engendradas por mobilizações sociais produzem efeitos políticos na sociedade; e localizar se o testemunho, mesmo com todos
os seus limites e impossibilidades, pode ser um caminho para a volta
do que foi e ainda é silenciado no universo feminino.
Para tanto, entre as campanhas citadas, escolhemos como objeto de estudo desta pesquisa a mobilização digital marcada pela #primeiroassedio, engendrada no dia 21 de outubro de 2015, pela ONG feminista Think Olga. Como mencionamos, a instituição lançou, no Twitter,
a hashtag supracitada, em uma publicação que convocava mulheres a
compartilharem suas primeiras histórias de abuso e/ou assédio sexual.
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A campanha surgiu um dia depois da estreia do reality show MasterChef
Júnior, exibido pela TV Band. Durante a transmissão do programa, uma
das participantes, Valentina Schulz, de 12 anos, virou alvo de comentários de cunho sexual feitos por internautas na mesma mídia social. Em
resposta ao fato e em apoio à Valentina, a Think Olga incentivou suas
seguidoras a dar publicidade a relatos pessoais, afirmando que “se apoderar da própria história é importante, de forma que a vítima assim se
reconhece como vítima” (THINK OLGA, 2018).
Com o intuito de compreender o contexto e os efeitos da mobilização digital, o ponto de partida deste capítulo teve suas bases
no levantamento de aparatos teórico-metodológicos que pensam o
processo de produção de sentidos sobre trauma a partir de Freud
(1996), baseados no tensionamento de questões sobre memória, testemunho e subjetividades, e pela proposta de memórias mediadas
na área da antropologia digital. Tais discussões foram atravessadas
pelo movimento feminista evidente no Brasil e no Mundo, por meio de
ondas que marcaram sua trajetória.

DISCUSSÃO TEÓRICA
O percurso deste artigo atravessa o estudo sobre o trauma a
partir de quatro dimensões. Inicialmente, tendo a psicanálise como
objeto central, fazendo uma leitura das perspectivas freudiana e ferencziana. Na sequência, o trauma é relacionado com os conceitos
de memória e testemunho, para analisarmos as possibilidades de
locais de fala e seus efeitos. A terceira dimensão está diretamente
ligada à densa discussão sobre o feminismo, seu histórico em ondas,
suas principais bandeiras. Por fim, toda a teoria elencada foi mediada
pela cultura digital, a fim de embasar e contextualizar as questões
que esta pesquisa buscou responder.
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Para efeitos de seleção de literatura, concentramos a fundamentação teórica explorada em cima dos conceitos de trauma e
subjetividades da psicanálise, principalmente, considerando o eixo
temático pelo qual destacamos os depoimentos recortados: a reação
dos pais sobre o ocorrido.

TRAUMA E SUBJETIVIDADES
Freud (1996) construiu uma noção empírica do trauma. Classificou-o como uma excitação não descarregada e adotou a histeria como
modelo, ao observar pacientes que sofriam por causa de acontecimentos (reais ou fantasiados) ocorridos no passado. Considera como sendo
um evento traumático: “uma experiência vivida que leva à vida da alma,
num curto espaço de tempo”. Antes da criação da teoria psicanalítica de
Freud, a histeria já era percebida como uma psicopatologia que estava
relacionada a um acontecimento traumático, de origem emocional.
Nos estudos de Freud (1894), o conceito de libido também se
mostra fundamental para a sua compreensão de trauma. A noção
de libido é tida como uma energia represada, desviada ou descarregada. Fulgencio aponta para o fato de que tal percepção fará a
diferença entre a concepção psicanalítica freudiana e as concepções
médicas e psicológicas (para além de Freud) de trauma. Nas palavras de Fulgencio (2004, p. 257), trata-se de “uma especulação cuja
validade deve ser medida. Não porque algum dia uma energia será
descoberta, mas porque ao utilizar essa construção é possível chegar a explicações úteis e operativas para o tratamento das psiconeuroses”. Já nas palavras de Freud (1894, p. 60):
[...] exporei em poucas palavras a representação auxiliar da qual
me servi nesta exposição das neuroses de defesa. É a seguinte:
nas funções psíquicas, cabe distinguir algo (montante de afeto, soma de excitação) que tem todas as propriedades de uma
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quantidade – ainda que não haja meio algum de medi-la –; algo
que é suscetível de aumento, diminuição, deslocamento e descarga, e que se difunde pelas marcas mnêmicas das representações, como faria uma carga elétrica pela superfície dos corpos.

Portanto, o trauma pode ser compreendido como um acontecimento de natureza psíquica, no qual o indivíduo está sujeito a uma
excitação que não pode ser eliminada (seja por proibição, seja por
incapacidade devido ao momento de seu desenvolvimento psíquico).
A vivência do complexo de Édipo, em termos sempre traumáticos,
compreenderia a realização de todos os desejos aí envolvidos, e implicariam a própria destruição do indivíduo e da cultura. Deste modo,
tudo passa a ser entendido como uma questão de sublimação da sexualidade ou de dificuldades dessa sublimação ou, ainda, de sua realização sempre impossível em sua totalidade.
Rudge (2009) parte da perspectiva teorizada por Freud. A autora reconhece que a concepção de trauma possui raiz nos primórdios
da Psicanálise, mas retoma um espaço o qual não gozava mais entre
os psicanalistas. Curiosamente, trauma, segundo a autora, é uma palavra que apresenta a característica de se manter a mesma em quase
todos os idiomas do Ocidente. Esta qualidade é, em geral, benefício
dos nomes próprios.
A palavra vem do grego, τραύμα, e nessa língua significa “ferida”.
Na medicina, designa lesões no organismo causadas por
fatores externos. Por analogia, no plano da psicopatologia, veio
designar os acontecimentos que rompem radicalmente com
um estado de coisas do psiquismo, provocando um desarranjo
em nossas formas habituais de funcionar e compreender as
coisas e impondo o árduo trabalho da construção de uma nova
ordenação do mundo (RUDGE, 2009, p. 8-9).

Atualmente, o trauma – enquanto etimologia – não é mais um
termo, necessariamente, literal da medicina ou da psicanálise. Além de
compreender lesões no corpo em consequência a determinados eventos ou indicar sofrimentos psíquicos causados por situações pontuais,
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a compreensão de trauma foi ampliada como uma nova linguagem sobre os eventos, permitindo que ocorrências da vida cotidiana também
sejam classificadas, ainda que superficialmente, como traumáticas.
Na contramão de Freud, ainda que seja contemporâneo do
psicanalista, Sándor Ferenczi (1992, p. 104) evoca os conceitos de
sedução incestuosa e punição passional, cunhados pelo próprio, para
separar o acontecimento do trauma.
Os delitos que a criança comete, de brincadeira, só passam
a ter um caráter de realidade pelas punições passionais que
recebem de adultos furiosos, rugindo de cólera, o que acarreta
numa criança, não culpada até então, todas as consequências
da depressão (FERENCZI, 1992, p. 104).

Tal citação refere-se a casos em que a criança pratica inocentemente o que poderia ser considerado um delito para a época e é
punida excessivamente por um adulto sem controle. Segundo o autor, somente a partir desse momento apareceria nela o sentimento de
culpa, algo que seria próprio do adulto. O mesmo aconteceria com a
noção de trauma em casos de sedução incestuosa.
Seguindo essa linha, para acontecer o trauma, são necessários
dois momentos: o choque e o desmentido Tal conclusão é sustentada
no discurso do próprio autor, já que Ferenczi também aponta um caminho que poderia evitar a constituição do trauma na criança. “Tem-se
mesmo a impressão de que esses choques graves são superados,
sem amnésia nem sequelas neuróticas, se a mãe estiver presente, com
toda a sua compreensão, sua ternura e, o que é mais raro, uma total
sinceridade” (FERENCZI, 1992, p. 79-80). Ferenczi defende a ideia de
superação da criança, diante da reação acolhedora da mãe, por acreditar que são visíveis apenas as cicatrizes deixadas no psiquismo.
Desse modo, a partir da teoria ferencziana, em experiências intrafamiliares de abuso e/ou assédio sexual em mulheres, meninas ou
adolescentes, especialmente em contextos pelos quais o abusador
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era uma pessoa próxima à vítima, quando a família acoberta e não
denuncia os episódios violentos, configura-se o trauma. Uma vez estabelecido, o trauma acarretará graves consequências éticas, morais e
psicológicas para o sujeito violentado.

TESTEMUNHO E MEMÓRIAS MEDIADAS
“A necessidade de contar ‘aos outros’, de tornar ‘os outros’ participantes, alcançou entre nós, antes e depois da libertação, caráter de
impulso imediato e violento, até o ponto de competir com outras necessidades elementares” (Levi, 1988, p. 7). Essas palavras de Levi nos
lançam, sem reservas, no jogo do testemunho. Aqui, ele se apresenta
como uma questão de sobrevivência. O destaque das aspas, feito por
Levi, pode indicar tanto a ideia de que entre a vítima e os outros existia
uma barreira, como também uma certa dificuldade no ato de narrar.
A crítica literária Beatriz Sarlo (2006), que aborda o trauma mais
especificamente no campo das ditaduras latino-americanas, também
pontua a dificuldade em narrar eventos traumáticos, antes da Segunda
Guerra. Essa dificuldade é endossada em textos como O Narrador de
Walter Benjamin. Neste, Benjamin (2008) afirma que após a Primeira
Guerra, os homens voltaram silenciosos, sem muito a dizer sobre o
que viveram, apesar da intensidade dos acontecimentos ao seu redor.
Sob este aspecto, Pimentel (2014) relata que, da década de
1960 em diante, a relação entre trauma e narração sofreu uma reconfiguração: “não importa se a memória traumática é nebulosa, os que
sobrevivem a condições limite serão testemunhas do inacreditável.
Portanto, o silêncio deve ser rompido” (PIMENTEL, 2014, p. 537). Nesse sentido, Pimentel utiliza-se dos trabalhos de Foucault (1988) para
valorizar o rompimento do silêncio: “quando um modo de explicar
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o comportamento humano é muito bem-sucedido no presente, seu
passado é esquecido” (Ibid., p. 537).
Em relação às vítimas de violência sexual, o silêncio surge como
uma hipótese repressiva, condicionando a pessoa violentada à solidão
diante da impossibilidade de compartilhar sua dor e seu sofrimento.
Revelar feridas invisíveis, impressas no psiquismo das vítimas, também
significaria trazer à tona nexos causais entre passado e presente, já
que as vítimas de abuso infantil são, agora, adultas (VAZ, 2010).
O estudo da campanha #primeiroassedio neste trabalho aponta
para uma dimensão teórica quando da antropologia digital, uma vez
que se privilegia o espaço digital como um campo de interações, onde
as contradições socioculturais se manifestam. A seguir, será possível
verificar como as mobilizações online provocadas pela hashtag #primeiroassedio se apresentam como espaços privilegiados para que se
estude as memórias pessoais em um contexto de documentação e
acervo de experiências traumáticas de testemunhos online.

METODOLOGIA: UMA ANÁLISE DO DISCURSO
SOBRE OS RELATOS DE #PRIMEIROASSEDIO
Na dissertação original, contexto de onde surgiu este capítulo,
procuramos analisar as postagens da mobilização digital #primeiroassedio, com base no recorte de 50 relatos publicados no Twitter, datados entre outubro e dezembro de 2015, período ápice da campanha,
que relatam casos de abuso e/ou assédio sexual feminino cometido
por familiares ou por pessoas muito próximas da vítima.
A proposta, naquele momento, foi construir uma taxonomia a partir de investigações das representações sociais, associadas à análise
do discurso de tradição francesa – que nos possibilita sair do texto para

SUMÁRIO

150

a compreensão do contexto de produção discursiva (ORLANDI, 1999).
Engendramos, ainda, pelas condições sociopolíticas e culturais que viabilizam a produção dos discursos das mulheres em 2015. Nesta perspectiva, foi interessante observar, também, as condições históricas que
viabilizam a quebra do silêncio, além de outras conformações culturais,
ocorridas na ocasião, para que os discursos se organizassem como tais.
A multiplicidade de lugares de fala provocada pelas mídias sociais pode abrir espaço para uma certa ilegitimidade quando se trata de
narrativas de sofrimento. Os pesquisadores Paulo Vaz, Amanda Santos
e Pedro Henrique Andrade (2014, p. 9) reflete sobre os distanciamentos
entre representante e representado: “acredita-se que o melhor é que o
próprio sofredor se represente para a audiência, pois ninguém pode falar
em seu nome e só pode falar de uma condição quem passou por ela”.
No tocante da pesquisa, a mulher submetida à violência sexual
deve lidar, para além das consequências psicossociológicas do trauma, com os efeitos invisíveis do silêncio e, muitas vezes, com a imposição feita, desde a sua primeira infância, sobre o não compartilhamento
de sua dor e de seu sofrimento. Assim, é levantado um muro de silêncio sobre a vítima, que pode despertar males como a depressão, o
estresse, sem falar nos sentimentos de vergonha e culpa.
Dessa nuvem de ideias e sentimentos, extraímos sete depoimentos que, na dissertação, foram elencados como parte de um eixo
temático destacado pela pesquisa, e que ilustra os conceitos psicanalíticos explorados neste capítulo. Ainda que investigações qualitativas não partam de hipóteses muito rígidas (MACHADO, 2017),
assumimos a premissa básica de que no ambiente digital – assim
como no offline – o compartilhamento de autorrelatos sobre abuso
e/ou assédio sexual, especialmente entre as mulheres, possui locais
éticos e simbólicos relacionados ao reconhecimento do testemunho
como uma forma de organização do trauma.
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ANÁLISE DOS DADOS: AS CONSEQUÊNCIAS
DE UM RELATO “DESMENTIDO”
PELOS PRÓPRIOS PAIS
No dia 21 de outubro de 2015, a ONG feminista Think Olga inaugurou, nas redes sociais, especialmente no Twitter, a hashtag #primeiroassedio, em post que convidava mulheres a compartilharem seus
primeiros casos de abuso/assédio sexual. A campanha foi lançada
um dia após a estreia do reality show Masterchef Júnior, exibido pela
TV Band. Na ocasião, uma das participantes, Valentina Schulz, de 12
anos, tornou-se alvo de comentários pejorativos e de conotação sexual, feitos também pelo Twitter.
Por essa razão, a campanha da Think Olga foi percebida como
resposta ao fato, e em apoio à Valentina. Ao convocar suas seguidoras
a relatarem suas primeiras experiências, a ONG estimulava a publicidade a relatos pessoais, afirmando que se apoderar da própria história
é importante, de forma que a vítima assim se reconheça como vítima.
Em apenas quatro dias, a hashtag #primeiroassedio já havia sido
replicada em mais de 82 mil posts, nessa mesma mídia social. A mobilização se alastrou por plataformas como Facebook e Instagram, conquistando ampla repercussão nacional e internacional, ao marcar a exposição de
relatos de milhares de mulheres, vítimas de algum tipo de abuso sexual.
Levantamento da própria ONG (LERNER, 2016) apontou que
a campanha foi citada em 3111 postagens com relatos de abusos,
a maioria sofridos na infância, quando as vítimas tinham entre 9 e 10
anos de idade. A análise também revelou que 65% dos casos de assédio contra as mulheres são cometidos por conhecidos das vítimas
— familiares ou pessoas próximas, consideradas confiáveis.
Tais dados foram utilizados como critério para a coleta de relatos publicados por perfis femininos, especialmente na mídia social
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Twitter — eleita pelo próprio coletivo como canal propulsor da campanha
— com a hashtag #primeiroassedio. As postagens examinadas foram
feitas entre outubro e dezembro de 2015, período ápice da campanha.
Para condensar o estudo realizado, aplicamos um filtro a partir
de um dos eixos temáticos explorados na dissertação. O subtema escolhido foi a desautorização dos pais no discurso do trauma: a perspectiva de Ferenczi, por apresentar a característica que, talvez, dialogue
mais diretamente com as teorias psicanalíticas: o trauma social originado pela violência sexual por meio do desmentido de Ferenczi (1990).
Dos 50 relatos estudados, uma expressiva parcela faz referência a noção do psicanalista: 26 depoimentos. Esse fluxo discursivo
nos chamou atenção pela recorrência. Porém, para efeitos de ordens
práticas, apresentamos a seguir sete relatos que chamaram mais a
atenção no processo.
Sob a perspectiva ferencziana, o primeiro momento, aquele em
que acontece o objeto do trauma, é compreendido como o choque.
Trata-se de um acontecimento pelo qual se age de forma esmagadora
sobre o sujeito, de tal maneira em que ele não é capaz de oferecer
resistência. O choque tem caráter de algo súbito e se refere à “aniquilação do sentimento de si, da capacidade de resistir, agir e pensar com
vistas à defesa do si mesmo” (FERENCZI, 1992, p. 101). Na visão de
Ferenczi, a reação dos pais diante da situação narrada pela criança é
que configura o trauma. “A criança cede e deixa de poder sustentar sua
própria opinião a tal respeito” (FERENCZI, 1990, p.58).
Vejamos, primeiro, a história da mulher que enaltece a reação
da mãe ao citar contei para minha mãe que nada fez, bem como a
que revela o tratamento dado pelo pai, quando diz meu pai não achou
grave. A relação entre a postura dos pais e o silenciamento feito pela
vítima foi apontada em grande parte dos depoimentos, demonstrando,
assim, a teoria psicanalítica elencada.
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Nas figuras abaixo, as relatoras claramente associam as consequências enfrentadas à forma como os pais lidaram com a notícia.
Figura 1 – Reação dos pais.

Fonte: Twitter de uma das depoentes da campanha #primeiroassedio, 2015.
Figura 2 – Reação dos pais.

Fonte: Twitter de uma das depoentes da campanha #primeiroassedio, 2015.
Figura 3 – Consequências enfrentadas.

Fonte: Twitter de uma das depoentes da campanha #primeiroassedio, 2015.
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De acordo com a teoria ferencziana, o desmentido dos pais
responsáveis é capaz de criar um trauma a partir da situação experimentada. Retomando as palavras do autor, “o pior é realmente a negação, a afirmação de que não aconteceu nada, de que
não houve sofrimento ou até mesmo ser espancado e repreendido
quando se manifesta a paralisia traumática dos pensamentos ou
dos movimentos” (FERENCZI, 1992, p. 79).
A violência, traduzida em agressões físicas e verbais, é um traço
marcante de alguns depoimentos e vai além da desqualificação do
sofrimento alheio. Ela contribui para a perda da dignidade da pessoa
violentada. Esse cenário também retoma as ideias de Ferenczi, quando acredita que as crianças são inibidas por um sentimento profundo
de medo diante da autoridade e força dos adultos à sua volta, “esquecendo-se de si mesmas” (FERENCZI, 1992, p. 102). Tais ideias podem
ser ilustradas pelo relato e comentários da figura 4.
Figura 4 – Reação dos pais calcada na violência.

Fonte: Twitter de uma das depoentes da campanha #primeiroassedio, 2015.

Completa o arcabouço do desmentido, em Ferenczi, o quanto
a vítima é desacreditada pelos pais ou responsáveis. São muitos os
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testemunhos em que a autora revela ter tido a coragem necessária
para contar o episódio, enquanto criança, e não ter recebido crédito,
estabelecendo uma crença de que teria sido melhor silenciar o ocorrido. Como Ferenczi, outros autores da psicanálise vão discutir se a
reação desdenhosa dos pais configura, de fato, uma alucinação negativa (FERENCZI, 1992, p. 102) ou se revelam apenas uma total falta de
habilidade em lidar com as sequelas psíquicas naturalmente impostas
pela violência sexual narrada (MCDOWELL; WAKEFIELD, 1989, p. 3-4).
No relato exposto na figura 5, esse modelo de reação é percebido nos comentários, com ênfase para a narrativa de que a irmã viu
parte do ocorrido.
Figura 5 – Reação de responsáveis incluindo a falta de crédito à narradora.

Fonte: Twitter de uma das depoentes da campanha #primeiroassedio, 2015.

Durante a análise dos depoimentos, com o respaldo teórico elegido para esta pesquisa, incluímos na categoria de não conferir crédito
reações que expõem a conivência dos responsáveis aos agressores
e as que atribuem alguma responsabilidade à vítima, como podemos
ver, respectivamente, nas figuras 6 e 7, a seguir.
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Figura 6 – Reação dos pais em situação de conivência.

Fonte: Twitter de uma das depoentes da campanha #primeiroassedio, 2015.
Figura 7 – Reação de responsáveis atribuindo responsabilidade à vítima.

Fonte: Twitter de uma das depoentes da campanha #primeiroassedio, 2015.

No contexto da psicanálise, utilizado nesta seção, Freud e
Breuer, que até então trabalhavam juntos nas elaborações sobre o
trauma, começam a se distanciar. Breuer mostra-se avesso às histórias chocantes de abusos sexuais que pacientes histéricos haviam
sofrido na infância. Já Freud, mesmo sofrendo rejeição nos meios
científicos da época, defendia que os traumas recentes só se sustentam porque desencadeiam relações associativas com um trauma
mais antigo e verdadeiramente patogênico: o sexual (RUDGE, 2009).
“Assim, a importância da infância na determinação do psiquismo
adulto, uma intuição fundamental da psicanálise, fazia sua primeira
aparição na teoria do trauma sexual” (RUDGE, 2009, p. 19).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A campanha #primeiroassedio teve grande repercussão nacional e internacional nas redes sociais. Van Dijck (ANO), a partir do conceito de memórias mediadas, direciona o pensamento para a construção de legados digitais e coletivos com o uso de hashtags, que
marcam e organizam testemunhos sobre experiências femininas de
abuso/assédio sexual no mundo todo.
O fato de o conteúdo dos relatos abarcar conflitos históricos, como a desigualdade de gênero, e permitir o fortalecimento de
questões feministas contribuíram para o sucesso da mobilização.
As hashtags são consideradas como um símbolo de difusão social.
No estudo da mobilização #primeiroassedio, notou-se que o seu
rápido engajamento revelava o desejo de exposição e denúncia das
marcas de episódios traumáticos.
A campanha permitiu voz às mulheres, que conquistaram espaços midiáticos representativos por meio da divulgação da hashtag. O
movimento também marcou a ruptura de tabus em torno do tema abuso/assédio sexual, que revelou, ainda, um segundo desejo de produzir
mudanças comportamentais.
Não se trata de uma superação individual sobre o trauma,
mas uma busca pela mudança social conferida ao problema. Mesmo aquelas que se calaram durante anos, precisaram romper com a
postura passiva para denunciar uma violência coletiva – no sentido
de acometer um expressivo grupo de mulheres. Em alguma esfera,
percebemos sinais de fortalecimento da autoestima das vítimas, que
se mostram capazes de criar uma rede de incentivo e reforço para
que suas vozes sejam ecoadas.
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A análise do eixo temático a partir da teoria ferencziana, nos permitiu identificar os efeitos causados pela reação dos pais, a organização de sentimentos como a culpa e a vergonha, além de uma densa
análise sobre a esfera do silenciamento. A iniciativa feita pelas vítimas,
ao resgatar suas memórias e expô-las no espaço público – e todo o
conflito interno que tal ato implica, humaniza a experiência sofrida ao
mobilizar pessoas em rede. Dessa forma, a ruptura de tabus em torno
do tema abuso e assédio sexual foi percebida como um difusor de vivas
vozes, amadurecidas durante anos de silêncio. O testemunho, mesmo
com todos os seus limites e impossibilidades, mostrou ser um caminho
para a volta do que foi e ainda é silenciado no universo feminino.
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INTRODUÇÃO
Pouco se fala dos passos iniciais de uma pesquisa. Sua fase
embrionária, quando apenas começam a surgir os primeiros contornos de delimitação de objetos, temas, métodos e teoria parece ser
tema quase que restrito aos livros específicos sobre metodologia, que
costumam ser bastante generalistas, abrangendo uma grande quantidade de perspectivas, sem, no entanto, aprofundar nenhuma. Relatos
generosos como o de Foote-Whyte (1990), em que o pesquisador expõe suas dificuldades para a entrada no campo, chegando a revelar
detalhes pessoais que fizeram toda a diferença no seu processo de
observação participante, não servem apenas como episódios anedóticos, mas podem ajudar aqueles que, no fazer da pesquisa, percebem
que nem tudo corre como o esperado.
No meu caso, a proposta de pesquisa para o desenvolvimento da minha dissertação de mestrado propunha realizar um trabalho
etnográfico que conjugasse as esferas on e offline. O projeto estava inserido no contexto dos estudos a partir do referencial teórico
da Antropologia Digital (HORST; MILLER, 2012; MILLER et al, 2016.
MADIANOU; MILLER, 2012) e propunha a investigação a partir das
experiências dos atores envolvidos na construção da página Rio Invisível, lançada em 2014 no Facebook. A iniciativa, realizada por dois
jovens cariocas, apresentava-se como um projeto cujo objetivo era
gerar visibilidade ressignificando a situação de rua (RIO INVISÍVEL,
2014). Para isso, eram publicadas histórias de pessoas em situação
de rua na cidade contadas por elas mesmas. Na proposta inicial da
pesquisa etnográfica que pretendia desenvolver, a dimensão offline
teria como interlocutores as pessoas em situação de rua que tivessem sido retratadas pelo Rio Invisível. No entanto, as especificidades
desse segmento impunham um primeiro grande desafio metodológico: a impossibilidade de marcar encontros. Em se tratando de uma
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população nômade, sem endereço fixo ou meio de contato, constantemente ameaçada física e simbolicamente, encontrá-los ao acaso
era uma aposta bastante arriscada, tendo sido inclusive questionada
pela banca examinadora no momento da minha qualificação.
Contudo, ainda haveria de surgir um fator externo totalmente inesperado: a pandemia da Covid-19 que, a partir de março de 2020, fez com
que fosse necessário o isolamento social, impossibilitando o trabalho de
campo face a face. Nesse cenário, foi necessário rever o projeto, procurando explorar ao máximo as oportunidades oferecidas para a pesquisa
no ambiente digital. Neste artigo, compartilho algumas das bases teóricas e metodológicas que sustentaram a possibilidade de uma etnografia
realizada de modo exclusivamente remoto. A partir da experiência vivida
de reformulação da pesquisa, discutirei, primeiramente, o conceito de
etnografia para, em seguida, examinar as propostas de Hine (2015) de
etnografia digital e autoetnografia. No campo metodológico, apresentarei de que forma foram construídos os caminhos da pesquisa citada
e como foi possível realizar a etapa de observação participante online.
Este artigo objetiva revisar parte da literatura sobre etnografia digital e apresentar um estudo de caso em que tal abordagem foi aplicada,
na esperança de assim poder contribuir para outras pesquisas futuras.

ETNOGRAFIA, ETNOGRAFIA
DIGITAL E AUTOETNOGRAFIA
Para a Antropologia Digital (HORST; MILLER, 2012; MILLER et al,
2016), o interesse no trabalho etnográfico não está em descrever o funcionamento da internet, como se fosse possível, por exemplo, desvendar o
Twitter ou o Facebook. Também não está na descrição do uso dessas ferramentas como se elas fossem determinantes do comportamento humano e fossem sempre utilizadas da mesma forma, não importando a cultura
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na qual o sujeito está inserido. A etnografia realizada por Miller e outros
nove pesquisadores (2016) em nove países confirma justamente o contrário, que os usos da internet são fortemente atravessados por marcas da
cultura local, o que impacta diretamente nos tipos de conteúdo, interações
e sentidos de participação. Uma das premissas da Antropologia Digital é
a de que o ambiente online não pode ser visto como mais mediado ou
menos autêntico do que o offline. Balthazar e Machado (ANO), no texto
introdutório à entrevista que realizaram com Daniel Miller, explicam que “o
ponto de partida, portanto, é que o mundo digital faz parte da vida dos sujeitos, o que significa que eles são tão interessantes para a análise antropológica e tão culturais quanto outras formas de mediação” (BALTHAZAR;
MACHADO, 2020, p. 779, tradução nossa). A diferença, segundo Miller et
al. (2016), estaria na forma e na consciência da mediação. Hine (2015)
propõe o conceito de internet 3E para descrever o panorama atual da vida
imersa (embedded), corporificada (embodied) e cotidianamente atravessada pela tecnologia (everyday). Para a autora, a internet se tornou algo
constantemente presente na vida das pessoas, de modo incorporado nos
objetos e práticas e capaz de produzir afetos que se conectam à experiência corporal dos sujeitos. Nesse sentido, a proposta de uma etnografia
digital a partir dos trabalhos de Miller et al. e Hine entende os contextos
on e offline como profundamente interconectados e integrados (BARASSI,
2017). A adoção desse referencial teórico pressupõe o abandono de uma
ideia de um determinismo tecnológico e enfatiza a negociação humana
e construção social dos usos da plataforma, que vão sempre variar de
acordo com o contexto em que os sujeitos estão inseridos.
No entanto, não se pode negar a especificidade da pesquisa
de campo quando se trata de investigações em que os comportamentos e ações são realizados no ambiente digital. Em um cenário
de pandemia, em que a possibilidade de conjugar etapas on e offline
ficam limitadas, a questão se complica. Tradicionalmente, a noção de
um trabalho etnográfico traz consigo a necessidade de uma observação participante, da imersão no campo e do estabelecimento de uma
relação entre pesquisador e interlocutores. Nesse sentido, a ideia do
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etnógrafo que se insere fisicamente na comunidade de nativos por
longos períodos orientou a produção de inúmeros trabalhos na história da Antropologia. Mas, se o interesse antropológico se define pelas
marcas e contradições da cultura em jogo, e se essa cultura não mais
pode ser delineada a partir do recorte geográfico, então, como observam Marcus e Clifford (2016), cabe ao pesquisador se adaptar às
dinâmicas dos processos culturais que pretende observar.
Peirano (2014) aponta como uma especificidade do método etnográfico ser sempre um novo método, uma vez que as estratégias
que serão adotadas derivam daquilo que se deseja examinar. Assim,
uma investigação cujo foco está nos afetos e sentidos culturais dos
usos sociais das tecnologias precisará levar em conta o ambiente
multiespacial da internet em que os usuários podem mover-se continuamente através de variados caminhos possibilitados pelas inúmeras
conexões disponíveis. Para Hine (2015), a forma como será possível
acessar a diversidade de usos dessa internet será sempre uma construção do pesquisador, sendo fundamental a adoção de uma postura
reflexiva que esclareça as motivações e escolhas realizadas. Nesse
território extremamente individualizado, em que “cada sujeito constrói
uma realidade em rede a partir de diversas fontes de conexão e influência” (HINE, 2015, p. 83, tradução nossa), a própria experiência do
pesquisador a partir das conexões que ele mesmo trilha no fazer da
pesquisa pode ser visto como uma forma de entrada no campo, em
que ele poderá experimentar as possibilidades que se apresentam aos
usuários, bem como poderá atentar a “temas generalizados e discursos comumente disponíveis que informam ações e moldam expectativas, pensando sobre de onde vêm as pressões para se conformar e
como elas são mediadas” (ibid., p. 83, tradução nossa). Dessa forma,
a autora aponta a adoção de uma postura auto etnográfica como uma
estratégia possível para a etnografia digital, o que permitiria a reflexão
sobre as conexões escolhidas pelo etnógrafo entre as disponíveis e a
construção de significados a partir dessas possibilidades e decisões.
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Ao realizar a já citada pesquisa sobre a página de Facebook
Rio Invisível, a noção de autoetnografia relacionou-se ao fato de eu ter
sido leitora e seguidora do projeto, antes mesmo da minha entrada no
mundo acadêmico. Por conta desse contato prévio, ao mesmo tempo
em que alguns caminhos já estavam abertos, como a possibilidade de
visualização de certos conteúdos restritos a membros registrados, era
também imprescindível levar em consideração a experiência corporificada e emocional que permeia o uso das mídias e, certamente, influenciaram em alguma medida nas minhas reflexões. Por conta disso,
um capítulo foi dedicado à exposição dos aspectos subjetivos que se
fizeram presentes durante o percurso da pesquisa.

A OBSERVAÇÃO PARTICIPANTE
NA ETNOGRAFIA DIGITAL
Os conteúdos podem ser consumidos de diversas formas nas
mídias sociais, não sendo necessariamente verdade, no contexto digital,
que a participação seja sempre passível de ser notada. Por conta das
especificidades do meio, é bastante possível, e até comum, que indivíduos participem de conversações sem registrar qualquer tipo de interação. A figura do lurker, que na linguagem da internet significa o leitor que
não participa ativamente das discussões, não deixa de ser um sujeito
que compõe o universo da cultura digital. Dessa forma, Braga (2007) faz
uma provocação enfatizando a possibilidade do próprio etnógrafo de
tornar-se um lurker: de que forma a observação no ambiente das mídias
digitais pode ser entendida como “participante”? Para a autora, ainda
que se trate de um tipo de participação muito particular,
é essa participação (mesmo que invisível) no grupo que irá
viabilizar a apreensão de aspectos daquela cultura possibilitando a elaboração posterior de uma descrição densa, que
demanda uma compreensão detalhada dos significados
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compartilhados por seus membros e da rede de significação
em questão (BRAGA, 2007, p. 6).

Dessa forma, a postura defendida pela autora para uma etnografia digital reafirma os objetivos da etnografia clássica, orientada
principalmente pela visão de Geertz (2008) de ser função do etnógrafo descrever a cultura com densidade, fornecendo uma interpretação
possível do fenômeno observado. Assim, empreender uma etnografia, mesmo que digital, é uma escolha orientada pela necessidade de
acesso a comportamentos que traduzem sentidos e contradições sociais. Para Mariza Peirano (2014), a etnografia não é apenas um método genérico da antropologia — etnografias consistem em apresentar
“formulações teórico-etnográficas” (PEIRANO, 2014, p. 383).
Apesar de intrinsecamente ligada à relação estabelecida entre
pesquisadores e interlocutores, o que caracteriza a pesquisa etnográfica não é o encontro entre eles e nem a simples prática de ouvir, observar e produzir diários de campo, mas antes o caráter engajado e
aberto a co-imaginações de futuros possíveis a partir da observação
(INGOLD, 2014). Amaral (2010), alinhada à perspectiva de Ingold, sublinha, por outro lado, que a generosa oferta de dados abertos disponíveis na internet sem que estes sejam analisados de forma qualitativa e
densa podem levar ao uso impróprio do termo etnográfico, empregado
de forma a legitimar trabalhos que não passam de mera observação
e monitoramento. Dessa forma, entende-se que nem a observação
ativamente participante no meio físico e nem a coleta exaustiva de dados, por mais ricos que sejam, nos ambientes digitais são suficientes
para definir o caráter etnográfico de um trabalho se o pesquisador não
oferecer, ao final, uma interpretação possível baseada nas teias de significados (GEERTZ, 2008) que ele foi capaz de perceber por meio da
observação. Hine (2015), ao lidar com a impossibilidade de uma permanência prolongada no campo digital, propõe um retorno à reflexão
sobre qual seria o ganho epistêmico que se pretendia obter com a
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imersão do etnógrafo no campo e defende a procura por métodos alternativos para que se alcance tais objetivos, em vez de simplesmente
rotular o ambiente digital como não adequado à pesquisa
Se o ganho epistêmico da imersão prolongada é sobre ter tempo para formular e rejeitar teorias emergentes em face do envolvimento contínuo com o campo, e sobre ter um senso claro
do normal e do incomum para este ambiente, então isso pode
ser alcançado mesmo onde um cenário não é aquele em que se
pode “viver” plausivelmente por um longo período. A noção de
imersão prolongada simplesmente precisa ser rearticulada para
abranger a experiência de formas mediadas de engajamento e
envolve seguir conexões, mais do que assumir a co presença
física no espaço geográfico (HINE, 2015, p. 56).

Com base nessas premissas é que foi definido o percurso do
trabalho de campo que fundamentou a interpretação etnográfica de
um dos aspectos da participação na página Rio Invisível. A seguir, detalharei a estratégia que orientou a construção do campo.

COMPARTILHANDO EXPERIÊNCIAS
– A OBSERVAÇÃO PARTICIPANTE
EXCLUSIVAMENTE ONLINE
Como já foi mencionado, meu envolvimento com a página Rio
Invisível era anterior ao início da pesquisa. Por conta disso, a probabilidade de que algumas suposições sobre as publicações e interações da página fossem influenciadas pela minha própria memória era
bastante alta, o que motivou a opção pelo retorno às primeiras postagens do projeto para um exame inicial que pudesse confirmar as
impressões que guardava comigo. Como o argumento principal para
o debate sobre as interações estava calcado no formato típico das
publicações, no caso, relatos de pessoas em situação de rua na voz
delas mesmas, colocava-se a necessidade de checar a constância
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desse modelo, questionando se ele sofreu alterações ao longo dos
anos e se esta era mesmo a principal característica da página ou se
era apenas o modo como eu a havia consumido, já que é próprio do
meio digital que os usuários experienciem perspectivas individualizadas de acordo com suas preferências (HINE, 2015).
A leitura a partir da ordem cronológica das publicações permitiu
um sentido de imersão no campo, delimitando um caminho que, por
sua linearidade, foi capaz de evidenciar a gestação e eclosão de fenômenos que vieram à tona mais tarde, como o surgimento de um grupo
paralelo no Facebook, formado por leitores da página que desejavam
se organizar para levar assistência aos indivíduos que tiveram suas
narrativas publicadas. Recuero (2012) chama a atenção para a elasticidade da unidade temporal no ambiente do ciberespaço, no qual os
acontecimentos se tornam permanentes e buscáveis.
A conversação assíncrona, assim, acontece porque o ambiente
registra as mensagens e as representações, permitindo que indivíduos que visitem o ambiente em momentos diferentes possam dar continuidade à conversação. A co-presença, assim,
não acontece apenas quando os indivíduos estão sincronizados na mesma ferramenta ao mesmo tempo mas, igualmente,
quando estes estão acessando a conversação em tempos diferentes. Ou seja, o que permanece é o ambiente da conversação
e não os interagentes (RECUERO, 2012, p. 264).

Para a autora, as práticas conversacionais que ocorrem nos microcosmos de cada conversação é que vão constituir os contextos das
interações. Schinestsck (2015) afirma que o contexto que permeia um
debate online muitas vezes pode não se relacionar diretamente com o
tema principal proposto pela publicação original que motivou as interações, pois qualquer usuário pode a qualquer momento desviar o assunto e propor novas perspectivas. Em um ambiente como o Facebook, por
exemplo, a ferramenta que permite que um comentário específico seja
respondido de modo direto, abrindo, assim, conversas dentro da conversa, ilustra uma das possibilidades de redirecionamento do contexto,
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o que muitas vezes resulta em uma variedade de disputas paralelas a
partir de uma mesma publicação. É por meio da negociação, construção
e recuperação dos contextos que cada usuário, a qualquer tempo, poderá identificar o que se espera dele e o que ele pode esperar dos demais.
Porém, para que seja possível o pleno entendimento, o usuário precisa
estar a par do micro e do macro contexto que atravessam o debate, ou
seja, o usuário precisa estar inserido naquela cultura (RECUERO, 2012).
Na leitura em profundidade da página Rio Invisível, por meio do
recurso que permite a visualização de todos os comentários, foi possível percorrer a totalidade dos comentários deixados em cada publicação. A cada comentário respondido diretamente, era possível abrir a
caixa de respostas e observar o que estava em jogo nessas interações
específicas, que tipos de discursos (ORLANDI, 2012) eram acionados
e que estratégias foram empregadas nas negociações. Além disso, a
ampliação do olhar para o momento sociopolítico de quando a maior
parte das interações aconteceu permitiu o melhor entendimento do
macro contexto, possibilitando a compreensão de certos elementos
que aparecem apenas como subentendidos nas conversações.
Assim como provavelmente aconteceria numa observação
participante a partir de uma imersão no campo de modo presencial, com o tempo vamos decorando nomes, distinguindo comportamentos típicos de um e outro, enfim, conhecendo os participantes.
Também na observação digital alguns contornos foram aparecendo,
como, por exemplo, usuários que repetidamente postavam mensagens de cunho religioso, ou que acompanhavam as histórias, mas
não eram moradores do Rio de Janeiro, ou outros mais interessados
em organizar grupos para doações e encontros com as pessoas em
situação de rua retratadas nas páginas. Dessa forma, ao ter uma
maior compreensão a respeito dos atores que compunham aquele
cenário, certas práticas passaram a assumir novos sentidos, como
no famoso exemplo das piscadelas descrito por Geertz (2008). Fatos
até então vistos como não significativos, como marcar alguém em
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uma conversa, pôde ser interpretado como um chamado para que se
incluísse determinado comentarista em uma conversa privada sobre
possíveis doações; o início de diálogo abandonado e aparentemente
sem sentido poderia indicar que a conversa fluiu (PRIMO, 2017) para
outros locais de comunicação digital, tendo se desdobrado fora dali.
A familiaridade com os atores envolvidos nas conversações
também possibilitou a identificação de uma presença que, de certa
forma, era inesperada naquele ambiente: a participação nos comentários de uma das pessoas em situação de rua que teve a sua história
publicada na página. Como comentei na introdução deste artigo, uma
das maiores dificuldades que eu esperava encontrar, enquanto ainda
era possível planejar realizar uma das etapas da etnografia de modo
presencial, era localizar as pessoas que foram retratadas pelo Rio Invisível nas ruas, a partir apenas de indicações aproximadas dos locais
onde ocorreram as entrevistas. Por conta da pandemia, a intenção de
incluir no estudo a visão dos atores que participaram do projeto enquanto entrevistados teve que ser revista, fazendo com que o foco nas
interações no interior da plataforma ganhasse mais relevo do que o
previsto. Ironicamente, o comentário desse indivíduo que se encontrava em situação de rua e que tinha sido entrevistado foi precedido por
críticas aos usuários que ignoravam a atuação do Rio Invisível como
mediador e se dirigiam diretamente às pessoas retratadas pela página, alegando que as pessoas em situação de rua não teriam como ler
aquelas mensagens, uma vez que não possuem meios para acessar a
internet. A intervenção desse entrevistado/comentador talvez passasse despercebida caso o contato aprofundado com as interações não
estivesse em mim tão à flor da pele: a diferença no tom da sua mensagem em comparação com as demais foi o que me chamou atenção e
permitiu que eu iniciasse uma investigação para checar se realmente
se tratava da mesma pessoa. Nesse caso, tratava-se de alguém que
nitidamente não compartilhava do contexto (RECUERO, 2012) das interações, tendo sido ignorado quando respondeu, numa conversa em
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que duas participantes combinavam de procurá-lo para levar doações,
que ele realmente precisava e aceitava a ajuda.
Em seu comentário nada o identifica como a mesma pessoa da
narrativa publicada. Somente o contexto e o nome do perfil fornecem
pistas de que se trata da mesma pessoa. A partir das ferramentas disponíveis no próprio Facebook, facilmente foi possível seguir o link para
o seu próprio perfil onde tive acesso a fotos pessoais que estavam
abertas para que qualquer um visualizasse. Comparando as imagens
disponíveis e a foto da publicação no Rio Invisível pude ter certeza de
que se tratava da mesma pessoa.

CONTATO COM OS PARTICIPANTES
Com a maior intimidade com as interações registradas na página foram surgindo questionamentos que apenas os comentários
encontrados eram incapazes de elucidar. Interessava à pesquisa compreender os sentidos de participação no projeto, afetos e sentimentos
gerados a partir do contato com as histórias e modos de perceber a
questão da situação de rua. Nesse sentido, para potencializar a participação de vozes diversas no relato etnográfico, a estratégia proposta foi
a de convidar os comentaristas a colaborar com a pesquisa, o que foi
realizado através do contato direto via Messenger. A partir do critério de
ter comentado pelo menos uma vez de maneira significativa nas publicações analisadas, foram enviadas sessenta e oito mensagens explicando os objetivos da pesquisa e convidando à participação. Dessas,
vinte e oito foram respondidas e vinte e sete indivíduos concordaram
em colaborar. Por conta da pandemia, o Termo de Consentimento Livre
e Esclarecido foi enviado digitalmente como uma imagem.
Por mais que tal etapa possa ser facilmente entendida como parte da etnografia digital, ressalto aqui que seu caráter exclusivamente
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remoto se deve muito mais às limitações impostas pela necessidade
de isolamento social como medida para diminuir a circulação do vírus
causador da Covid-19 do que exatamente por uma especificidade metodológica da pesquisa. Assim como na etnografia descrita por Hine
(2015), em que a autora investigou uma comunidade digital de compras
colaborativas tornando-se, ela mesma, membro do grupo e assim participando de discussões online e de momentos de interação presencial
por conta da necessidade de entrega e retirada de produtos, a pesquisa sobre a página Rio Invisível poderia se beneficiar de encontros
com interlocutores face a face, não fosse o impedimento por causa da
situação de pandemia. Contudo, em um ambiente fortemente marcado
pelo que Madianou e Miller (2012) denominaram polymedia, as conversas com os interlocutores fluíram (PRIMO, 2017) por diversos meios,
sempre a critério deles. Madianou e Miller (2012) entendem as escolhas
das mídias para cada tipo de conversação como um reflexo cultural em
que atuam a ideia de um gerenciamento emocional e de uma responsabilidade moral pela opção que mais se adequaria às intenções da comunicação que se pretende realizar. Nesse sentido, a simples escolha
de por onde falar já se apresenta como um primeiro dado para o início
da relação entre interlocutores e pesquisadores.
No caso da pesquisa em questão, alguns interlocutores preferiram migrar a conversa para o aplicativo de mensagens privadas Whatsapp, enquanto outros preferiram videochamadas, com e sem câmera
ativada, alguns permaneceram apenas no Messenger e outros escolheram falar ao telefone. Enquanto nos diálogos por aplicativos de texto
escrito a vantagem era o registro das respostas de modo permanente,
nas conversas por videochamada e telefone era possível ter mais pistas não verbais que forneceram importantes insights sobre os afetos
envolvidos na participação no projeto da página.
Como foi mencionado, o critério estabelecido para o convite
para iniciar uma conversa sobre a participação na página era ter comentado alguma das publicações, como era o caso de Rxxxx. Assim,
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da mesma forma como foi feito com os outros participantes, enviei
um convite para Rxxxx, que aceitou prontamente a iniciar uma conversa, preferindo migrar para o aplicativo WhatsApp. Desse modo, passamos a estabelecer um contato bastante intenso através de trocas
de mensagens de texto, áudio, figurinhas e emojis. Com o ganho de
intimidade, Rxxxx me pediu ajuda para conseguir um emprego. Pela
sua experiência, hoje em dia seria muito difícil conseguir uma vaga
de trabalho sem a indicação de uma terceira pessoa. Começamos a
conversar sobre o assunto e eu me prontifiquei a elaborar uma nova
versão do seu currículo, que estava desatualizado, e a acionar a minha rede divulgando seu interesse. Tal atitude foi inspirada no vídeo
divulgado no início da pandemia pelo antropólogo inglês Daniel Miller (2020). Segundo o pesquisador, nestes tempos de confinamento,
especialmente porque as observações participantes precisam ser exclusivamente online, é muito comum que se pense em enfatizar a realização de entrevistas em detrimento do convívio prolongado, uma vez
que o pesquisador não pode realmente estar lá com seu interlocutor.
No entanto, Miller insiste que o ambiente digital pode oferecer outras
formas de copresença, que, ainda que não sejam as mesmas que
seriam encontradas em um trabalho de campo presencial, podem ser
igualmente ricas do ponto de vista de perceber sentidos atribuídos
às ações, repetições e comportamentos típicos. O pesquisador cita o
exemplo da pesquisa de uma de suas orientandas, que desenvolvia
um trabalho de campo na Itália, mas por questões pessoais teve que
voltar à Londres antes da data prevista, tendo continuado o contato
com seus interlocutores italianos por meio de videochamadas. Na
ocasião, a pesquisadora se surpreendeu ao perceber como a mudança de ambiente provocou também uma mudança na postura dos
indivíduos com quem conversava, que passaram a se mostrar mais
abertos a falar de temas que durante o período presencial em campo não foram mencionados. Assim, para Miller (2020), a etnografia
realizada online poderá despertar tipos diferentes de engajamento
que a offline, mas pode proporcionar trabalhos igualmente originais,
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significativos e perspicazes. Um conselho compartilhado pelo antropólogo, inspirado pela sua própria experiência em conduzir trabalhos
de campo presenciais, é que o pesquisador encontre maneiras de se
tornar útil mesmo que remotamente. Nesse sentido, o assunto trazido
à cena por Rxxxx sobre a busca por um emprego me pareceu uma
boa oportunidade de colocar em prática a recomendação de Miller.
No mesmo vídeo, Miller (2020) afirma que, por mais que seja
exigido dos pesquisadores que planejem como será conduzido o
trabalho de campo com antecedência, o método é algo que se desenvolve apenas durante o curso da etnografia, pois depende da
sensibilidade do condutor da pesquisa de se adaptar às situações
que surgem a partir do contato com os interlocutores, sendo verdade
também para trabalhos desenvolvidos online. Em minha pesquisa sobre a página Rio Invisível, no planejamento apresentado à banca de
qualificação, a metodologia prevista para os momentos de contato
com os interlocutores se baseava em um tipo de abordagem que privilegia a escuta de memória (CARVALHO; PINTO; SOUZA, 2016). Os
motivos que fundamentaram tal escolha dizem respeito ao interesse
não por uma verdade dos fatos já consagrados, mas sim pela verdade que cada um emprega em seus atos narrativos. É uma premissa dessa metodologia a disponibilidade do pesquisador enquanto
ouvinte das narrativas de seus interlocutores, que devem selecionar
com autonomia os fatos que acreditam ser os mais pertinentes de serem compartilhados, de preferência sem o questionamento objetivo
por meio de perguntas elaboradas por um entrevistador. Ao reorientar
o trabalho de campo para o ambiente digital, a proposta era manter
tal perspectiva, uma vez que o interesse pelo que é visto pelos próprios participantes da página como central não havia mudado. Entretanto, ao iniciar as conversas por meio do contato via mensagem de
texto, percebi que a escassez de elementos que pudessem manter a
conversação em andamento levava as interações a decrescer. Dessa
forma, apesar de, em meu contato inicial, eu explicar aos meus interlocutores a minha intenção de fazer o menor número de intervenções
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possíveis, no decorrer das conversas foi inevitável recorrer a certos
recursos como emojis, breves comentários, ou mesmo perguntas
que indicassem caminhos para a continuidade do contato. Também
foi interessante perceber que o mesmo não acontecia quando a mídia
escolhida permitia o recurso do áudio, como as videochamadas, telefonemas ou envio de mensagens faladas pelo WhatsApp, em que os
participantes se permitiam uma fala mais prolongada e contextualizada sobre o tema. Enquanto nas conversas por escrito as respostas
tendiam a desenvolver uma argumentação mais centrada no tema
proposto, de forma mais concisa e organizada, nas respostas por
áudio, ainda que houvesse pequenos desvios do tema proposto, era
possível uma maior fluidez nas conversas, aproximando-se um pouco
mais da proposta inicial de permitir que os próprios narradores selecionassem o que percebem como mais importante de ser relatado.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Durante o ano de 2020 o mundo inteiro precisou suspender
a maior parte de suas atividades cotidianas por conta da pandemia
causada pelo novo Coronavírus. Nesse contexto, os planejamentos referentes às pesquisas de campo que envolviam contato com
humanos precisaram ser revistos e, muitas vezes, suspensos. No
entanto, como argumentam Miller (2020) e Hine (2015), o ambiente digital fornece inúmeras oportunidades para o desenvolvimento
de trabalhos etnográficos tão valiosos quanto os desenvolvidos de
modo presencial. Para Miller (2020), é possível estabelecer uma relação de confiança e entrosamento com os participantes da pesquisa
mesmo de forma remota, o que pode ser tão mais bem sucedido
quanto maior for a sensibilidade do pesquisador para encontrar maneiras de fazer com que o relacionamento seja útil e significativo
para ambos — assim como acontece no encontro face a face.
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Neste trabalho, procurei compartilhar a minha própria experiência em realizar uma etnografia de forma totalmente remota. Como
inúmeros outros pesquisadores, meu planejamento inicial que pretendia conjugar etapas de pesquisa on e offline precisou ser alterado
por conta das limitações impostas pelas medidas de isolamento social para conter a disseminação do vírus. A necessidade de adaptação da pesquisa para o meio digital oportunizou o debate sobre o que
define o caráter etnográfico de um empreendimento, o que, segundo
Ingolg (2014), Peirano (2014), Braga (2007), Amaral (2010), Miller et.
al (2016) e Hine (2015) vai muito mais além do que a pura questão
do método, relacionando-se muito mais com os objetivos que levaram a imersão no campo ser algo tão importante para a etnografia:
a possibilidade de descrever culturas com densidade e propor uma
interpretação possível baseada na observação (GEERTZ, 2008).
As situações vividas em minha própria pesquisa descritas neste
artigo podem servir de ilustração para corroborar o argumento de que a
internet pode ser uma alternativa válida para os pesquisadores que se
viram impedidos de iniciar as suas pesquisas de campo em segurança
e precisaram tomar novas decisões. Nesse sentido, a proposta de uma
pesquisa a partir da minha própria experiência em trilhar e observar os
caminhos oferecidos pela página Rio Invisível, inspirada na noção de
Hine (2015) de uma autoetnografia foi apresentada como uma possibilidade de entrada no campo. No relato, procurei apontar como a
etapa de observação participante e contato com os interlocutores foi
compreendida na pesquisa e descrever momentos em que as ferramentas digitais possibilitaram achados de certa forma surpreendentes,
como perceber a presença do entrevistado, que era uma pessoa em
situação de rua, na conversa sobre a sua própria condição. Ainda que
muitas vezes tenha sido necessário rever estratégias — como, segundo Miller (2020), também o é nas etnografias presenciais, a pesquisa
exclusivamente online mostrou-se potencialmente tão capaz de levar a
informações sobre a cultura em jogo nas interações da página como
provavelmente seria, caso fosse empreendida de modo presencial.
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INTRODUÇÃO
A ideia de uma transformação nas subjetividades e identidades,
que ocorre dentro das redes sociais na internet, faz surgir a falsa prerrogativa de que a construção de narrativas de si dentro deste meio é
resultado de uma performatividade dos usuários que peca em autenticidade. É parte do senso comum atribuir juízo de valor à performance digitalmente situada considerando-a uma encenação de uma vida irreal,
fantástica e alterdirigida (SIBILIA, 2015). A performance, neste sentido, é
interpretada como uma forma de representação de si que não conversa
com o que ocorre no contexto offline, ou seja, haveria uma construção
de identidades próprias para dentro das telas. Sabendo que o terreno
de estudos da performance é vasto e escorregadio, permitindo uma
pluralidade de sentidos, interpretações e aplicações do termo, partimos
do princípio de que a performance pode ser entendida como um termo
que, por ser emprestado do campo semântico do teatro, pode ser aplicado como dispositivo de interpretação das relações sociais.
Alguns autores utilizam-se do vocabulário essencialmente teatral como mecanismo de significação do mundo. Victor Turner (2008),
por exemplo, parte da análise das metáforas para construir a ideia de
drama social ao investigar os comportamentos dos indivíduos dentro
de uma sociedade. O esforço do autor de estudar a sociedade e sua
forma de organização a partir do conflito, endossa o caráter processual
das relações sociais e confere à performance uma propriedade além
na capacidade de resolução de desentendimentos. Partindo da ideia
de performance, ou de um comportamento performático, o autor entende que o drama social seria um processo anarmônico que surge em
situações de conflito, assim, a reencenação da situação conflituosa,
ou seja, a sua performance, é entendida pelo autor como a forma de
solução para os problemas sociais. Cito aqui a teoria de Turner para
exemplificar uma aplicação do uso do campo da performance como
instrumento de mediação fundamental para as relações sociais.
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A performance pode ser compreendida como um instrumento
de significação do aparato social tanto para os estudos quantitativos,
onde há um conjunto de agenciamentos sociotécnicos a partir dos
quais a teoria é traduzida para a prática (CALLON, 2006), quanto para
os qualitativos, que entendem que o campo da performance pode ter
raiz na linguística, na análise comportamental, na interpretação social
e na construção de sentidos sociais (GOFFMAN, 1985; SCHECHNER
2013; BUTLER, 2018).
Ao adentrarmos o campo da performance a fim de entendê-lo
mais a fundo é importante explicarmos o que estamos classificando
como uma performance. Para isso, localizamos o ponto de partida
deste estudo em um mapeamento sobre aquilo que estamos considerando como performance qualitativa, a partir de uma breve genealogia
da performance. Em seguida, vamos atravessar o campo da antropologia digital de tradição inglesa para desvendarmos as particularidades da performance digitalmente situada.

BREVE GENEALOGIA DA PERFORMANCE
Segundo Richard Schechner (2013), nem tudo é uma performance, mas quase tudo pode ser estudado enquanto performance. O autor
afirma que desde a ação mais secundária até aquela mais complicada
é realizada a partir de comportamentos duplamente vivenciados e, por
isso, são consideradas ações performáticas ou apenas performance. O
que Schechner quer dizer é que: qualquer ação é preparada ou ensaiada antes de ocorrer, mesmo que de forma inconsciente. Os hábitos, os
rituais e as rotinas seriam alguns desses comportamentos restaurados
ou duplamente vivenciados que configurariam ações performáticas.
Já que quase tudo pode ser identificado enquanto performance,
o que seria genuinamente a performance? Schechner (2013) responderá
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a esta pergunta afirmando que não há nada inerente a uma ação que a
sancione como performance. A convenção, o contexto histórico-social,
o uso e a tradição serão responsáveis pela confirmação do título devido.
O que podemos entender a partir da teoria de Schechner é que o que há
de característico em uma performance é a sua subjetividade e que um
mergulho sociocultural é fundamental para compreendermos melhor os
referenciais do que seria e do que poderia ser enquanto performance.
Mesmo com a fluidez da sua definição, o autor identifica algumas funções da performance e, entre elas, está a de formar ou modificar uma identidade. A performance, assim, pode acontecer enquanto ação, interação e relação, ela não está em nada, mas entre. Esta
manifestação da performance na forma de moldura da identidade do
sujeito, conversa com aquilo que Erving Goffman (1985) articulou em
seu manual sociológico das relações sociais cotidianas.
Em “Representação do eu na vida cotidiana”, Goffman (1985)
desenvolveu a noção de papel social, uma promulgação de direitos
e deveres relacionados a uma determinada situação social. Ele envolve um ou mais movimentos que podem ser representados em várias
oportunidades, seja para o mesmo tipo de plateia ou para um público formado pelas mesmas pessoas. Dentro dessa perspectiva, o “eu”
cumpre um papel social de acordo com o contexto.
As interações face-a-face possuem molduras, assim como propôs Goffman (1985). O sociólogo usa o campo semântico do teatro
como dispositivo de interpretação da sociedade ao relacionar os comportamentos sociais a papéis representados pelos indivíduos, o cotidiano a um palco e a interação com os demais ao lugar de plateia.
O autor afirma que os indivíduos se encontram no lugar de atores,
representando comportamentos nos quais eles possuem o controle da
narrativa sobre quem são. Esses papéis sociais seriam, assim, construções cultural e contextualmente situadas, onde o sujeito representa
um self baseando-se no contexto de recepção, ou seja, importa para
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quem e com quem o discurso está sendo proferido, seja na forma
verbal ou não verbal. Como apontam Miller e Sinanan (2014), em seu
livro Webcam, que será mais bem abordado no decorrer deste artigo:
Goffman (1959) fez mais do que qualquer um para refutar a ilusão da comunicação como natural e não mediada. Ele revelou
as inúmeras maneiras que em nosso dia a dia a aparência e os
encontros cotidianos são produtos do artifício (MILLER; SINANAN, 2014, p. 13, tradução nossa).

Há ainda a noção de backstage, construída pelo sociólogo, que
seria o lugar no qual o indivíduo conseguiria relaxar e expressar sua
própria identidade. Dentro dos estudos de Miller e Sinanan (2014) sobre a webcam, o backstage aconteceria quando a câmera fosse desligada, momento no qual o indivíduo não está mais sendo visto e se
vendo através da tela.
A metáfora teatral utilizada por Goffman (1985) confere ao indivíduo o lugar de construção de si no cotidiano em meio a um mar
de representações. Esse eu cumpre um papel social de acordo com
o contexto, ou seja, para cada estímulo social há um movimento que
pode ser representado e que dependerá exclusivamente do público
que o assiste. A dramaticidade e a performance, por consequência,
seriam resultado de um jogo muito semelhante ao cênico, no qual não
só o elenco, mas também a plateia tem destaque.
Já Judith Butler (2018) analisa a performatividade do eu perpassando a noção de gênero. Segundo a autora, é preciso que haja um
evento gráfico (algum médico ou algum funcionário do cartório) que
inaugure o gênero para a maioria dos indivíduos. O gênero do sujeito
é cunhado pela linguagem, por isso a sua performatividade carrega
um caráter linguístico. “A performatividade como um modo de nomear
um poder que a linguagem tem de produzir uma nova situação ou de
acionar um conjunto de efeitos” (BUTLER, 2018, p. 24), ou seja, é por
meio da linguagem que a performance acontece.
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Contudo, Butler afirma que a performance não se restringe apenas ao campo linguístico, é preciso que haja também uma ação, uma
vez que o reconhecimento de um gênero depende da sua forma de
apresentação. Para a autora, representação e performance andam
lado a lado no esforço de conceituar sobre o gênero, as normas e o
poder. Butler não é ontológica ao definir o gênero como performatividade, ela o analisa por fora. A performatividade total seria a incorporação
das normas, mas essa incorporação não ocorre necessariamente de
forma passiva, há os desvios – a representação das normas sociais
que delimitam o gênero, quando em desconformidade, gera o desvio,
como o queer, por exemplo. Podemos considerar o comportamento
restaurado (SCHECHNER, 2013) como sinônimo da performatividade
de gênero, uma vez que há o domínio da representação que governa a ordem simbólica. Os campos da arte e da antropologia estão
constantemente se esbarrando para produzir sentido, como visto nos
exemplos das obras de Goffman (1985), Turner (2008) e Butler (2018).
Segundo Richard Schechner (2013), para entender o que é
considerado ou não uma performance, é preciso entender os contornos sociais de um local a partir dos olhos dos nativos e, assim,
buscar compreender quais os limites da arte, da interpretação e, por
fim, da performance. A visão de Schechner conversa com a proposta
antropológica de Geertz (2008), pesquisador estadunidense conhecido pelos trabalhos etnográficos. O antropólogo afirma que o estudo
crítico acerca de uma cultura é fundamental para identificar as miudezas da construção de sentidos, dos significados, das tradições e
dos rituais locais e, para isso, é necessária uma imersão do pesquisador no contexto analisado. A contribuição do autor nos estudos
sobre uma cultura nos mostra que há uma função semiótica inserida
em cada uma delas, onde o significante se coloca como a fonte de
significação. Geertz, por sua vez, não está preocupado em decifrar o
que é ou não um fenômeno performático, mas afirma que a descrição
densa e a interpretação dos valores, símbolos, normas e rituais são
exercícios que geram conhecimento acerca de uma comunidade.
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A antropologia digital de tradição inglesa anda em consonância
com os preceitos de Geertz (2008) e acrescenta o ciberespaço nas pesquisas sobre os indivíduos. Para ela, o mundo digital não se distancia
do não digital em autenticidade e materialidade. A busca por códigos
socialmente estabelecidos, procurando encontrar pontos de retenção
dentro de discursos verbais e não verbais, também pode ser efetuada
dentro do digital (HORST; MILLER, 2013). Existe, segundo Daniel Miller et
al. (2016), uma relação complementaridade entre os contextos on e offline, ao contrário de uma ambiguidade como antes se pensava. A internet
é um espaço de criação de identidade, formações de comunidade e
conexão entre pessoas, essas características fazem dela um importante
instrumento da vida cotidiana e um prato cheio para estudos sobre interação, comunicação, antropologia e, consequentemente, performance.
Logo, baseados nas teorias de Butler (2018), Schechner (2013)
e Goffman (1985), assumimos que a performance é tanto comportamental (comportamento duplamente vivenciado, papéis sociais) quanto linguística (o ato da fala como cunhador do gênero a ser performado). Além disso, a performatividade implica em ação de acordo com
as normas regentes. E, partindo do princípio que é preciso mergulhar
em uma cultura para entender suas idiossincrasias, assim como propõe Geertz (2008) e Miller et al. (2016), vamos tentar entender como a
performance ocorre dentro das telas e quais as suas particularidades.

A PERFORMANCE DIGITALMENTE SITUADA
Quando o espetáculo do mundo é lido como performance, as
relações entre os elementos deste espetáculo alinham-se substancialmente. O digital seria um desses elementos que está incorporado no
dia a dia dos sujeitos contemporâneos (HINE, 2015). Por isso, o esforço de identificação e de significação da performance adota algumas
características particulares quando analisado sob ótica do digital.
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A teoria da espetacularização da vida privada (SIBILIA, 2008),
um braço da teoria da sociedade do espetáculo (DEBORD, 2003) digitalmente situada, dá indícios sobre algumas apropriações e especificidades do ambiente digital que precisam ser analisadas a fim de
conceituarmos sobre a performance dentro deste espaço. A mediação
das telas, quando regida pelo fenômeno da espetacularização, coloca a performance no lugar de uma performance existencial na qual o
que vale é ser/aparecer feliz (SIBILIA, 2015). Esta perspectiva conversa
com aquilo que João Freire Filho (2010) denominou como imperativo
da felicidade, uma ordem central que orienta a sociedade do século
XXI. Tal imposição social de aparentar não apenas estar, mas ser feliz
o tempo todo, ainda segundo o autor, é resultado da ideia de tornar-se
um produto. Ele afirma que vivemos numa era da felicidade compulsiva
e compulsória, em que a tristeza se encontra destituída de sentido.
Assim, este imperativo rege não somente as redes sociais, mas
toda esfera sociocultural. Dentro das telas, por ser um dos elementos
constitutivos da vida em sociedade, o imperativo continua regendo, porém assume algumas especificidades. Segundo Paula Sibilia (2008), o
que é publicado nas redes sociais como forma de apresentação de si é
um resultado tríplice. Nela, o usuário assume a forma de autor, narrador
e personagem ao mesmo tempo, o que seria uma das justificativas da
espetacularização da vida privada dentro das mídias sociais. A linguagem seria, portanto, responsável por criar o que a autora chama de
“unidade ilusória construída” na qual a autobiografia é uma estruturação
da vida como relatos e tem a finalidade de ser divulgada virtualmente.
A autorrepresentação dentro das mídias digitais pode ser considerada uma forma de performance do eu digitalmente situada. Essa
performance incluiria a linguagem como componente constitutivo, uma
vez que é uma narrativa autoconstruída, e seria também regida pela
ordem da felicidade. Contudo, essa performatividade existencial conflita com a expectativa da autenticidade do eu, que pressupõe uma
peculiar relação com a verdade (SIBILIA, 2015).
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O tema autenticidade foi o mote da investigação de Miller e
Sinanan (2014) quando estudaram a webcam enquanto instrumento
mediador da comunicação online. A ideia de que há uma certa superficialidade nas interações mediadas online é superada pelos autores
quando afirmam que desde Platão o questionamento acerca das transformações dos discursos existe, antes pela interferência da escrita e
agora pela mediação das telas, ambas consideradas esforços de produção que excedem os limites da mente e, assim, são capazes de alterar o percurso natural da criatividade e da memória. O mesmo ocorreu,
ainda segundo Miller e Sinanan (2014), com a criação da prensa de
Gutemberg no século XV, considerada uma forma de produção tecnológica que seria um infortúnio à sabedoria e ao conhecimento popular.
Escorados na compreensão da internet enquanto campo simbólico e parte indispensável da cultura contemporânea, os autores desenvolvem a theory of attainment que vai buscar compreender as novas
marcações de sentido e valores dispostos pela cultura, uma vez que
é entendido que a vivência cultural e a interação seriam fundamentais
para a construção de sujeito, ou de self, não só fora do ambiente digital, como também dentro dele. A teoria de retenção também dialoga
com o habitus de Bourdieu, uma vez que há uma relação objetiva no
terreno social que determina suas inclinações subjetivas. O campo material da produção tecnológica compreende o campo de análise das
relações sociais entre sujeitos e bens simbólicos (MACHADO, 2017).
Existem vários cenários onde os papéis sociais propostos por
Goffman (1985) são representados e as redes sociais seriam um deles.
Neste contexto, a theory of attainment entende a mídia social como um
fenômeno cultural e articula o dilema dos efeitos das novas tecnologias
nos modos de consciência e interação, sem adotar juízo de valor sobre
esses processos em relação a uma possível perda ou esvaziamento
da essencialidade humana (MACHADO, 2017). A teoria evidencia os
traços culturais precedentes manifestados na expressão digital dos
usuários sem deixar de considerar a formação de novos sentidos que

SUMÁRIO

189

podem surgir (OLIVEIRA, 2020). Esses traços seriam as marcas de
retenção, que são formas de uso culturalmente situadas da tecnologia.
O livro de Miller e Sinanan (2014), já aqui mencionado, explora
os usos cotidianos da webcam sob diversas perspectivas, incluindo
como o dispositivo alterou as noções de autoconsciência, intimidade,
senso de lugar, bem como relações interpessoais. As interações online realizadas pela webcam são entendidas como dimensões culturais
em duas medidas: a visual e a relacional. Como eu me vejo através
da webcam e como os outros me veem através desse dispositivo?.
Há, segundo os autores, uma coevolução mutuamente constitutiva em
relação às tecnologias e a humanidade.
Então, onde ocorreria a performance dentro da theory of attainment? Ora, se existe uma performatividade de self condicionada socialmente, e se cada cenário (ou contexto) supõe uma nova narrativa ou
nova performance, nas redes sociais esta representação não seria diferente. A performance digitalmente situada não se trata, portanto, de um
fenômeno isolado, pois ela obedece às normas do contexto (BUTLER,
2018) e às marcas de retenção da cultura impostas pelo imperativo da
felicidade (FREIRE FILHO, 2010). Logo, dentro do digital, a performance é uma forma de construção e transformação de subjetividades e de
identidade (SCHECHNER, 2013) que sofre interferências explícitas do
contexto sociocultural. Assim, a performance digitalmente situada não
perderia em autenticidade, apenas seria relacionada diretamente ao
contexto de análise. O mesmo ocorre com a análise de performance
fora do contexto digital, como já mencionou Goffman (1985), uma vez
que o público para o qual a representação de si acontece interfere na
performance, assim como todo o contexto sociocultural.
A análise da performance do self online necessariamente deve
considerar o contexto em que está situada, como vimos. Por isso, importa esmiuçar a análise de cada rede social na qual a construção de
self é promovida. Desta forma, podemos ter indícios de como se dá a
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rede de sociabilidade daquele espaço e suas subjetividades e, então,
poderemos decifrar como ocorre a performance do eu dentro deste
espaço tecnologicamente mediado.
A teoria da polymedia, proposta por Madianou e Miller (2013),
afirma que, para cada mídia social, há uma forma de uso e de apropriação referente, o que faz delas contextos de interação particulares. Considerados como um conjunto interdependente, as mídias sociais são
espaços de interação mediada nos quais são explorados os recursos
disponíveis de acordo com os interesses emocionais do sujeito. Seria,
portanto, o imperativo da felicidade a norma de regimento do Twitter,
por exemplo? E no Instagram, esta norma se sustentaria?
As práticas, os significados, as funções e as consequências dos
usos são elementos estruturais das mídias sociais. Questões como privacidade, rapidez de resposta, frequência de conversação, familiaridade, formalidade e qualidade da troca são elementos considerados pelos
sujeitos ao preferirem navegar por uma plataforma em detrimento de
outra (MADIANOU; MILLER, 2013). Muitas são as camadas de prioridade dos usuários ao escolherem uma plataforma social como forma
de socialização e apresentação. Por isso, o processo de escolha sobre
qual mídia participar já é em si entendido como complexo, altamente
subjetivo e social. Depois de realizada esta primeira etapa do processo
de seleção das redes sociais utilizadas, ainda existem abas a serem
preenchidas quanto ao uso e ao compartilhamento de conteúdo dentro
de cada uma delas. Cada passo do processo de uso de uma mídia
social carrega em si uma quantidade de subjetividades ímpar. Miller, em
entrevista à Mônica Machado (2015), afirma que:
O uso e o significado de qualquer mídia tendem a ser definidos
pelos contrastes e complementaridades com outras mídias. Então, o Twitter torna-se classificado como informacional e associado com homens, enquanto o Instagram torna-se dominado
por questões de visual e estilo, mais associadas com mulheres.
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O Snapchat é transitório, em oposição ao uso de longo termo
do Facebook. (MILLER, 2015, p. 3)

Assim, o que os autores defendem com a teoria da polymedia
é que são nos contrastes e nas sinergias entre as tecnologias que se
definem os nichos de consumidores, sempre relacionados ao contexto pessoal e cultural de cada um. Além disso, estes contrastes e
sinergias resultam na criação de um idioma próprio dentro de cada
plataforma, o qual os usuários se apropriam. Por isso, a escolha de
uma mídia envolve questões morais e culturais, de sociabilidade, poder e emoção (BRUMACHAR, 2013).
O entendimento que temos sobre cada plataforma de sociabilidade digital é resultado do contraste com as demais. Daniel Miller e
Mirca Madianou (2012) dão o exemplo do e-mail afirmando que ele é
definido relacionalmente, uma vez que ele não é uma carta, nem um
SMS, muito menos um telefonema. Como exemplificam:
O que muda com a polymedia é que o e-mail é usado perfeitamente, ou alternativamente, com outras mídias, como mensagens instantâneas, sites de redes sociais, webcam e mensagens de texto. Os usuários alternam entre eles para atingir seus
objetivos: o que não pode ser feito por e-mail, pode ser feito
por webcam, mensagem instantânea ou chamada telefônica.
E-mail não é simplesmente e-mail; é definido relacionalmente
como também não uma carta, nem uma mensagem de texto
e nem uma conversa via webcam; que, por sua vez, não é um
telefonema. (MILLER; MADIANOU, 2012, p. 174)

Se cada plataforma supõe um uso e um idioma próprios, e são
utilizadas por um nicho de forma isolada ou como complementos de
outras plataformas, então o que podemos extrair desta teoria é que,
para cada tipo de uso, será necessário um tipo de performance. Cada
performance, então, seria fruto das marcas de retenção culturais compartilhadas pelos usuários, das normas socioculturais impostas e da
linguagem particular de cada mídia social.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A discussão acerca da perda da autenticidade da performance digitalmente situada perpassa, como vimos, o campo do teatro
e da antropologia. Dentro desta perspectiva, a performance não se
apresenta como uma forma de representação, apresentação e interpretação de si menos autêntica, mas como esforço de significação
das relações sociais que, no caso deste estudo, são mediadas pelas
telas. Esta mediação, por sua vez, entra não como uma alteração das
práticas sociais, mas como um novo cenário onde elas acontecem. Se
ocorre representação do eu na vida cotidiana, como postula Goffman
(1985), não é de se espantar que essa representação ocorrerá nos
processos de sociabilidade online, uma vez que ele é entendido como
um continuum da vida social contemporânea (MILLER et al, 2016).
O caráter processual das relações sociais é percebido tanto nos
contornos offline quanto nos online. Há, portanto, um esvaziamento
das dicotomias real versus virtual ou autêntico versus performático,
uma vez que a relação entre eles opera no regime da reciprocidade. As
tecnologias entram em cena como agenciadoras de novos processos
de subjetivação do eu. O fato de a performance estar entre as ações,
interações e relações permite que ela ocorra em diferentes contextos,
porém apenas uma análise da conjuntura sociocultural poderá sancionar o ato enquanto performance (SCHECHNER, 2013).
As realidades culturais não podem ser replicadas, mas sim estudadas caso a caso. Dentro das redes sociais, as performances obedecem às marcas de retenção culturais, às normas que regem cada
plataforma e à sua linguagem própria. Horst e Miller (2012) afirmam
que o digital intensifica a natureza dialética da cultura e o foco da antropologia digital está na análise da experiência vivida dos sujeitos sociais e os seus movimentos. A performance se apresenta, como visto,

SUMÁRIO

193

como um elemento constitutivo dos usos das redes sociais e faz parte
da experiência digital dos usuários. Dentro dos processos altamente
subjetivos que envolvem os usos e apropriações do ambiente digital,
a performance é entendida como um elemento de significação e interpretação das subjetividades dos usuários. Nesta análise, o domínio
da representação da performance é entendido como um lugar onde
o campo do teatro não é um espelho, mas um dispositivo semântico.
Assim como postulado por autores que não tinham o digital
como foco de pesquisa, a performance é um instrumento de transformação das subjetividades das relações sociais de notoriedade. Como
dito anteriormente, o campo dos estudos da performance é plural, contudo, o recorte utilizado neste estudo confere à performance uma dimensão discursiva e comportamental e admite que ela está diretamente relacionada ao contexto de produção e de recepção no qual está
inserida. Entendida como um dispositivo de interpretação das relações
sociais, a performance não peca em autenticidade justamente por ser
um braço do processo de sociabilidade contemporâneo.
A performance dentro do digital nada mais é do que uma versão
tecnológica do papel social de Goffman (1985), onde o self é uma
representação condicionada, baseada no público e no espaço onde
está sendo executada. A diferença entre as performances está na circunstância, nos lugares e nos comportamentos esperados dos atores
e dos espectadores (SCHECHNER, 2013). Com a teoria da retenção e
a polymedia, vemos que as subjetividades do meio interferem diretamente na performance de cada usuário, no sentido de uma construção
ou representação de self. Não podemos falar em um fenômeno maior
que rege todas as formas de uso das plataformas e devemos, assim
como fazemos no ambiente offline, estudar cada tipo de performance
a partir do lugar no qual ela é representada.
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