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Makers de favela: representação e ressignificação no alemão 

Natã Neves do Nascimento1 

 
Resumo: Este artigo tem como proposta trazer um novo olhar sobre as múltiplas identidades dos 
jovens que moram em regiões periféricas e favelas, em específico o Complexo do Alemão, e que 
usam suas redes sociais para mostrar suas vozes, seus desejos e suas necessidades, além da forma 
como cada um soluciona os problemas do dia a dia, através de suas gambiarras o que os torna 
makers de favela. 

Palavras-chave: jovens; identidade; maker. 

Abstract: This article aims to bring a new perspective on the multiple identities of young people 
living in peripheral regions and favelas, specifically the Complexo do Alemão, and who use their 
social networks to show their voices, their desires and their needs, as well as the way as each one 
solves the problems of the day to day, through its gambiarras what makes them favela makers. 

Keywords: young; identities; maker. 

 

Introdução 

Este trabalho visa apresentar um panorama sobre o conceito de favela e o Complexo do 

Alemão, suas distinções variáveis de acordo com o processo histórico, além do destaque 

da importância da juventude e sua representação dentro desse espaço de construção 

coletiva. Através dessa pesquisa pretendo fazer uma análise sobre as noções de identidade, 

representação e cultura maker, complexificando o olhar sobre esses jovens. Pois a cultura 

pode ser entendida como um elemento diferenciador, ocupando relevante papel no que 

tange a explicitação das diferenças entre as sociedades, sobretudo no que se refere aos 

modos de pensar, sentir e agir das mesmas. Nesse caso, o jovem tem um papel 

fundamental pois através da sua voz e de sua representação integra-se mais na sociedade, 

muitas vezes distante da favela, para mostrar sua arte, sua cultura e suas gambiarras.  

 

 

 

																																																								
1 Mestrando em Cultura e Territorialidades pelo Programa de Pós Graduação da Universidade Federal Fluminense. E-
mail: nataoneves@hotmail.com.  
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Onde surgem as favelas 

A primeira favela do Rio de Janeiro foi fundada em 1897 pelos veteranos da Guerra de 

Canudos (interior da Bahia), na qual cerca de 20 mil soldados, que haviam retornado à 

cidade após o fim da guerra, começaram a morar no já habitado Morro da Providência. 

Durante o conflito, a tropa governista havia se alojado na região próxima a um morro 

chamado “Favela”. Originalmente, favela era o nome de uma planta que causava irritação 

quando entrava em contato com a pele humana, bastante comum na região. O nome se 

popularizou e, a partir da década de 1920, os morros cobertos por barracos e casebres 

passaram a ser chamados de favelas (VALLADARES, 2005). 

Sua definição “oficial” traz a conotação de adensamento, ilegalidade, pobreza, 

insalubridade e desordem. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE, 2010), 2  esse tipo de habitação encontra-se assim definido: “aglomerado 

subnormal (favelas e similares) é um conjunto constituído de, no mínimo, 51 unidades 

habitacionais, ocupando ou tendo ocupado até período recente, terreno de propriedade 

alheia (pública ou não), dispostas de forma desordenada e densa, carentes, em sua maioria, 

de serviços públicos essenciais”. As centenas de favelas que seguiram, durante o século 

XX, também foram fruto da mesma necessidade de começar uma vida urbana em uma 

cidade carente de habitações com preços acessíveis. A cidade do Rio de Janeiro tinha 

diversos problemas de falta de moradia e ainda assim não parava de crescer. 

No final dos anos 1970 e início dos anos 1980, o inchaço populacional, a ausência do 

Estado e a ineficácia das poucas políticas públicas contribuíram para a instalação de 

centros de distribuição do narcotráfico nas favelas do Rio de Janeiro, o que tornou essas 

áreas ainda mais violentas. Foi apenas na década de 1990, quando esses assentamentos já 

estavam consolidados e as suas populações já eram enormes, que o governo municipal 

passou a buscar maneiras de urbanizar as favelas da cidade, ao invés de simplesmente 

derrubá-las. Nesse período, programas como o Favela-Bairro começaram a trazer algum 

																																																								
2  Censo 2010: Aglomerados Subnormais – Informações Territoriais. Disponível em : 
<https://ww2.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/imprensa/ppts/00000015164811202013480105748802.pdf >. 
Acesso em 11 jun.2018. 
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tipo de infraestrutura a essas áreas, como água encanada, saneamento básico, coleta de 

lixo, iluminação pública, etc. 

Em 2008, a Secretaria de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro passou a 

implantar o projeto da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP), que consistiu em implantar 

unidades policiais em favelas dominadas pelo tráfico de drogas, retomando o controle 

territorial para o Estado. É importante deixar claro que o projeto não é uma novidade: faz 

parte de um arsenal de intervenções urbanas previstas para regiões ocupadas militarmente 

no mundo a partir de tecnologias, programas e políticas norte-americanas que vão do 

Iraque à Palestina. 

Atualmente, o projeto atinge cerca de 540,5 mil pessoas na cidade por meio de 37 UPPs. 

Entretanto, denúncias de abuso de autoridade têm sido feitas contra alguns policiais 

militares que atuam nessas unidades. Adriana Facina aborda de forma crítica essa questão 

das UPPs: 

No mundo real, UPP significa não ter mais o baile funk, diversão barata, 
acessível e atividade expressiva da juventude favelada. UPP quer dizer 
também que você precisa “estar bem na fita” com a autoridade policial que 
comanda a unidade para poder realizar eventos culturais, sejam eles públicos 
ou privados. UPP também pode querer dizer que, se você reclamar seus direitos, 
pode ser preso por “desacato a autoridade” (FACINA, 2013). 

 

Durante sua experiência de pesquisa no Complexo do Alemão, a autora pôde ver o quanto 

condições muitas vezes adversas geram fazedores. A criação se insere dentro de um 

contexto de cultura de sobrevivência. Isso pode se destacar através da fala de um MC 

morador do Alemão: “Não existiria o Complexo do Alemão se não fosse a cultura. E a 

cultura não só a cultura artística do grafite, do rap, do pagode, do samba. Não, eu acho 

que é uma cultura da sobrevivência.”3. A fala do MC se destaca pois é para sobreviver 

que surgem as ideias. Essa cultura que existe na favela se relaciona diretamente com a 

solidariedade de se compartilhar as soluções.  

																																																								
3 Fala do MC Raphael Calazans em entrevista a pesquisadora Adriana Facina presente no texto Vamos desenrolar: 
reflexões a partir de um projeto de extensão universitária no Complexo do Alemão (2016). 
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Como podemos ver, apesar de tamanha diferença, essa transformação afeta a realidade 

social: a rotina é alterada, surgem regras a serem cumpridas, horários a serem respeitados 

e certa insegurança, pois o processo de pacificação torna a grande maioria de seus 

moradores suspeitos de algo. A “pacificação” e a ocupação de algumas favelas do Rio de 

Janeiro se perfaz em forma de guerra, com o apoio das Forças Armadas Nacionais, 

instituindo gestão policial sobre a vida cotidiana dos que lá habitam. Dessa forma, a ideia 

de ausência do Estado nesses territórios é um mito; a atuação repressiva do Estado, na 

supressão dos direitos básicos dos moradores, não pode ser compreendida como 

inexistência. 

Não é de hoje que o jovem morador de favela busca a tranquilidade de se divertir à noite, 

sem a preocupação acerca de sua segurança, se vai voltar a salvo para casa. É importante 

pensar nas questões que permeiam esse universo da favela: estereótipos, preconceitos, 

violência e cultura, todas presentes e atuantes na constituição do caráter do jovem para a 

sua formação como cidadão. Além disso, pelos processos impositivos, há também 

relações de forças exteriores que agem sobre determinadas comunidades, por questões 

diversas, como política, economia ou intolerância religiosa. 

 

Criar é Complexo! 

Um complexo é formado por um emaranhado de fatores, nos quais relações de causa e 

consequência interagem. Tal como um novelo, em que não se distingue facilmente a ponta 

da linha, uma realidade é complexa quando não conseguimos de forma simples identificar 

o que seja causa ou consequência de um fato social, por estarem imbricadas, interligadas. 

Assim, a desigualdade social leva a formações culturais complexas. Um conjunto 

habitacional é uma construção formada por numerosos elementos interligados e variados, 

ricos em diversidade, mas que funcionam como um todo uniforme.  

A partir dessa definição é possível compreender o uso que adquiriu a palavra no caso 

concreto da comunidade no Alemão. Porém a discussão do que seja um complexo 

habitacional é mais ampla; mais complexo que um amontoado de construções são as 

complexas relações produzidas. Durante a década de 1920, o imigrante polonês Leonard 
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Kaczmarkiewicz adquiriu terras na Serra da Misericórdia, que era, então, uma região rural 

da Zona da Leopoldina. O proprietário era referido pela população local como "o alemão" 

e, logo, a área ficou conhecida como "Morro do Alemão". 

O Complexo do Alemão adquiriu existência nominal, administrativa e simbólica, a partir 

do ano de 1993 quando foi oficializado como bairro. No entanto, para seus habitantes, as 

particularidades dos lugares que compõe este conjunto administrativo permanecem 

arraigadas na vasta paisagem que reúne junto a Serra da Misericórdia as principais favelas 

do Morro do Alemão, Grota ou Joaquim de Queiroz, Nova Brasília, Reservatório de 

Ramos, Parque Alvorada, Fazendinha, Morro das Palmeiras, Casinhas, Canitar, Cruzeiro, 

Pedra do Sapo, Mineiros, Matinha, Morro do Adeus e Morro da Baiana e que se conecta 

aos bairros de Penha, Olaria, Ramos, Bonsucesso, Higienópolis e Inhaúma. 

Assim, o Complexo do Alemão é atualmente composto por um conjunto de favelas, 

abrangendo vários bairros da Zona Norte do Rio de Janeiro. Já foi considerado uma das 

áreas mais violentas da cidade. Segundo a UNESCO no ano de 2015, o Complexo do 

Alemão, apresentava um total de 69.143 habitantes, entre esses 28% são jovens de 15 a 

29 anos que totalizam 19.483 moradores.4 Suas diferentes posições nesse espaço social 

se relacionam a diferentes estilos de vida, em que uns possuem responsabilidade de uma 

casa, outros já são pais, alguns já cursam faculdade, muitos trabalham, etc. Assim segue 

a vida da comunidade, na qual se mantém essa relação entre seres diferentes vivendo em 

um lugar comum. 

Dentro desse território pude ter a experiência de fazer parte de uma residência sobre mídia 

e tecnologia realizada por um coletivo local, e é preciso compreender que o coletivo é um 

espaço de deliberação coletiva. As reflexões suscitadas são ligadas às circunstâncias 

cotidianas, com limitações e potencialidades que os próprios moradores conhecem bem. 

A maioria dos assuntos discutidos está nas mentalidades, nas cabeças e nas bocas, 

dispensando maiores explicações de causa e efeito, produzindo reuniões nas quais a pauta 

é: e então, o que faremos? 

																																																								
4 Vida social e política nas favelas. Disponível em : 
<http://www.ipea.gov.br/agencia/images/stories/PDFs/livros/Livro_VidaSocial_WEB.pdf >. Acesso em 11 jun.2018. 
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Diante das particularidades que envolvem a favela, esse espaço muitas vezes precisou 

inventar sua forma de estar na cidade. Um exemplo disso são os tradicionais “gatos”, 

maneiras que os moradores desses lugares encontraram para utilizar desde serviços 

básicos, como água e luz, até serviços de necessidade contemporânea, como internet ou 

TV a cabo. Isso aponta esse território como um espaço de constante inventividade e 

criação de soluções para suas demandas, uma vez que esses serviços são oferecidos de 

maneira deficiente pelos órgãos competentes. 

O coletivo GatoMídia propõe uma formação em conjunto nas ferramentas de mídia 

alternativas como Facebook, Youtube, Twitter e Instagram: é feita uma cobertura 

colaborativa e são dados macetes para potencializar esses recursos e gerar visibilidade 

para projetos, trabalhos ou causas. O coletivo existe desde 2013 no Complexo do Alemão, 

tendo como objetivo estimular que jovens e negros possam produzir sua própria 

comunicação, rede e conexões. Possibilitando diferentes narrativas, visibilidade, 

oportunidades e ideias criativas coletivas que ajudam a construir um mundo mais justo, 

igualitário e afetivo.  

Na página do coletivo no Facebook,5 a sua descrição diz que se trata de um projeto de 

aprendizado e vivência em mídia e tecnologia para jovens de espaços populares. Esse tipo 

de coletivo promove o questionamento de todos os que se envolvem em seus projetos, 

com o intuito de promover a favela com o que é positivo, produtivo e cultural 

No ano de 2016 o coletivo apresentou uma residência em mídia e tecnologia, com duração 

de 15 dias. A experiência de aprender mais sobre tecnologia não se deu apenas na teoria; 

o grupo foi incentivado a produzir algum material ligado a essas oficinas junto ao que lhe 

agradava, sendo feito de forma particular cada escolha. A residência Favelado 2.0 reuniu 

20 jovens de diversas favelas do Estado do Rio de Janeiro para participarem de uma 

sequência de oficinas que envolviam, fotografia, criatividade, edição de vídeo, entre 

outros. 

																																																								
5 Link para acesso a página do coletivo GatoMídia no Facebook. https://www.facebook.com/gatomidia/home  
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Falar sobre uma experiência de residência, em primeira instância, significa habitar o lugar 

onde se desenvolverá um trabalho, em diálogo com os demais contextos propostos em 

suas atividades, e integrantes que farão parte da residência a fim de produzir um trabalho 

singular e transformador. O coletivo, nesse caso, visou promover uma formação 

qualificada para esta proposta de trabalho. 

O GatoMídia em sua residência Favelado 2.0, aborda o papel do maker de favela como 

aquele que faz: a gambiarra assume um papel completamente diferente do senso comum, 

onde é ela a solução imediata para um problema imprevisto. Cada encontro foi proposto 

em forma de roda, onde todos puderam se colocar sem um conceito certo ou errado – a 

partir disso houve certo conforto em compartilhar as experiências vividas enquanto 

fazedores. 

O tema juventude ocupa nas últimas décadas um lugar de relevância sobre a preocupação 

de muitos indivíduos em sua inserção na vida adulta, pois atualmente em nossa sociedade 

as mudanças são constantes em relação a produção e reprodução da vida social. Hoje em 

dia a autonomia que o jovem tem em relação ao “mundo adulto” para estabelecer seus 

próprios conceitos de identidade e representação é completamente diferente comparado a 

alguns anos atrás. Assim, sua herança familiar pode se opor à capacidade de construção 

de um repertório cultural particular:  

Hoje, os jovens possuem um campo maior de autonomia frente as instituições 
do denominado “mundo adulto”, para construir seus próprios acervos e 
identidades culturais. Há uma rua de mão dupla entre aquilo que os jovens 
herdam e a capacidade de cada um de construir seus próprios repertórios 
culturais (CARRANO, 2011, p. 7-8). 

 

Os jovens têm o interesse de compreender mais sobre tecnologia, um espaço em que eles 

já nascem imersos; a facilidade que a internet proporciona faz com que as danças e 

coreografias sejam aprendidas através de vídeos que estão disponíveis na rede, tornando 

assim seus passos popularizados. Hoje em dia, além de fazer o download de música e 

poder escolher quando, como e que parte quer ouvir, pode-se ver a música através dos 

vídeos.  Os jovens com idade entre 18 e 30 anos lideram o crescimento do rentável 
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mercado de smartphones no país, por conta das condições de compra a prazo aliado aos 

planos populares de operadoras de telefone que proporcionam acesso à internet.  

Além disso, o jovem teria uma facilidade de dividir junto a outras pessoas todo o 

conhecimento adquirido, atitude completamente relacionada ao conhecimento 

compartilhado, ao fato de que assim que se recebe uma informação ou se aprende algo 

novo, compartilha-se com outras pessoas. E esse hacker compartilha o conhecimento de 

forma diferente e inovadora, atualizada de acordo com a realidade que se vive. 

Na opinião que prevalece nos dias de hoje, ser jovem parece significar 
plenitude como oposto de vazio, possibilidades amplas, saturação de presença. 
A vida social é hoje dividida em múltiplas zonas de experiência, cada qual 
caracterizada por formas específicas de relacionamento, linguagem e regras. 
(MELUCCI, 1997, p.9) 

 

O olhar sobre a sociedade a partir de uma realidade vivida dentro da favela é 

completamente diferente das vividas fora. A compreensão de quais são as reais 

necessidades, os perigos e sua rotina só conhece os que vivem ali, o que tem feito com 

que alguns jovens que participam de coletivos ou são apenas moradores se mobilizem 

para ganhar visibilidade e mostrar a cultura que ali é produzida, ou conseguir chamar a 

atenção para solucionar problemas que são esquecidos pelo governo ou que continuam 

sem solução.  

Nesse caso é possível afirmar que a cultura popular se constrói não em um estilo único 

clássico ou massivo, mas sempre se relacionando, pois a partir desses embates vão se 

renovando, tendo a cultura o papel da construção do social e não sendo apenas um reflexo 

do social, mas algo sólido; onde a construção do “eu” social me dá um papel ativo onde 

eu possuo um poder que não é absoluto dentro de uma sociedade. A favela traz um novo 

olhar sobre a cultura no Estado do Rio de Janeiro. Esse território possui uma grande 

riqueza dentro da cidade, e é a mistura de arte com a vida que faz a esperança de viver 

sua rotina ser chamada de cultura. Não há prédios históricos com grandes fachadas, e os 

que ali estão presentes não conseguem esconder a beleza da natureza presente. Apesar de 

seus problemas estruturais, é possível compreender que há o desenvolvimento de uma 

arte diversificada e muitas vezes incompreendida e tais questões ampliam nosso olhar 
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para esse espaço popular, desmistificando todo um conceito baseado em falta de recursos 

e carência social. 

 

Makers de Favela 

O conceito de maker surgiu nos Estados Unidos há alguns anos e vem ganhando força e 

espaço recentemente. Segundo o jornalista americano Chris Anderson em seu livro 

Makers — A Nova Revolução Industrial, uma nova geração de inventores está criando 

pequenas indústrias graças à ajuda de ferramentas modernas, que moldam peças e objetos 

com base em desenhos de computador, e à facilidade de comunicação e troca de 

informações pela internet. A partir do que seria um “Do it yourself” (DIY), ou “Faça você 

mesmo”, já existem várias publicações dedicadas aos interessados nesse tipo de 

empreendedorismo, e seus seguidores se encontram anualmente para discutir as 

novidades em eventos que reúnem milhões de pessoas ao redor do mundo, como a Maker 

Faire, a principal feira de DIY do planeta que acontece na Califórnia. 

O Movimento Maker é uma extensão mais tecnológica e técnica da 
cultura Faça-Você-Mesmo (ou como os gringos dizem, DIY - Do-It-Yourself). 
A ideia é que pessoas comuns, como eu e você, podemos consertar, modificar 
e fabricar os mais diversos tipos de objetos e projetos com nossas próprias 
mãos. (Lemos, 2015) 

 

Durante o ano de 2016 pude experimentar algo completamente inovador, uma proposta 

apresentada por um coletivo dentro do Complexo do Alemão – conjunto de favelas 

localizado no subúrbio do Rio de Janeiro –, o coletivo GatoMídia me chamou a atenção 

pelo tipo de trabalho que era desenvolvido, a proposta para a residência seria de imersão 

tecnológica e afirmação social do jovem que mora na favela e pode reproduzir seu olhar 

“de dentro para fora”. E mais do que trazer algo que não faz parte da realidade desses 

moradores, a experiência vivida durante as duas semanas do Favelado 2.0 pôde inseri-los 

em uma rede tecnológica na qual novas habilidades são desenvolvidas, e ao utilizá-las, os 

tornam seres pensantes a partir de sua rotina dentro da favela.  
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A proposta seria que cada um deles poderia ser um maker e que, apesar dessa ideia de 

uma produção digital, era possível ampliar para a sua realidade na favela e não a limitando 

a uma única visão apresentada pela sociedade. O surgimento de um maker muitas vezes 

se dá a partir de uma gambiarra, uma solução imediata e muitas vezes improvisada, que 

é feita de forma criativa para resolver aquela situação naquele instante. Através dessa 

experiência durante a residência cada um teria a oportunidade de reformular os conceitos 

que são ditos fazendo uma atualização à realidade de cada um deles. 

Os jovens das periferias não querem somente o lugar daqueles que acessam a 
internet apenas para procurar cursos de formação e sub-empregos. 
Diferentemente disso, querem socializar, flertar, comprar... e assim, na pseudo-
democracia da rede fazem surgir eventos como os chamados “rolezinhos”, 
transpondo para espaços físicos antes destinados as classes médias e alta 
(shoppings) seus desejos e práticas. (FACINA; PASSOS, 2014, p. 17) 

 

Em uma direção totalmente oposta, mas mantendo a linha de fabricar, produzir e consertar 

através das habilidades e ferramentas que se tem a mão, o GatoMídia se apropria do 

conceito para aplicá-lo aos moradores do Alemão que precisam adaptar as suas rotinas 

através daquilo que eles possuem, resolvendo os problemas que surgem através de 

soluções locais. 

As redes de sociabilidade na favela são referenciadas em uma experiência em comum e 

movidas por uma prática de solidariedade tecida no cotidiano e cujo horizonte é a própria 

sobrevivência no urbano. Através de um novo olhar sobre a forma como o conhecimento 

pode ser compartilhado, com uma proposta de ampliar e multiplicá-lo, valorizando o que 

já se produz na favela muito antes do surgimento do termo maker, a necessidade se torna 

muitas vezes uma ponte para se tornar fazedor, pois quando se precisa de algo, muitas 

vezes é necessário ter uma iniciativa para que surja uma solução. Por isso é importante 

ampliar o entendimento de que o favelado é um maker mesmo sem saber. 

Assim, durante os encontros junto ao coletivo, os integrantes se reconheciam como 

favelados, sem a conotação pejorativa. Contrariamente, há uma perspectiva positiva. O 

favelado é um fazedor, um maker. A gambiarra é a solução, o recurso, é inteligência 

aplicada em circunstâncias adversas. Esse ato criativo advém da necessidade.  
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Às vezes é preciso começar pelo óbvio. Um coletivo é mais que um. Certo, até aí há 

consenso – por mais que um sujeito sozinho possa ser muitos. Entretanto, ao colocarmos 

assim, restam outras variáveis importantes. Um coletivo é mais que um e é aberto. Essa 

é uma primeira característica que evita que tratemos os coletivos como um grupo, como 

algo fechado; melhor seria dizer que um coletivo é antes um centro de convergência de 

pessoas e práticas, mas também de trocas e mutações. Ou seja, o coletivo é aberto e seria, 

assim, poroso em relação a outros coletivos, grupos e blocos de criação – comunidades 

(MIGLIORIN, 2012, p. 308). 

Partindo do desejo dessas pessoas e olhando pelo lado da cultura maker, ela fala de 

construção, reparação e modificação de coisas em geral. Podendo envolver qualquer tipo 

de profissional, pois é um movimento bem mais abrangente do que normalmente 

pensamos. Nossa cultura da gambiarra e da criatividade para a solução de problemas do 

dia a dia auxilia na superação dos desafios que nos cercam a cada momento e tende a 

despertar dentro de cada um o seu lado maker. 

Apesar de estar ligado à eletrônica e à computação, esse movimento se torna muito maior 

e mais diverso. E é essa diversidade que nos torna um maker: através da necessidade, 

gerar uma solução para um problema em casa ou tentar consertar algum objeto quebrado. 

Através disso se amplia a identificação em ser um fazedor; essa ressignificação amplia o 

olhar de quem está produzindo dentro da favela e o valoriza como uma potência local. 

Através da ressignificação desse conceito para além da tecnologia, iniciaria uma 

valorização de cada fazedor, pois pensa em soluções alternativas às suas necessidades. 

Durante a pesquisa, pude ter contato com os diversos makers de favela e suas gambiarras; 

seja através de uma barbearia ao ar livre utilizando-se de um espelho que servia como 

porta de um armário para que o cliente possa observar o trabalho; do lava a jato que não 

funciona em dias de chuva, pois o céu se encarrega de lavar os carros; ou se reinventar 

como uma senhora que conheci, que possuía um salão onde ela exercia a função de 

manicure, mas após a desapropriação do terreno, sem emprego, seu marido cria um trailer 

pequeno para que a esposa possa voltar a trabalhar, no mesmo ponto, junto as mesmas 

clientes de uma forma totalmente inovadora.  
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Além disso, durante as oficinas, algo que ficou muito evidente foi o fato de que qualquer 

pessoa pode desenvolver as habilidades necessárias para se tornar um maker. Isto se dá 

durante o processo. Algo fundamental dessa cultura é a oportunidade de compartilhar 

seus projetos e seus conhecimentos para que outros possam aprender e se inspirar através 

deles. 

O tema maker se destacou durante as oficinas na qual a criatividade se tornou o principal 

assunto, pois a grande discussão seria que o morador da favela é um fazedor muito antes 

desse conceito existir. O favelado pensa no que fazer para solucionar os problemas que 

estão ao seu redor, isso de forma criativa e essa criatividade é algo que se corre atrás. 

Apesar dessa habilidade de desenvolver alternativas e soluções, chamou-me atenção 

durante a fala de uma das residentes o fato dela declarar que quem vem de origem popular, 

teria a dificuldade de pensar e organizar suas ideias, já que desde pequenos são 

estimulados a ser pragmáticos, ter que estudar, se formar, se tornar um cidadão dentro 

dos padrões exigidos pela sociedade. A partir disso o olhar a respeito das coisas muda, já 

que um olhar diferente exige uma postura diferente. 

Tais ações tem gerado interesse pelos jovens em compreender mais o assunto, pois é algo 

que não entra em conflito com os padrões culturais e as sociabilidades locais das favelas. 

E apesar da escassez de recursos presente nas favelas, a utilização da reciclagem dos 

objetos e sua ressignificação têm feito com que a ideia de que a necessidade é o que gera 

o fazedor. Portanto, o desenvolvimento de suas práticas sociais e as experiências sociais 

cotidianas são influenciadas pelos condicionantes socioeconômicos, políticos e culturais 

que entrelaçam toda dinâmica da vida social. 

A cultura presente nas favelas possui grande potencial, as ideias que surgem através de 

uma necessidade, muitas vezes podem se tornar algo além de um simples improviso. 

Deveria se potencializar o que já existe, porém não há força e visibilidade, é preciso olhar 

para o que surge não como uma simples gambiarra, mas como algo com potencial. O 

talento para o improviso se mostra nas gambiarras de água, luz e internet, além de 

construções ou desenvolvimento tecnológico. Com a grande proporção que tem tomado, 
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esta cultura vem criando cada vez mais espaços de desenvolvimento de inovação, mas 

que ainda não se estabeleceram formalmente dentro das favelas. 

Ninguém nasce assim detendo um conhecimento específico, pois são nossas experiências 

ao longo da vida – dentre escola, amigos, família e trabalho – que nos dão as condições 

para explorar ideias, de desenvolver a curiosidade e o conhecimento, além de colocá-las 

em prática. A forma como experimentamos o mundo, como nos relacionamos com os 

outros e com os objetos que nos cercam é que criam, ao longo do tempo, as condições 

para desenvolvermos uma mentalidade de fazedor. 

Ao analisar profundamente a residência Favelado 2.0, é possível afirmar que o coletivo 

que proporcionou tal experiência, se apropriou de recursos tecnológicos para o debate de 

um discurso sobre identidade e cultura. A ideia é ampliar o conhecimento e valorizar o 

trabalho que foi desenvolvido através de sua relevância na sociedade, e a forma como 

esse discurso tem ocupado novos espaços no qual há uma liberdade em falar o que está 

acontecendo na favela. Dessa forma, o objeto analisado cumpre um papel importante de 

expressão identitária do jovem de favela, em função de suas práticas sociais e culturais, 

vividas no Complexo do Alemão. 

Busco através desse trabalho ampliar a visão para o que está sendo desenvolvido dentro 

da favela. As produções precisam de espaço, pois já tem utilizado a sua voz, expressão 

de uma mensagem, uma história, uma afirmação. A escolha de fazer parte da residência 

e ter a oportunidade de viver essa experiência única, não apenas abriu caminho para 

desenvolver um trabalho acadêmico, mas ampliou um olhar de cidadão que não 

desenvolve apenas uma crítica ao que ouviu durante a residência, porém, expõe a 

importância de se conhecer e se afirmar sem medo de ser rotulado ou criticado: ser quem 

você é. 

As discussões, opiniões e questionamentos apresentados neste trabalho serviram para 

exprimir pensamentos, ideias e hipóteses que considero relevantes e pertinentes sobre a 

forma como o jovem de favela pode produzir uma cultura local, se apropriar de um 

conceito que estaria distante de sua realidade vivida dentro da favela e transformar a sua 

comunidade através dessa ressignificação. Busca também evidenciar a influência que o 
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jovem tem através das mídias sociais nesta era tecnológica, onde o acesso às redes sociais 

é constante, compartilhando a informação além dos becos e vielas da favela. Esse trabalho 

se torna uma tentativa de busca de conhecimento a partir de uma nova experiência, à 

procura de uma resposta que não é absoluta, mas pessoal e transformadora. Para além de 

uma conclusão, busco desvendar alguns processos de identificação social e cultural do 

jovem de favela.  
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Mídias contemporâneas e seu papel na construção de realidades híbridas 

Lucas Pereira Barros1 

 
Resumo: O presente artigo tem por objetivo analisar o trabalho artístico pervasivo Rider Spoke 
do coletivo britânico Blast Theory, investigando as novas potencialidades dos dispositivos 
eletrônicos como forma de construção de inteligências coletivas em realidades híbridas. 

Palavras-chave: virtual; ciberespaço; cidade; interação; coletividade. 

Abstract: This article aims to analyze the pervasive artistic work Rider Spoke of the British 
collective Blast Theory, investigating the new potentialities of electronic devices as a way of 
building collective intelligences in hybrid realities. 

Keywords: virtual; cyberspace; city; interaction; collectivity. 

 

Introdução 

Este trabalho procura estabelecer relações entre o homem, o espaço urbano e as novas 

mídias. Escolheu partir do questionamento dos sensos comuns e das falas 

descontextualizadas sobre o papel das novas mídias – que provam progressivamente que 

vieram para ficar, realizando verdadeira revolução informacional e comunicacional – de 

forma a expandir os conceitos e, de alguma forma, desmistificá-los.  

Seu título – Mídias contemporâneas e seu papel na construção de realidades híbridas 

interativas – sugere um mergulho inicial no conceito de interatividade. A história do 

desenvolvimento tecnológico dos games provou-se uma trajetória de busca por imagens 

cada vez mais dinâmicas e fidedignas, baseadas num predomínio da visão e em controles 

tradicionais com mobilidade reduzida. Contudo, paulatinamente, pôde-se observar outras 

experimentações que propunham a soltura do corpo: o Wii2 demandando movimentos, o 

																																																								
1 Graduando do curso de bacharelado em Cinema e Audiovisual da Universidade Federal Fluminense (UFF). Email 
para contato: lpbarros93@gmail.com. 
2 Wii é um console dotado de barra de sensores desenvolvido pela Nintendo e lançado em 2006, que se comunica 
com um controle sem fio dotado de sensor de movimentos em três dimensões, cujo design permite uma maior 
atenção à sensibilidade motora, substituindo o clássico controle. Acessórios extras – os chamados periféricos – foram 
sendo produzidos para aumentar e diversificar as experiências demandadas por diferentes jogos, como o Nunchuk 
(sensores se movimento e botões adicionais para manusear com a outra mão) e o Volante Wii (para jogos de corrida). 
Disponível em: <https://goo.gl/AMv2KQ>. Acesso em 16 jun. 2017. 
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Kinect3 livrando as mãos e colocando todo o corpo em jogo.  O olhar não mais é suficiente; 

com os dedos altamente especializados, a atenção voltou-se para o corpo e para o espaço 

entorno. Deseja-se cada vez mais quebrar o limite da tela e colocar-se. 

O que une todos estes jogos, independente de seus suportes, é seu alicerce imaterial, 

nomeadamente a manutenção de regras, a determinação dos movimentos e ações que são 

permitidas e que dão acesso e sentido ao universo proposto (JUUL, 2003, p. 10). Portanto, 

jogos são sistemas, e enquanto tais, são facilmente assimilados por computadores, cuja 

essência é seu caráter programático. Assim como diversos jogos não-eletrônicos ocupam 

o “mundo comum”, nomeadamente a rua – pense nas formas mais simples, o pique-pega, 

o pique-esconde, o futebol, ou ainda as maratonas que ocupam bairros e atravessam 

avenidas e pontes – também os jogos eletrônicos entraram na equação. 

Ninguém argumentaria que a rua atrapalha o sucesso dos exemplos sugeridos, pelo 

contrário, é a sua estruturação que oferece os obstáculos e/ou esconderijos e/ou objetivos 

a serem alcançados. Quantas vezes não nos escondemos atrás de um carro durante uma 

rodada de pique-esconde e nos deparamos com alguém “de fora” e pedimos que não nos 

denunciem? Solicitamos a cumplicidade de um estranho, trazemos este outro para dentro 

do jogo e aguardamos a reação – somos protegidos, ou denunciados, não houve quebra 

de regras, apenas se movimentou o jogo para um sentido ou outro, ele rearticula-se 

segundo as espacialidades e situações do cotidiano no qual está inserido. 

Rua e desconhecidos enquanto tabuleiro e personagens, respectivamente. A evolução 

tecnológica e o desprendimento da máquina dos fios e mesas possibilitaram a quebra de 

todas as paredes e a saída dos jogos eletrônicos para as ruas: acontecem ao vivo e nos 

“espaços comuns”, estruturados em dinâmicas que habilmente incluíram o elemento 

digital e suas potencialidades em novas formas de narrativa e construção de imagens, ou 

até ausência destas últimas. Porque invariavelmente o terreno de ação ou o cenário é a 

																																																								
3 Sensor de movimentos desenvolvido para Xbox 360/Xbox One, permitindo aos jogadores interagirem com os jogos 
eletrônicos sem a necessidade de usar controles, acompanhando as inovações da jogabilidade trazidas pelo Wii. O 
sensor permite o reconhecimento facial, escaneia o ambiente em três dimensões, capta as vozes próximas e identifica 
os movimentos articulados do corpo. O produto não decolou no mercado como o Wii por não ter tanta precisão no 
reconhecimento de movimentos mais desenvoltos. Disponível em: <https://goo.gl/1d25wY>. Acesso em 16 jun. 
2017. 
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cidade, a concretude do entorno, complementado pelos áudios, textos, mapas e/ou 

imagens que constroem as regras do jogo através de variados suportes digitais. São os 

ditos jogos pervasivos, como o Pacman Manhattan4, ou o recente Pokemon Go5. 

Neste cenário dos jogos pervasivos, de mobilidades constantes, uma nova inquietação: o 

virtual progressivamente articula-se nos espaços físicos não apenas pelo jogo, mas 

igualmente no campo informacional e comunicacional. Como enxergar cidades quando 

as fronteiras entre real e virtual borram-se, com múltiplas camadas sobrepondo-se e 

modificando os fluxos e trocas. Já ultrapassamos a fase do download para o ciberespaço, 

este último entendido segundo a definição de Lévy (2010) onde o ciberespaço refere-se 

ao novo meio de interconexão mundial dos computadores, composto não só das múltiplas 

infraestruturas materiais digitais, como também do universo informacional alimentado 

pelos indivíduos que dele tomam partido. Agora o ciberespaço pinga no mundo real 

(LEMOS, 2009).  

Diversas são, portanto, as mídias locativas às quais temos acesso, “dispositivos, sensores 

e redes digitais sem fio e seus respectivos bancos de dados “atentos” a lugares e contextos. 

Dizer que essas mídias são atentas a lugares e contextos significa dizer que elas reagem 

informacionalmente aos mesmos, sendo eles compostos por pessoas, objetos e/ou 

informação, fixos ou em movimento” (Ibid., p. 2). Tais mídias locativas são como um par 

de óculos que nos deixa ver (e participar de) um universo plural. Temos acesso não só às 

novas formas de jogos (tais quais os pervasivos), mas praças adaptadas com Wi-Fi, 

dispositivos de geolocalização que influenciam lugares, pessoas, restaurantes, bancos, 

																																																								
4 Pac-Manhattan é um jogo que utiliza as ruas de Nova Iorque para recriar em larga escala o famoso jogo lançado nos 
anos oitenta. Desenvolvido pelo programa de graduação Telecomunicações Interativas da Universidade de Nova 
Iorque, cinco jogadores, dotados de telefone celular, conexão Wi-Fi e softwares customizados correm pelas ruas, 
tendo suas ações observadas por uma central de controle onde se encontram outros cinco jogadores, cada qual 
responsável por um jogador da rua, com quem mantêm contato e dão indicações. Disponível em: 
<http://www.pacmanhattan.com/ about.php>. Acesso em 16 jun. 2017. 
5 Jogo desenvolvido pelas empresas Niantic, Inc., Nintendo e The Pokémon Company baseado na franquia Pokémon 
onde criaturas ficcionais são capturadas e lutam umas contra as outras. O jogo de realidade aumentada transforma as 
ruas em espaço de captura, batalha e treinamento de Pokémons, valendo-se do GPS e da câmera do smartphone do 
jogador. A partir da tecnologia de realidade virtual, é possível visualizar através da câmera os Pokémons no mundo 
real e o jogo é estruturado de forma a estimular a atividade e movimentação de seus jogadores pelas ruas. Disponível 
em: < https://goo.gl/BcH7Zv>. Acesso em 16 jun. 2017. 
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que calculam trajetos e preveem outras inumeráveis situações do dia-a-dia, constituindo 

verdadeiras realidades híbridas, ou espaços intersticiais, na definição de Santaella (2008). 

Devemos, contudo, ter um olhar crítico sobre as falas (falaciosas) de um virtual inimigo, 

que nos distancia da realidade, em alguma medida, ou que alimenta discursos 

apocalípticos de novas formas de vigilância. Tais questionamentos são válidos, mas não 

determinados pelas novas mídias, mas pelos seus usuários e acima de tudo, aqueles que 

detém o poder de estruturá-las e disseminá-las. Questionemos, enfim, se não já vivemos 

num total estado de suspensão daquilo que achamos que é o real. Afinal, a realidade não 

é um verdadeiro conjunto de propostas e regras, tais quais as do jogo? Johan Huizinga 

(1993) nos aponta tal caminho ao expandir tais noções e inserir o jogo no cerne das 

dinâmicas sociais (não à toa falamos em “jogos” do poder e dos discursos), tão lúdico 

quanto os jogos no sentido mais tradicional, com suas muitas regras – ora respeitadas por 

uns, ora desrespeitadas e superadas por outros. Somos esotéricos e mágicos nos mínimos 

detalhes, uma “comunidade lúdica entrincheirada atrás de seu próprio mistério” (Ibid., p. 

225). 

 

O simbólico, o imaginário e o real 

Um caminho possível para a definição de virtual parte de seu antônimo: real. O virtual 

como tudo aquilo que não é real, verdadeiro, concreto, vivo ou palpável. Mas seguir esse 

caminho significa ignorar outros. Analisemos, portanto, outras possibilidades para não se 

correr o risco de definições redundantes. Quando associamos o virtual diretamente à ideia 

de ciberespaço, este lugar novo e infinito que o homem descortinou nas últimas décadas, 

a ideia de irrealidade, falsidade, não-vivo, intocável, incomensurável vem até a boca. 

Porém, vejamos o termo nua e cruamente a partir de sua definição: “Vir.tu.al adj2g. 1. 

Que existe como potência, mas não realmente. 2. Com possibilidade de realizar-se. 3. 

Inform. Diz-se daquilo que, por meios eletrônicos, constitui representação ou simulação 

de algo real. [Pl.: -ais] (FERREIRA, 2008, p. 497). 
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Talvez haja um protagonismo para a definição de número três, uma tendência a um 

significado que enclausura o virtual enquanto simulação do real a partir dos dispositivos 

eletrônicos. Porém, é preciso dar um passo atrás, despir o aspecto técnico que cobre o 

termo e nos atermos aos pontos um e dois, sucintos e diretos, que partiram literalmente 

do radical da palavra virtual, virtus: potência, virtude, força. Abarca o virtual aprisionado 

em dispositivos, mas igualmente vai além, ao sugerir o termo num campo abstrato – seu 

espaço primeiro. 

Desmascarando a palavra, conseguimos alcançar novos lugares e enxergar o virtual 

enquanto algo potente, uma força de expressão que busca em diferentes suportes 

manifestar-se. Não é assim a mente humana? Sempre estamos interpretando quaisquer 

manifestações a partir de um sistema que é exterior ao que se manifesta; o conteúdo das 

formas parte de nós. Valemo-nos invariavelmente de algum sistema de referência 

metafísico para interpretar o mundo material, tudo que é visível. Pensar é uma prática 

virtual por excelência– você deseja levantar o dedo para fazer uma pergunta, toda sua 

ação antevista, e praticada em seguida. Daí nasce a técnica, conjunto de processos de uma 

arte, de um ofício, que projeta “no mundo material nossas emoções, intenções e projetos” 

(LÉVY, 2010, p. 17). Todo produto de uma técnica, pois, tem uma ligação direta com 

uma subjetividade primeira que não é palpável, é a possibilidade do seu realizar-se – de 

fato realizada, corporificada. Aproximar o virtual do homem é imprescindível na medida 

em que ele: 

[...] não é de forma alguma limitado ao campo das tecnologias contemporâneas 
digitais (mesmo se tiver uma certa afinidade eletiva com o digital), mas abre 
caminho de volta para a proto-origem do homem. Uma vez entendido por esse 
caminho, a conjunção do virtual com as poderosas tecnologias do computador 
digital podem então ser vista como uma rica fonte de experimentação e 
expansão do escopo da encarnação humana.6 (HANSEN, 2006, p. xi, tradução 
nossa) 

 

																																																								
6 “the virtual is by no means limited to contemporary digital technologies (even if it has a certain elective affinity 
with the digital), but rather stretches back to the proto-origin of the human. Once it is understood in this way, the 
conjunction of the virtual with the powerful technologies of the digital computer can then be seen to furnish a rich 
source for experimentation with and expansion of the scope of human embodiment.” 
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A rua igualmente não foge desta afirmativa: também ela parte de uma estruturação 

espacial, daí sua pluralidade – algumas com calçadas mais altas, outras a nível do chão, 

outras rechonchudas, mas também há as que são delgadas e estreitas. As ruas estão em 

todos os lugares e onde ela existe há um rastro: ela é sinônimo de movimento e espelho 

do imaginário humano. Pavimentada ou de paralelepípedos, de terra pisada ou 

caprichosamente coberta por mármore, a rua não é trilha, um dia até fora, mas o homem 

deixou de só atravessá-la; construiu moradias, comércios, criou a calçada e o meio-fio. E 

então o tempo passou e a selva sumiu e alguns homens ousados dominaram a técnica e 

foram dominar o céu, um andar, dois andares, três andares, quatro andares, tudo virou 

concreto, aço e vidro. E a rua tomou forma, alargou-se, assistiu à passagem de 

camponeses, reis, dinastias, burgueses, governos, empresários, proletários que deixaram 

suas marcas no espaço: afinal, “vivemos numa paisagem fechada cujos pontos de 

referência remetem sempre ao passado (IVAIN, 1958, p. 68). 

Os espaços construídos são, pois, significados e significantes; Todas as estruturas são 

metáforas das imagens da consciência e, portanto, adquirem o significado que lhes foi 

atribuído (Goethe já dizia que o mundo visível das formas se transforma em alegoria para 

o homem), e daí surgem os embates – ao desrespeitar-se a sugestão do uso deste ou 

daquele espaço/objeto, configura-se uma transgressão. É a cidade, o concreto, tudo 

expressão do imaginário humano, aquilo que tem tendência a se materializar, tornar-se 

real.7 

E então temos as múltiplas mídias – celulares, smartphones, videogames –, vasto universo 

informático que caracterizamos como mecanismos de acesso às potencialidades do 

ciberespaço. A fase atual é prelúdio de um novo estágio. O ser humano criou uma nova 

tela de criação, como a clássica tela de lona um dia inaugurou a pintura e essa tratou de 

seguir criando códigos, quebrando-os, misturando-se com outros formatos, eternamente 

																																																								
7 A citação original é “O imaginário é o que tem tendência a se tornar real”, autor desconhecido citado por Guy 
Debord na revista Les Lèvres Nues, nº6, 1955. 
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mudando de forma. Assim é o ciberespaço: o mais novo veículo de expressão do invisível, 

exigindo o domínio de novos suportes, como antes fora o domínio do pincel.  

Porém, extrapola este último na medida em que essas novas virtualidades “pingam nas 

coisas, como uma membrana, uma pele eletrônico-digital acoplada aos lugares, criando 

novas heterotopias” (FOUCAULT, 1984 apud LEMOS, 2009). Não se fecham em si, mas 

abrem um leque de possibilidades: novas formas de comunicação, aproximações e 

ludicidade – conectando pontos distantes, criando espaços de troca informacional e de 

afetos e oferecendo um campo vasto e variado para desenvolvimento de jogos e prazeres. 

Nunca a técnica fora tão longe na expressão. 

Neste sentido, é preciso valer-se destes espaços híbridos que vêm se multiplicando – a 

partir do entrelaçamento e afetação das tecnologias informacionais e espaço urbano, 

ambos se retroalimentando – para novas formas de construção coletiva de discursos e 

conhecimento, a chamada “inteligência coletiva”, definida por Lévy (2003, p. 28) como 

“uma inteligência distribuída por toda parte, incessantemente valorizada, coordenada em 

tempo real, que resulta em uma mobilização efetiva das competências”. 

A inteligência coletiva seria a consciência do valor e importância dos saberes que não é 

restrito a um grupo de privilegiados, mas inerente a todo e qualquer indivíduo e sua 

comunhão seria um caminho para o desenvolvimento dos grupos. (BEMBEM, 2013). 

Dessa forma, Lévy (Op. cit.) insiste na valorização da inteligência coletiva, enxergando 

o ciberespaço como poderosa ferramenta para sua efetivação, uma vez que as tecnologias 

da comunicação e informação vêm trazendo novas possibilidades espaço-temporais, 

como o fim da limitação geográfica entre indivíduos. 

Nesta nova fase de mídias desterritorializantes, vale pensarmos de que forma a 

hibridização dos espaços pode catalisar as inteligências coletivas para a construção de 

novas sensibilidades, fortalecimento de práticas democráticas em detrimento das 

desigualdades de classe que fundam o universo do trabalho e que também se espelham 

nas ruas e no ciberespaço. 
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Da rua como encontro 

Ampliar o debate acerca da cidade é, paradoxalmente, partir de seu detalhe: das trocas a 

nível do solo e da vista. Estamos, no fim, referindo-nos constantemente a imagens, 

simuladas e imaginadas, que interferem diretamente na nossa relação com o espaço e com 

o outro. Imagens veiculadas a uma visão de mundo específica que enaltece ideais 

burgueses, afetam diretamente as sensibilidades ao dominar o discurso estético, os 

sentimentos e os costumes, condicionando a reação da coletividade sobre a vida, quando 

esta encontra-se subordinada aos ditames da economia (SITUACIONISTA, 2003a, p. 66).  

Dentro desta perspectiva pessimista em que a conjuntura da cidade envolve conflitos 

sociais, econômicos e políticos, vale trazer à tona os questionamentos levantados pelo 

movimento Internacional Situacionista, cujos integrantes propunham em suas reflexões 

críticas aos modelos vigentes da cidade – vide sua espetacularização. Criada em 1957, a 

Internacional situacionista surge como consequência de diversos movimentos 

vanguardistas anteriores; seus integrantes compunham um grupo heterogêneo vindos de 

outros grupos como a Internacional Letrista8. Durante seus doze anos de existência o 

grupo permaneceria pequeno, com setenta integrantes ao longo dos doze anos de 

existência do movimento, com direito a expulsões de mais da metade de seus participantes 

por divergências internas.9 

Independente das divergências teóricas ou práticas de seus participantes, há de se atentar 

para o que unia o grupo: a procura por um envolvimento mais afetivo com o espaço 

urbano. As pesquisas de seus integrantes propunham uma crítica incisiva ao urbanismo, 

ao entenderem seu papel crucial na modulação da realidade: o aspecto visual não se 

encerra em si mesmo, não é puro prazer estético, mas tem igualmente efeitos psicológicos 

sobre seus transeuntes e correspondem aos programas ideológicos de determinados 

grupos sociais – que dominam as possibilidades da rua e seu uso. Ao modificar o discurso 

																																																								
8 Da Internacional Letrista vem o nome protagonista do grupo, Guy Debord. Este movimento nasce do rompimento 
do filósofo e outros integrantes do Movimento Letrista. O enfoque literário deste último é abandonado no novo 
grupo, onde a preocupação urbanística é crescente e torna-se o enfoque. 
9 O movimento entendia que a mudança do olhar e a criação das situações eram um caminho, tanto de modificações 
concretas, mas principalmente através de uma mudança qualitativa de vida. 
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urbanista, seria possível, então modificar a própria realidade e caminhar para o 

enfraquecimento do espetáculo e criar novos desejos.  

A arquitetura é o meio mais simples de articular tempo e espaço, de modular a 
realidade, de fazer sonhar. Não se trata apenas de articulação e modulação 
plásticas, expressão fugaz da beleza. Mas de modulação influencial, que se 
inscreve na eterna curva dos desejos humanos e do progresso na realização 
desses desejos. (IVAIN, 2003, p.68) 

 

Os situacionistas procuraram imergir no inconsciente urbano através de propostas 

práticas de pesquisa psicogeográfica, que a Internacional (2003, p. 66) define como “um 

estudo dos efeitos exatos do meio geográfico conscientemente planejado ou não que agem 

diretamente sobre o comportamento afetivo dos indivíduos”. Os situacionistas não 

necessitavam dominar técnicas, como que inscrevendo suas práticas no âmbito do 

trabalho ou uma especialização. Em suas próprias palavras “não existe situacionismo, o 

que significaria uma doutrina de interpretação dos fatos existentes” (Ibid.). 

São diversas as propostas desenvolvidas, onde não há finalidade que não a própria ação 

na situação e sua observação ativa. Os situacionistas não fizeram obras de arte, seus 

registros e mapas afetivos são o conteúdo que expressam as diversas percepções de seus 

diversos participantes. As práticas situacionistas estão no meio e não produzem um fim, 

porque as produções são fragmentárias de uma experiência que escapa à operação da 

linguagem, demandam a atualidade. Tudo que os situacionistas propõem é um outro olhar 

sobre a própria vida e o outro. Nesta perspectiva, não é errôneo afirmar que há um espírito 

situacionista que permeia diversos trabalhos artísticos pervasivos, cujos dispositivos 

sugerem situações, tais quais as tantas práticas que o grupo no movimento dos anos 

setenta sugerira e praticara. Porém aqui atualizadas, encontrando nos dispositivos 

tecnológicos um intermediário para a experiência. Rider Spoke, do coletivo britânico 

Blast Theory é exemplo de um trabalho locativo que cria situações a partir de derivas. 

Blast Theory é um coletivo britânico de artistas que desenvolvem trabalhos de mídia 

interativa, empurrando os limites da performance e da arte interativa ao criar novas 

formas de experiência para seus participantes. Diversos trabalhos exploram os aspectos 

sociais e políticos das novas tecnologias, e usualmente brincam com os limites entre 
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realidade e ficção e uma forte proximidade com experiências do jogo. Neste ponto 

aproximam-se das práticas situacionistas em que o jogo não é dentro de uma perspectiva 

competitiva. 

Huizinga (1993) aponta a importância do jogo enquanto função social, de forma que os 

situacionistas interpretam o elemento da competição (ganhar ou perder) como uma 

manifestação velada da tensão de indivíduos inseridos em uma sociedade que buscam 

apropriar-se de bens. Nesta medida, o jogo competitivo é visto como necessário à 

manutenção das forças conservadoras do poder, servindo de medida paliativa que disfarça 

a monotonia da vida imposta aos outros numa sociedade calcada na divisão do trabalho – 

gera satisfação ilusória que é compensatória, na medida em que satisfações concretas 

(ligadas aos bens) são negadas à grande maioria. (SITUACIONISTA, 2003b, p. 60) 

Defende-se um conceito mais amplo: a criação comum de ambiências lúdicas escolhidas, 

onde não se distingue o jogo da vida corriqueira. O jogo torna-se a própria vida, numa 

completa mudança que quebra qualquer ficcionalidade a seu respeito (o jogo é uma 

“pausa” do mundo sério do trabalho): “seu objetivo deve ser o de, no mínimo, provocar 

condições favoráveis para viver a vida de forma mais direta. Neste sentido, ele é também 

luta e representação: luta por uma vida à altura do desejo, representação concreta dessa 

vida” (Ibid., p. 60). 

Rider Spoke é um dos muitos trabalhos do coletivo estruturados enquanto jogos (não-

competitivos) que abrem vias para uma interação lúdica com o espaço urbano ao convidar 

a audiência a pedalar pelas ruas da cidade, equipados com uma mídia locativa: um 

computador de mão (adaptado ao guidom da bicicleta) especificamente desenvolvido 

para a atividade (Imagem 1). O objetivo é procurar lugares específicos com mensagens 

ocultas de outros participantes, assim como colaborar com mensagens próprias a serem 

encontradas pelos outros integrantes da atividade. O pequeno computador é peça-chave 

para a gravação das mensagens, que são então fixadas virtualmente no local específico 

onde o participante se encontra. Dotado de um sistema de posicionamento (gps), ele 

permite que o participante se desloque pela cidade à procura dos locais escondidos.  
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Figura 1 – O dispositivo adaptado à bicicleta 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: página do projeto no site do Blast Theory10 

 

O conteúdo das mensagens corresponde a respondas individuais a perguntas genéricas 

feitas por uma narradora em off que guia o participante durante seu trajeto – como o guia 

de uma deriva que propõe espacialidades e ações aos grupos de vivenciadores. Podemos 

ter uma ideia do funcionamento da dinâmica a partir de alguns vídeos do projeto 

encontrados na internet que funcionam como teasers e registros das ações. Munido dos 

parelhos, o ciclista dá play no pequeno computador e inicia-se uma narração, uma voz 

feminina que faz um convite à experiência: 

Ao sair hoje, tome seu tempo e apenas pedale um pouco, não se preocupe com 
o tempo, eu direi quando é hora de voltar. Vou lhe pedir que grave algumas 
coisas essa noite, e quanto mais você responder, mais você vai ouvir. Eu espero 
que você tome tempo para pensar e ir em algum lugar que você raramente vai. 
Prometo ir com você.11 (BLAST THEORY, 2009, 01:42-02:10, tradução nossa) 

 

Não há qualquer tentativa de impassividade: a voz é feminina, afável, busca a 

identificação, sem jamais revelar-se, mas se presentificando em falas como “prometo ir 

com você”. Mas cabe ao ciclista escolher o caminho, é lhe dado a fundação e as 

																																																								
10 Disponível em: < https://www.blasttheory.co.uk/projects/rider-spoke/>. Acesso em 16 jun. 2017. 
11 “as you leave today, take your time and just ride for a while. don’t worry about the time, I’ll tell you when it’s time 
to come back. I’ll be asking you to record some things tonight, and the more you answer, the more you can hear. I 
hope you take time in your head to go somewhere you would not rarely go to. I promise to come with you”. 
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ferramentas para colaborar na construção de um universo coletivo do qual a sua mão 

(melhor, voz) é uma de muitas: um universo feito pelos participantes para ser vivenciado 

por seus construtores. 

Neste sentido, o trabalho convida os participantes a serem igualmente autores, numa 

dinâmica leve que depende do contexto local e reativa as narrativas locais. Histórias 

únicas são contadas, compartilhadas e repassadas, consolidando um imaginário coletivo 

que se assemelha às histórias geracionais contadas de boca a boca, transmitidas de pai 

para filho. 

A conjunção entre a pergunta da narradora, as imagens sonoras construídas pelas vozes 

participantes e seu caráter locativo configura uma experiência coletiva que destaca corpos 

da multidão infinita da cidade, em perguntas pessoais como “Quero que você me conte 

de uma festa, talvez uma de quando você era adolescente. Eu gostaria que você falasse 

dessa festa em que ficou um pouco fora de controle ou tudo ficou embaçado por um 

tempo”12 (Ibid., 03:53-04:06, tradução nossa). 

Perguntas que de alguma forma ratificam a passagem do tempo, a perda da memória, os 

rastros que se apagam e o anonimato. Walter Benjamin (2006) falava num espaço urbano 

que nega a memória e a experiência; aqui assistimos a sua retomada – abandonemos o 

“interior de veludo” (Ibid., 2006) que acumula materiais dispostos à vista de seu 

possuidor para adentrar um exterior rugoso. 

Através da construção de uma realidade intersticial, quebra-se o espaço asséptico da 

cidade contemporânea, onde predominam os interesses corporativos que despontam de 

todos os lados nas redes publicitárias que poluem os lugares. Rider Spoke propõe uma 

fissura no espaço, numa tentativa, por mais que passageira, de voltar à atenção às 

memórias únicas e singulares dos grupos participantes, reavivando os rastros individuais 

que desaparecem no espetáculo moderno que oblitera a vista.  

																																																								
12 “I want you to tell me about a party, perharps one when you were a teenager. I’d like you to talk about 
a party where it got a bit out of control or everything got a bit blurry for a while.” 
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O próprio trabalho opta por negar a imagem no seu senso estrito. As únicas imagens do 

trabalho, de fato, restringem-se àquelas disponibilizadas no pequeno computador, mas 

que são guia, e não protagonistas. Ainda assim, ela não deixa de se formar através de 

outros mecanismos, em oposição a uma construção espetacular; aqui, constroem-se as 

figuras através da voz: “Esse é um daqueles momentos em que você está por conta própria. 

Você talvez se sinta estranho à primeira vista, um pouco autoconsciente ou estranho, mas 

você está bem. Quando você achar um lugar que gostar, dê-se um nome e descreva-se.13 

(BLAST THEORY, 2009, 02:10-02:27, tradução nossa). 

A construção das figuras pelo áudio revela-se tão potente, se não mais, que uma fotografia. 

Como se sua ausência liberasse a vista, que pode percorrer o espaço que suscitou 

respostas, inquietações e comentários. O participante perde-se no imaginário de um outro, 

como uma figura invisível que caminha ao seu lado e sussurra-lhe ao ouvido. A figura 

constrói-se a partir de um imaginário, de uma sugestão que é a voz, resgate de uma figura 

passada num espaço que permanece ali, e que ganha significado a partir das múltiplas 

experiências de seus vivenciadores. Simultaneidade: completamente sozinho, mas ainda 

assim sendo acompanhado e ouvido. 

Por fim, acompanhando um dos vídeos-teaser do projeto, a narradora termina com a 

seguinte pergunta: “Eu tenho uma última coisa para lhe perguntar. Depois que você 

responder, por favor, pode voltar? Prometa-me uma coisa: pense por alguns minutos, vá 

há algum lugar, pare sua bicicleta e diga para você uma promessa em voz alta, solta no 

ar.14 (Ibid., 04:54-05:14, tradução nossa) 

Ouvimos a resposta de um dos participantes, cuja trajetória acompanhamos durante o 

vídeo: “Eu prometo para mim que eu vou dar um tempo para momentos como esse que 

tive durante a última hora. Um momento para refletir.”15 (Ibid., 05:28-05:39, tradução 

nossa). Ao menos para este participante, o jogo lúdico pôde reavivar memórias e dar 

																																																								
13 “These are one of those moments when you are on your on. You might fell a little odd at first, a bit self conscious 
or a bit awkward, but you’re all right and it’s ok. When you have found somewhere you like, give yourself a name 
and describe yourself.” 
14 “I have one last thing to ask you. When you’ve answered, please, can you come back? Will you make me a 
promise: think for a few minutes, go somewhere, stop your bike and say to you a promise out loud into the air.” 
15 “I will promise to myself that I will give sometime, some moments like these for the past hour. A moment to 
reflect.” 
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significado aos locais, conhecidos e desconhecidos, uma pausa no cotidiano dentro de 

uma ação cotidiana – o atravessamento dos espaços – dando significação aos locais, aos 

quais ele foi atento através das próprias histórias partilhadas e das outras que compunham 

sua experiência. A narradora então encerra com uma resposta que resume o jogo: 

“Enquanto você volta agora, eu me pergunto sobre para onde estamos indo [...]. Eu me 

senti próxima de você [..]. Você é familiar a um milhão de milhas, tudo ao mesmo 

tempo.16 (Ibid., 06:26-06:48, tradução nossa) 

 

Conclusão 

Foi preciso abandonar o virtual em seu recorte dentro da ideia de jogo – seus consoles, 

estratégias narrativas – para pensar o conceito de forma mais aberta e abrangente, zoom 

out. O objetivo aqui fora escrutinar as novas dinâmicas – sociais, urbanas, lúdicas – 

inauguradas pelas novas mídias. Retornar no tempo, partir do ponto zero, a mente, de 

onde nasce o próprio conceito de virtualidade (do impalpável, de potência), espaço 

infinito que dispensa telas: procura sua personificação no corpo, que habilmente 

desenvolveu a técnica, trazendo-nos até aqui. 

Somos seres envoltos por um paraíso de artificialidades e ludicidades das mais distintas, 

ditando e modificando radicalmente nossa percepção, expressando desejos, medos e 

vontades. Não há antagonistas: os objetos são produtos do mundo das ideias que chamou 

o corpo à ação, propõem situações. Então a rua já não é tão concreta assim: é preciso 

olhá-la menos pela sua fisicalidade (cimento, árvore, meio-fio, prédio, sinal), e mais pelo 

seu papel simbólico, enquanto espaço líquido que igualmente expressa desejos e vontades. 

Neste ponto real e virtual se entrelaçam, com a rua apresentando-se como produto da 

técnica e dos jogos sociais do homem.  

Ao desvelar a rua em toda a sua virtualidade concreta, vemos igualmente as suas próprias 

armadilhas: à sua maneira também fechando grupos em pequenas existências, distantes 

do acaso e do outro; espaços cada vez mais domesticados, privatizados, assépticos, 

																																																								
16 “As you come back now, I wonder about where we are all heading […]. I almost felt close to you, like the warm 
that you can feel from a stranger’s face. You’re familiar at a million miles away, all at the same time.” 
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condomínios fechando quilômetros de ruas, muros altos que escondem comunidades, 

possíveis pelo argumento midiático da periculosidade do lado de fora. Realidades nada 

distantes dos próprios discursos midiáticos exagerados e descomedidos sobre as 

armadilhas da cibertecnologia, reduto de corpos esquecidos, afetos distantes, controle de 

dados, vigilância, insegurança. Afinal, se a cibertecnologia fecha, então o lado de fora 

deveria ser a abertura. Não o é, à sua própria maneira.  

Assim como a rua, também o ciberespaço sofre o cerceamento que não é nada novo na 

rua. Toma forma o projeto que anestesia a multiplicidade de vozes, espetaculariza o 

espaço público, transformado num grande letreiro urbano, capitalizado em prol de 

interesses corporativos que cegam as narrativas locais. Como competir quando a cidade 

é um letreiro urbano monetarizado que poucos têm acesso. O mesmo movimento tenta 

domar o espaço virtual. Ele aprende o que você gosta, quem paga mais aparece em mais 

telas; são as imagens de fora repetidas ali dentro. As pequenas propostas cada vez mais 

apagadas, como as pequenas que se escondem nas ruelas das grandes cidades, sem a 

visibilidade dos grandes. Os mesmos embates, agora do lado de lá, na nova fronteira. 

Afinal, é preciso estar atento aos jogos de poder, seja no espaço físico ou virtual. E como 

tais estruturações omitem um importante dado: da cibertecnologia e da rua enquanto 

espaços de movimento, encontro, devir, e suas potencialidades para consolidação de 

práticas democráticas de inteligência coletiva. Encontramos um exemplo, o trabalho 

Rider Spoke, que é um dentre muitos outros que oferecem uma via de disparar tais 

potências, que precisam ser descobertas e enaltecidas, reconciliando-nos com estes dois 

espaços não-tão-distantes e oferecendo caminhos que não estão dentro de uma lógica de 

capital, pautada no controle do discurso narrativo, que é uno, que distancia e apaga.  

Diversos projetos que combatem o ideal mercantil e que oferecem experiências 

catalisadoras de outras satisfações que não as materiais, alimentando uma cultura 

situacionista baseada na arte do diálogo e da interação (SITUACIONISTA, 2003c, p. 127). 

Ações que ilustram possibilidades que não são novidades, mas um resgate da rua e da 

tecnologia como espaços da expressão humana, individual e coletiva, proporcionando 

aproximações e trocas, ativando dinâmicas coletivas, criando formas descentralizadas de 
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experienciar o espaço urbano e ver o outro, com mesmos interesses que os nossos. Ou 

somente um outro, distante, anônimo, mas cuja realidade precisa ser vista e respeitada, 

por mais diversa que seja.  

Entendemos que ao mesmo tempo que as mídias – locativas ou não – podem funcionar 

para fortalecer as inteligências coletivas, num projeto fundamentalmente humanístico, 

mas igualmente entendemos e salientamos as dificuldades enfrentadas por esses projetos; 

infelizmente, incluem gastos, encontrando restrições econômicas e materiais para a sua 

instalação, disseminação e permanência (LÉVY, 2010). Problema semelhante ao dos 

situacionistas, cujas propostas de situações e construção de ambiências demandavam uma 

verdadeira revolução do setor urbanístico, e Nieuwenhuijs (2003) chega a afirmar que 

ainda não dispõe concretamente dos meios técnicos para tanto. 

Estamos no início da exploração da técnica para fins lúdicos e de efeitos significativos 

sobre a vida cultural. Torçamos para seu fortalecimento e aperfeiçoamento nos anos e 

décadas vindouros: desejamos uma comunicação completa. A luta aqui é real e virtual, 

porque esses dois sempre andaram juntos ou sempre foram os mesmos; é a luta por mais 

direitos, um desejo de não tão somente ver passivamente, mas atuar ativamente – sobre 

o espaço, com o outro – sem simulações ou tantas imagens intermediárias que se colocam 

enquanto verdade. 

No fim, só desejo não perdermos nossa capacidade de deixar-se afetar, pelo outro e pelos 

lugares. 
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Historicizando um “círculo mágico”: as determinações da economia capitalista 

sobre uma economia ficcional – um estudo de caso a respeito da ferramenta 

“Market” de Tibia (1997-presente) 

Gabriel da Silva Melo1 

 
Resumo: Este trabalho tem por objetivo abordar as diversas relações existentes entre as 
economias ficcionais (conjunto de regras econômicas que rege esse tipo de relação em um 
contexto diegético) e a economia real a partir da qual a primeira é, necessariamente, concebida. 
Para tanto é realizado um estudo de caso tomando como objeto o MMORPG Tibia. A partir de 
um aparato conceitual proveniente da Antropologia Econômica e de uma certa Estética Marxista 
o presente trabalho pretende fazer uma reavaliação do clássico conceito de “círculo mágico” de 
forma que sejam restabelecidos determinados nexos materiais entre o que estaria dentro e o que 
estaria fora de tal círculo. 

Palavras-chave: game studies; alienação; tibia; círculo mágico; mmorpg. 

Abstract: The aim of this paper is to approach the different relations connecting fictional 
economies (economic rules under which a given diegetic world works) and the real economy from 
where the first is, necessarily, conceived. In order to achieve this goal, a case study is carried out 
focusing on MMORPG Tibia. Several concepts from Marxist Aesthetics and Economic 
Anthropology are employed in order to reevaluate the classic notion of “magic circle” and to 
reestablish the material connections that exist between what is inside and what is outside the 
Circle. 

Keywords: game studies; alienation; tibia; magic circle; mmorpg. 

 

Introdução 
Há alguns anos os Massive Multiplayer Online Role-Playing Game (MMORPG) eram 

um gênero relativamente dominante no mercado mundial de videogames. Graças ao 

sucesso de jogos como World of Warcraft e seus milhões de incansáveis jogadores ao 

redor do mundo, os jogos online de RPG atingiram um patamar de popularidade que 

poucos produtos na indústria do entretenimento podem reclamar para si. 

O objetivo fundamental do presente trabalho é explorar as múltiplas relações existentes 

entre os mundos virtuais – aqui chamados “fictícios” – nos quais se desenvolvem as 

histórias dos jogos massivos online e o mundo “real”, o mundo da sociedade que de fato 

																																																								
1 Mestre em História Social pela Universidade Federal Fluminense (UFF). Pós-Graduado em Fotografia e Imagem pelo 
Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro (IUPERJ/UCAM). Graduando em Estudos de Mídia pela 
Universidade Federal Fluminense (UFF). E-mail: melogabriel89@gmail.com. 
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produz esses jogos. A partir da análise do caso do MMORPG Tibia, pretendo defender a 

hipótese de que, no tocante à economia desses mundos, há uma série de determinações 

do mundo “real” sobre o mundo “virtual”2 que fazem com que ocorra uma dissonância 

ludonarrativa. Embora as premissas ficcionais se apresentem de determinada forma, elas 

acabam sendo implementadas, contraditoriamente, a partir de regras de funcionamento 

típicas de outro mundo, no caso, o mundo pautado pelo funcionamento do modo de 

produção capitalista. 

Os MMORPGs são espaços privilegiados tanto para indagações ontológicas, quanto para 

análises históricas sobre as relações estabelecidas entre os videogames e o mundo que os 

cria. Nesse sentido, pretendo realizar uma crítica imanente a respeito da maneira 

contraditória pela qual esses mundos fictícios são criados, como se desenvolvem e quais 

são as implicações éticas e estéticas desse processo. Para realizar essa tarefa, focarei 

especificamente em torno da implementação da ferramenta Market no jogo, ocorrida em 

2011, a ser elucidada em momento oportuno. Em última instância, defenderei que 

desdobramentos da realidade concreta do mundo produzidos por um videogame podem 

acabar influenciando diretamente em seu funcionamento, inclusive do ponto de vista das 

mecânicas e do game design em geral, fraturando – embora não obliterando – o “círculo 

mágico”3 que, segundo defendem diversos autores, é pressuposto da noção de jogo. 

 

Tibia – “Ainda existe?” 

Durante muito tempo, World of Warcraft foi visto como sinônimo de videogames pela 

cobertura jornalística da cultura de massa. No entanto, antes do estrondoso sucesso da 

franquia da Blizzard, outros jogos, em períodos mais remotos do desenvolvimento técnico 

da cibercultura, já exploravam as possibilidades lúdicas oferecidas pela interação em 

																																																								
2 As aspas denotam que essas são categorias provisórias que serão problematizadas ao longo do texto. Como fazem 
parte do jargão da área, resolvi tomar suas premissas como verdadeiras por enquanto, a fim de não atrapalhar o melhor 
desenvolvimento das ideias propostas. 
3 O conceito de “círculo mágico” tem longa tradição nos game studies. Um dos seus usos mais destacados se deve ao 
historiador e linguista Johan Huizinga que, na obra Homo Ludens, encara o jogo a partir da ótica de uma atividade 
ritualizada, que contém regras e lógicas internas próprias cuja existência tende a ser autotélica. Dessa forma, o jogo 
ocorreria no interior de um círculo mágico que o apartaria da contiguidade com a vida cotidiana e suas regras e lógicas. 
Ver Huizinga (1990). 
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massa de diferentes pessoas, corporificando seus avatares virtuais e vivendo verdadeiras 

vidas paralelas em mundos ficcionais repletos de possibilidades interativas. 

Tibia foi oficialmente em 1997 após ter sido concebido como um projeto de estudantes 

alemães que queriam explorar em seu tempo livre o potencial da internet como ferramenta 

para a criação de mundos ficcionais que fossem ambientes virtuais nos quais as pessoas 

pudessem interagir umas com as outras através de uma interface gráfica. Diferentemente 

da maior parte dos RPGs online disponíveis à época (que funcionavam exclusivamente à 

base de textos e plataformas em BBS), Tibia foi um dos primeiros grandes casos de 

sucesso de um gênero que explodiria apenas uma década depois como paradigma de 

videogames online. 

Atualmente, Tibia, que nunca atingiu números nem ao menos próximos dos 

estratosféricos dados de outros jogos do gênero, parece ter se estabilizado com uma média 

de aproximadamente nove mil jogadores online simultaneamente4. Embora seja uma cifra 

insignificante para o que veio a se tornar a indústria, em seu auge o jogo contava com 

algumas dezenas de milhares de jogadores simultâneos espalhados por dezenas de 

servidores em uma plataforma que não incluía qualquer dos conceitos de monetização em 

voga atualmente, como microtransações ou lootboxes5. O jogo se encaixava na categoria 

freemium, em que era praticável ter uma experiência bastante ampla jogando 

gratuitamente, mas também era possível – e preferível para quem quisesse extrair todos 

os recursos oferecidos pelo jogo – pagar uma mensalidade6 para acessar a totalidade do 

mundo de Tibia. 

O declínio enfrentado pelo jogo diante da concorrência que se construiu ao longo desses 

seus vinte anos de história leva sempre a perguntas inusitadas a respeito dos jogadores 

que ainda insistem em se manter fieis ao título. Especialmente popular na América Latina 

																																																								
4 Disponível em: <http://www.tibia.com>. Acesso em 12 nov. 2017.  
5 Lootboxes são caixas virtuais compradas com dinheiro real e que contêm em seu interior itens que podem ser 
utilizados dentro do próprio jogo. Elas se caracterizam pela imprevisibilidade do seu conteúdo, o que faz com que as 
pessoas gastem dinheiro comprando uma caixa sem ter garantia de que dentro dela encontrarão os itens desejados. Sua 
implementação, apesar de ter se mostrado uma variante lucrativa das microtransações para as empresas em boa parte 
das iterações, tem gerado polêmica por investir fortemente em uma lógica típica de “jogos de azar” no mundo dos 
videogames. 
6 O preço variou sempre em torno dos sete euros ao longo dos anos. 
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– com destaque para o Brasil, de onde é oriunda a maior comunidade de jogadores (ao 

lado da Polônia, por motivos relativamente misteriosos) – devido à modéstia de seus 

requisitos mínimos de sistema em uma época em que computadores potentes eram itens 

ainda mais raros do que são hoje em dia, Tibia é, apesar dos que desconhecem sua 

continuidade hodierna, um palco sobre o qual parecem performar uma série de 

personagens saídos de diferentes épocas da história dos jogos online. Em termos de game 

design é interessante observar como um jogo pode manter características tão 

tradicionalistas enquanto tenta modernizar diversos de seus aspectos para se manter vivo 

no admirável mundo do ano de 2017. 

O jogo é ambientado em um mundo de fantasia com profundas inspirações da – já clássica 

no mundo da cultura pop – fantasia medieval de matriz celta e germânica, e foi conhecido, 

em seus primeiros anos, por incentivar a interpretação de personagens no contexto 

oferecido pelo mundo ficcional à disposição. Uma de suas características mais marcantes 

era a maneira impiedosa com que lidava com a morte – punindo fortemente os jogadores 

por suas falhas – e a pouca oferta de facilidades que desvirtuassem a experiência vivida 

dos rumos da ficcionalização de um mundo que, apesar de mágico, não colocava ao dispor 

de seus habitantes desenvolvimentos técnicos e comodidades de locomoção ou 

comunicação de longa distância. 

Tibia é hoje apenas uma sombra do jogo que já foi um dia. No entanto, o papel histórico 

de pioneiro de um gênero que marcaria a primeira década do século XXI na indústria dos 

videogames é algo que não poderá ser apagado jamais. Justamente por ter sido um jogo 

que desbravou o terreno de muitos aspectos que posteriormente viriam a ser vistos como 

lugar-comum na maneira de se produzir e jogar MMORPGs, Tibia teve de passar por uma 

série de mudanças ao longo de suas duas décadas de existência. Essas mudanças denotam 

a emergência e percepção de diversas contradições inerentes ao gênero que tentavam ser 

solucionadas conforme eram ressaltadas pela comunidade ao longo do tempo. Uma das 

principais preocupações, tanto da comunidade de jogadores quanto da Cipsoft, era, como 

em outros jogos virtuais recorrentes, a economia dos mundos de Tibia. E é justamente 

nesse aspecto que o jogo, assim como todos os outros, precisa fazer concessões de seu 
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espaço interno do círculo mágico às exigências da objetividade material do 

funcionamento do mundo capitalista que lhe serve de contexto histórico-social de 

concepção. 

 

Economias reais, virtuais e substantivas: entre o ideal e o material 

Conforme a popularidade do jogo aumentou ao longo dos anos, o seu aspecto competitivo 

também aflorou. O chamado power gaming7 foi sendo uma estratégia cada vez mais 

adotada e, em determinado momento, muitos jogadores passaram a enxergar o jogo como 

uma sequência de números sempre crescente a ser perseguida. O comércio, uma das 

atividades passíveis de ser desenvolvida em Tibia, que precisava ser feito cara a cara entre 

personagens controlados por pessoas diferentes, acabava se mostrando um empecilho ao 

ciclo de jogabilidade perseguido por jogadores que calculavam sempre o máximo retorno 

a ser obtido através do menor esforço possível – a epítome da racionalidade econômica 

neoclássica desenvolvida a partir do século XIX com o aprofundamento e a sedimentação 

das relações de produção capitalistas como modo de produção dominante e tendente à 

universalização. 

Na área dos game studies, uma discussão que existe há algum tempo diz respeito às 

chamadas “economias virtuais” (CASTRONOVA, 2003; SALOMON E SOUDOPLATOFF, 

2009) . Se a economia, em um sentido alargado, pode ser considerada tanto a ciência que 

o estuda quanto o fenômeno da produção, circulação e consumo de produtos pelos seres 

humanos vivendo em sociedade, todo jogo, de uma maneira ou de outra, lida com um 

sistema econômico que lhe é próprio. É possível encarar a economia virtual de duas 

formas distintas: 1) ela pode dizer respeito às relações de produção, circulação e consumo 

que incluem, no nosso mundo, outros mundos que cuja existência se dá em ambiente 

virtual ou digital – é o caso, por exemplo, das complexas relações econômicas 

estabelecidas em jogos como Second Life ou na atual querela das lootboxes, que testa os 

limites éticos até os quais as empresas deveriam ir em nome do lucro sem comprometer 

																																																								
7 Uma forma de jogar que prioriza os atributos quantitativos de um personagem em detrimento de qualquer outro 
possível aspecto do jogo, tornando a experiência uma corrida desenfreada e produtivista por poder. 
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a experiência estética que o jogo enquanto tal propõe para os jogadores; 2) ela pode dizer 

respeito a esse fenômeno de produção, circulação e consumo de produtos dentro das 

regras e lógicas dos mundos imaginados pelos criadores – em um MMORPG, por 

exemplo, todo um mundo é emulado, inclusive seus aspectos econômicos, e a lógica de 

funcionamento da economia desse mundo responde, em tese, à lógica própria de 

funcionamento daquela sociedade fictícia. É essa segunda acepção do termo que nos 

interessa. Por esse motivo prefiro me referir a “economias fictícias”, pois me importam 

os aspectos narrativos dessas economias; aspectos esses presentes em qualquer obra de 

ficção que funcione a partir das regras básicas da Narratologia, como boa parte dos filmes 

e da literatura que se conhece. 

A definição de uma economia fictícia esbarra em outra série de problemas relacionados 

a um debate clássico no âmbito da cibercultura desde a origem dessa área de estudos: até 

que ponto é possível separar os mundos virtuais, criados, de um mundo real, da realidade 

vivida cotidianamente e que dita os moldes a partir dos quais os mundos fictícios são 

criados e consumidos?  

Castronova é um dos pesquisadores que defende que existe uma diferença fundamental e 

irreconciliável entre as economias virtuais e a economia real: o mundo fictício está nas 

mãos de seu criador, o qual pode agir como um arquiteto universal e interferir, 

arbitrariamente, em quaisquer das variáveis em jogo (CASTRONOVA, 2003). Está ao 

alcance das mãos da Cipsoft, por exemplo, mudar o preço pelo qual os NPCs de Tibia 

compram qualquer item. Da noite para o dia, um item de extrema raridade poderia ser 

vendido a preço de banana, enquanto uma mera corda poderia ser vendida a milhões de 

moedas de ouro, caso fosse a vontade dos criadores do jogo. Mais do que na esfera da 

circulação, os criadores podem interferir no que é criado: a escassez depende única e 

exclusivamente da vontade de quem tem acesso ao código do jogo. Itens podem ser 

apagados, criados, frequências de drop podem ser transformadas com o pressionar de 

algumas teclas. E nada disso encontra paralelo no mundo real, no qual grandes esforços 

coletivos precisam ser feitos para que se altere significativamente qualquer mínimo traço 

do funcionamento produtivo da economia vigente. 
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Por outro lado, há pesquisadores que defendem posição extremamente oposta. Em um 

artigo intitulado Virtual Worlds Don’t Exist, Lehdonvirta (2010) defende que não há 

diferença qualitativa entre mundos virtuais e o mundo real. Embora haja a possibilidade 

de que no mundo virtual um criador externo haja com poderes divinos alterando as feições 

daquela realidade com um sopro de mágica, essa possibilidade precisaria ser relativizada 

pelo fato de que há limitações que constrangem os criadores a não fazer isso: uma vez 

que o mundo ficcional passa a ser consumido, ele não é mais obra de um autor, mas obra 

compartilhada com o público, que passa a exercer diversas pressões para que certos 

comportamentos sejam adotados em detrimento de outros. Isso impediria, portanto, 

atitudes unilaterais arbitrárias por parte dos criadores, sob pena de que seus mundos 

perdessem a credibilidade duramente conquistada (Ibid., 2010). Em contrapartida, 

estendendo a concepção proposta pelo autor, no mundo real também haveria certos 

players do mercado com capacidade para interferir mais drasticamente na economia do 

que outros indivíduos que compartilham do mesmo ambiente econômico: uma empresa 

gigantesca como a Apple deteria, hoje, a capacidade de transformar, de forma 

relativamente rápida, as feições do mercado de gadgets, por exemplo – como de fato 

acabou acontecendo na última década. O corolário dessa perspectiva ilustra a conclusão 

de seu artigo: “o mundo real não existe” (Ibid., 2010). Se o mundo, na realidade, é o 

tecido de regras ditas e não-ditas estabelecidas pelos seres humanos em relação entre si e 

com o ambiente, tanto os mundos virtuais quanto o mundo real estariam sujeitos a regras 

desse tipo, não cabendo nenhum tipo de separação dicotômica para a análise de qualquer 

realidade, seja ela a do planeta Terra ou a do continente Tibia. 

Essas duas posições antagônicas partem de um mesmo pressuposto teórico que faz com 

que falsas polêmicas se destaquem com a aparência de profundos questionamentos 

epistemológicos. Em ambas as concepções, há uma nítida separação da totalidade social 

entre “ideal” e “material”. Se a primeira concepção tenta realçar os aspectos materiais, a 

segunda destaca os aspectos ideais que regeriam quaisquer realidades – sempre no plural. 

Do ponto de vista do materialismo histórico, a separação entre real e ideal é um equívoco, 

mesmo se considerada apenas em seu aspecto hermenêutico (GODELIER, 1984). A 

realidade é composta tanto por aspectos ditos ideais, quanto por aspectos ditos materiais. 
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Na realidade, esses aspectos nem mesmo tem relação com características intrínsecas de 

objetos ou instituições sociais, mas com a configuração histórica da sociedade em questão: 

na Idade Média Central Ocidental, por exemplo, a religião era um aspecto materialmente 

presente na vida de todas as pessoas, desde os rituais sem os quais não se acreditava ser 

possível plantar e colher, bem como porque a Igreja Católica, instituição que 

corporificava a religião cristã, detinha poder político e econômico para moldar o mundo 

a sua imagem e semelhança. Em mundo desencantado, como o do capitalismo tardio, em 

que o Iluminismo destruiu o mito da religião – para depois ser destruído como mitologia 

da Razão – não é possível afirmar que a religião seja de fato um aspecto material da 

realidade, pois geralmente é tratada, nos países do Ocidente, como uma questão de foro 

íntimo relacionada à fé, inclusive havendo a contraditória concepção de respeito entre 

diferentes matrizes religiosas – que, por definição, são dogmáticas e, portanto, 

excludentes entre si. 

Entender que não existe uma separação entre ideal e material inscrito no código genético 

da natureza é fundamental para se balizar uma análise a respeito das relações possíveis 

entre mundos fictícios (virtuais, no caso específico ora tratado) e mundo real. Quem 

abordou essa questão de maneira complexa foi o pesquisador Jesper Juul. Em Half-Real: 

Video Games between Real Rules and Fictional Worlds, Juul (2005) advoga uma 

peculiaridade da mídia em questão: embora se trate da criação de mundos ficcionais – e 

desta forma remeta aos cânones da Narratologia presentes também no Cinema e na 

Literatura – os videogames são baseados sobre um conjunto de regras que são 

mobilizadas por jogadores vivendo no mundo real (Ibid.). Se o jogador permite que 

Nathan Drake morra durante um tiroteio da franquia Uncharted, não é apenas o 

personagem Nathan Drake que morre, mas o jogador que é derrotado (pelo sistema e, 

consequentemente, pelos programadores do jogo, ou por outros jogadores, no caso dos 

modos multiplayer). Mais do que isso: Nathan Drake retorna, segundos depois, sob 

comando do jogador, para uma nova empreitada, sem que haja qualquer impacto narrativo 

na trama, pois faz parte da mecânica do jogo vencer o desafio do tiroteio – e 

eventualmente ser derrotado para poder tentar outra vez até, ergodicamente, superá-lo 

(Id., 2013).  
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Em Tibia, como em outros MMORPGs, trata-se da encarnação de um avatar que 

representa o jogador no mundo virtual, mas se trata também da coexistência simultânea 

do jogador, no mundo real, manipulando as regras do mundo virtual a partir do mundo 

real. A coexistência entre os planos virtual – fictício – e real, onde se encontra material, 

social e culturalmente o jogador, faz com que os videogames se apresentem como uma 

mídia sui generis para diversos campos de pesquisa consagrados: da Comunicação à 

Economia, passando pela Estética, Antropologia, História da Arte, dentre outros. 

Uma das características mais complexas de um MMORPG é a economia que fundamenta 

o funcionamento daqueles mundos. A despeito de serem mundos programados, estando, 

portanto, à mercê dos programadores, que podem interferir a qualquer momento como 

deuses onipotentes, uma economia, mesmo ficcional, é uma estrutura sistêmica 

dificilmente controlável que se comporta de maneiras distintas a depender do contexto de 

relações sociais travadas pelas pessoas que produzem tal estrutura.  

Contudo, aqui é possível encontrar a primeira profunda contradição insolúvel na criação 

do mundo de Tibia: embora o jogo tente reproduzir relações sociais análogas às existentes 

em alguns períodos da chamada Idade Média europeia centro-ocidental, a imaginação 

econômica dos desenvolvedores estava profundamente enraizada nas relações de 

produção capitalistas que condicionam o funcionamento da sociedade contemporânea. As 

leis de mercado, que o antropólogo Polanyi (2011) já demonstrou não serem desprovidas 

de historicidade, se aplicam, quando não deveriam, ao universo de Tibia. Segundo 

Polanyi (Ibid.), existem duas formas de se encarar a economia: 1) considerando seus 

aspectos históricos e culturais específicos e entendendo que cada sociedade lida de 

maneira diferente com as exigências sociais da produção, distribuição e consumo de 

produtos – o que ele chamou de “economia substantiva”, quando a economia e os aspectos 

culturais estão imbricados uns nos outros, não sendo, portanto, dissociáveis; essas seriam 

as características de todas as sociedades não industriais; 2) acreditando que há um certo 

conjunto de leis econômicas que independem da História, tendo um funcionamento 

universal nas mais diversas sociedades em qualquer momento da História, como, por 

exemplo, a busca pela satisfação dos máximos resultados mobilizando o mínimo possível 
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de recursos, a lei da oferta e da demanda, a “mão invisível do mercado”, dentre outras 

categorias muito presentes desde os primeiros liberais da Economia; essa seria a maneira 

da Economia Clássica, Neo-Clássica e Ortodoxa em geral (aquela dos noticiários 

econômicos e de boa parte das faculdades de Economia) e que Polanyi (Ibid.) chamou 

“economia formalista”. 

Oferta, demanda, inflação, deflação, crise de superprodução, dentre outros conceitos 

típicos da explicação da Economia Clássica – e especialmente Neoclássica – fazem parte 

do vocabulário dos jogadores e dos desenvolvedores do jogo, denotando terem sido 

empecilhos enormes para o desenvolvimento de uma imaginação econômica condizente 

com a proposta de contextualização sócio-histórica do próprio jogo. 

A respeito das possibilidades de imaginação histórica, Jameson (1992) já dizia que o 

capitalismo tardio tinha sérias dificuldades para criar utopias. A relação da ficção 

científica das últimas décadas do século XX e início do século XXI com a pretensa vitória 

total do modo de produção capitalista em um mundo sem alternativas globais também já 

foi explorada pelo filósofo Žižek (2012) quando ele disse que era mais fácil, atualmente, 

imaginar o fim do mundo – geralmente a partir das contradições inerentes ao capitalismo 

– das mais variadas maneiras possíveis do que conseguir imaginar um mundo pós-

capitalista, um mundo que se reconstruísse a partir dos escombros do modo de produção 

capitalista para dar origem a algo totalmente novo.  

Isso está posto, pois mesmo a imaginação tem raízes materiais profundas. Só se imagina 

o que é possível ser imaginado. E as tendências imaginativas de um tempo são um 

importante sintoma de quais são as lógicas dominantes daquele tempo. Não à toa as 

utopias da ficção científica da época da Guerra Fria, tanto do bloco soviético quanto do 

bloco estadunidense, deram lugar a um mar monotonamente agitado de infindáveis 

repetições de distopias capitalistas que acabam com o mundo e a humanidade antes de 

abalar a mais superficial das estruturas do sistema social vigente. Minha hipótese é de 

que no plano da imaginação econômica isso é ainda mais fácil de ser percebido – 

justamente porque é ainda mais difícil imaginar para além do capital quando se está 

tratando diretamente de questões econômicas. 
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O resultado dessa contradição em Tibia é um mundo em que absolutamente tudo o que 

existe dentro do Círculo Mágico remete a um contexto específico, de inspiração pré-

capitalista, mas que, do ponto de vista do funcionamento econômico, inclusive da 

racionalidade que engendra as ações dos jogadores através de seus personagens, não é 

possível despir da materialidade do mundo contemporâneo real a partir do qual os 

jogadores encarnam seus personagens, sendo, inclusive, sempre mais vantajoso no jogo 

agir de acordo com a racionalidade econômica capitalista do que tentando interpretar 

papeis econômicos alternativos. 

A partir do lançamento de outros jogos com muito mais investimento e tecnologicamente 

mais atraentes, Tibia acabou se tornando o jogo de um pequeno nicho de aficionados que 

se recusavam a abandonar a plataforma. Com a fuga de jogadores, a inundação dos 

cheaters (trapaceiros que utilizavam programas não autorizados para obter vantagens 

sobre outras pessoas) e o declínio nas receitas, a Cipsoft, empresa criadora do jogo, 

começou a ceder a muitos apelos de jogadores pela implementação de ferramentas que 

descaracterizavam narrativamente a conformação original daquele mundo. Em 2011 foi 

implementada uma ferramenta conhecida como Market, através da qual os jogadores 

poderiam colocar à venda seus itens para que outros jogadores pudessem comprar de 

qualquer cidade do mapa apenas através da interação com menus, sem a necessidade do 

encontro e das viagens que caracterizaram o jogo até aquele momento. Essa ferramenta, 

para a qual, obviamente, a Cipsoft não foi capaz de inventar um subterfúgio diegético, 

representou uma revolução econômica equivalente à abertura das Bolsas de Valores, pois, 

da noite para o dia, as informações a respeito de todos os itens à venda e a demanda por 

eles passou a estar aberta para todos os jogadores através dos menus de seus 

computadores, inclusive com opções de organização por estatísticas da variação de preços 

nos últimos períodos de tempo, levando ao colapso econômico de muitos servidores em 

pouco tempo. 

Essa transformação drástica da lógica do jogo, tão ansiada pelos jogadores, demonstra a 

complexa teia de relações que existe entre o mundo imaginário imaginado pelos 

produtores do jogo, o mundo imaginário desejado pelos jogadores e o mundo real, no 
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qual os jogadores investem seu tempo – bem escasso e precioso – e no qual a empresa 

precisa continuar existindo, pagando seus funcionários, recolhendo receitas e mantendo 

seu produto no ar. Os videogames não são a primeira mídia em que as relações entre arte 

e mercado, estética e economia se dão de maneiras promíscuas, mas talvez, por estar tão 

calcada na lógica de consumo da indústria cultural, por ter nascido já nessa lógica, ela 

permita entrever de outros modos uma miríade de questionamentos que estão já 

naturalizados em outros ecossistemas mediáticos. 

 

Estética e Vida: a alienação como chave interpretativa 

Que os videogames sejam encarados como uma forma de arte já é um passo dado que não 

volta atrás. A roda da história, nesse aspecto, não poderá girar em sentido contrário. Cabe 

aos detratores aceitar agora ou aguardar indefinidamente pela derrota que já lhes foi 

imposta. No entanto, isso não resolve nenhum problema colocado por essa mídia. Afinal 

de contas, o território da arte é o território do dissenso por excelência. Os videogames 

apenas conquistaram seu direito à incompreensão. 

O discurso da Estética, que durante tanto tempo foi aplicado como fórmula da 

identificação e busca pelo Belo, foi abalado com as vanguardas modernas do início do 

século XX e desde então não encontrou mais águas serenas pelas quais navegar. 

Atualmente, depois do impacto da arte contemporânea, é mais plausível falar de 

experiências estéticas do que tentar formular um discurso científico das qualidades 

intrínsecas da arte sobre outros aspectos da vida. 

Na análise crítica do capitalismo existem dois paradigmas distintos que, embora se 

tangenciem, dedicam ênfase diferente a dois aspectos da realidade social contemporânea: 

o paradigma da exploração e o da alienação. No paradigma da exploração, cujo alicerce 

fundamental se encontra na síntese do Manifesto Comunista – A História de todas as 

sociedades até os dias de hoje tem sido a história da luta de classes – a ênfase está no 

fato de que, enquanto houver qualquer tipo de desigualdade social, os grupos humanos 

irão se digladiar: uns para preservar o status quo, outros para se emancipar da realidade 

vigente que os oprime. No paradigma da alienação, por outro lado, o aspecto sistêmico 
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da opressão da humanidade pelo capital é ressaltado. Baseado na ideia de “fetichismo da 

mercadoria”, o paradigma da alienação avalia que o cerne do funcionamento do 

capitalismo está na sua capacidade de alienar, ou seja, de afastar os seres humanos da 

compreensão da totalidade na qual estão imersos. Agindo sempre de acordo com os 

estímulos e buscando os resultados mais imediatamente adjacentes a sua realidade, o ser 

humano perde a noção de que vive sob a lógica de um sistema que funciona como uma 

totalidade orgânica. Sendo assim, todos os aspectos da vida humana sob o capital são 

“estranhados”, já que não seria possível romper a visão obliterada que as limitações da 

vida cotidiana impõem às pessoas diariamente em todas as suas relações. O resultado 

disso é que a realidade aparece por trás de um véu, não se mostrando nas suas verdadeiras 

determinações. Nem mesmo as classes dominantes têm a completa compreensão da 

totalidade de relações nas quais está inserida e, por isso, até mesmo ela precisaria ser 

emancipada das amarras do capital para que a humanidade pudesse, finalmente, realizar 

a sua potência. Reformulada por Marx e Engels (2007), a Filosofia da História hegeliana 

apontaria, portanto, para a história da humanidade como o eterno embate da humanidade 

consigo mesma na busca de finalmente realizar a sua potência. 

Dentro da tradição do materialismo histórico, quem melhor estabeleceu os núcleos 

fundamentais de pesquisa de uma estética emancipadora foi Lukács. Trabalhando a partir 

das premissas do paradigma da alienação8, Lukács (2012) aponta que a estética é o campo 

da vida em que os seres humanos buscam driblar o binômio alienação/estranhamento para 

realizar seus potenciais. É claro que, estando sob a égide do capital, essa busca é um 

eterno “jogo de empurra”, pois sempre que se tenta escapar dos aspectos estranhados da 

realidade social, eles se impõem materialmente como barreiras que impedem a 

emancipação individual. Essa emancipação só seria possível se fosse realizada 

																																																								
8 Há uma série de discussões a respeito das minúcias distintivas entre “alienação” e “estranhamento” na obra de Marx 
a partir de uma leitura de História e Consciência de Classe, de Lúkacs. Sigo aqui o último Lúkacs, o da Ontologia do 
Ser Social, aquele que, décadas depois, reescreveu o prefácio de sua clássica obra supracitada para reconsiderar uma 
série de pressupostos percebidos como equivocados posteriormente em sua trajetória intelectual. Para melhor 
compreender o debate, ver Costa (2005). Nos limites do presente texto, a alienação deve ser entendida como o 
afastamento entre um sujeito e os objetos que são fruto de sua produção, que são a materialização objetiva de sua 
intelecção enquanto sujeito dotado destas duas inseparáveis facetas: material/ideal. O estranhamento seria a forma 
através da qual o conjunto da sociedade produzida pelos sujeitos se apresenta enquanto estrutura objetiva, autônoma 
de seus criadores e, inclusive, antagônica a eles, submetendo-os a uma existência cujo fundamento é a reprodução dessa 
própria estrutura em todas as suas determinações. 
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coletivamente pelo único sujeito histórico capaz de abalar as estruturas fundamentais do 

capitalismo: a classe trabalhadora organizada. 

No entanto, ainda sob os estreitos limites do capitalismo tardio, a estética é o campo em 

que as utopias poderiam aparecer ao menos enquanto possibilidades imaginadas. O poder 

da arte seria, portanto, apresentar mundos possíveis, mundos alternativos, desnaturalizar 

a lógica estranhada da vida cotidiana sob o modo de produção capitalista. Se, no 

capitalismo tardio, a vida se torna apenas um simulacro mambembe do que poderia ser, 

a arte se torna a vida. 

Sendo os videogames uma das possíveis manifestações da arte, e sendo a Estética um dos 

caminhos para aprofundar e conhecer as complexas colocações desse campo de 

experimentações, Tibia aparece como um exemplo eloquente do embate entre 

possibilidades e estranhamentos. O papel da Estética no estudo dos videogames deveria 

ser, portanto, se perguntar: por que poderia ser de tal jeito e ainda assim não o foi? 

Na vida corrente, no mundo real, as potências não se realizam por um sem número de 

motivos, dos quais as formas fenomenológicas mais aparentes estão imiscuídas na rotina 

de cada pessoa: a escassez de tempo, a invasão da vida pessoal pelo trabalho, os distúrbios 

psíquicos dentre os quais se pode destacar a ansiedade e as diversas formas de depressão, 

a dificuldade de se estabelecer relações que estejam para além da lógica do consumo, 

dentre outros tantos sintomas de que se tem perdido a batalha contra a alienação e vivido 

uma vida cada vez mais estranhada. Os mundos dos videogames apresentam uma 

possibilidade de, durante o ato de jogar, viver uma vida – mesmo que virtual, “de mentira” 

– sem estranhamentos. Em um videogame, todas as potências estão contidas ali e estão 

ao alcance do jogador; afinal, existe apenas um número limitado delas, programado pelos 

criadores daquele mundo – propositadamente ou não. Os videogames apresentam a 

possibilidade, portanto, ao menos idealmente, de se ter nas mãos o controle de seu próprio 

destino, mesmo quando o controle stricto sensu não está nas mãos do jogador. É possível 

perceber as inúmeras variáveis de cada mundo e lidar com elas de forma organizada, é 

possível vislumbrar como seria a vida em mundo sob controle. Tudo isso, que são 



47

	

	
	

aspectos ontológicos dessa mídia, já explicitaria a potência estética dos jogos na 

contemporaneidade. 

O caso aqui analisado, a despeito disso, demonstra que essa relação é meramente formal. 

Os mundos potencialmente “desestranhados” dos videogames são criados no mundo 

estranhado do capitalismo tardio. A lógica do modo de produção capitalista, portanto, 

permeia os meandros da criação. Mundo real e mundos imaginários coexistem e se 

influenciam mutuamente, mimetizando a eterna luta lukacsiana da humanidade contra o 

estranhamento. Ainda assim, é cedo para pôr palavras finais à análise de uma mídia que 

é, ela própria, fruto do capitalismo tardio. Sua própria lógica de desenvolvimento, por se 

diferenciar de tantas outras formas de arte consagradas ao longo da História, pode levar 

a desdobramentos ainda imprevistos e cada vez mais surpreendentes – não à toa é seguro 

dizer que 2017 foi um dos melhores anos da História dos Videogames desde a sua criação 

do ponto de vista da multiplicidade, qualidade e complexidade das obras vindas a público. 

 

Conclusão 

Tibia é um clássico da história dos videogames. A análise da ferramenta “Market” 

permite colocar uma série de questionamentos que se aplicam não apenas à análise 

específica dessa obra, mas ao cerne do que configura a produção de mundos fictícios, 

especialmente em seus aspectos econômicos. Se nas últimas duas décadas se tornou cada 

vez mais difícil imaginar para além do capital, que desvelar a lógica de funcionamento 

dessa interdição sirva para lembrar que ainda é possível; que a humanidade não perdeu 

sua capacidade criativa conforme se sedimentou o modo de produção capitalista como 

única forma de (não-)vida no universo conhecido. Compreender as imbricações entre 

economias reais e fictícias deve servir não apenas – ou não necessariamente – para que 

se possa melhor posicionar os mundos fictícios de acordo com os mundos reais, mas, pelo 

contrário, deve permitir que se perceba o quão esteticamente perturbadora a mídia dos 

videogames pode ser. Viver depende de se saber imaginar a vida. E a vida não pode ser 

apenas aquilo que se apresenta como se fosse natural sem ser. 
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O Lúdico através dos tempos: 

hipermediação e remediação aplicadas aos jogos de mesa modernos 

Jesiel Carvalho Lima de Araujo1 

 
Resumo: Jogos de tabuleiro estão presentes na vida de boa parte da sociedade, tanto oriental 
quanto ocidental. Uma atividade que, mesmo em tempos de profusão dos jogos digitais, ainda 
persiste, mas não da mesma forma como acontecia há tempos atrás. Neste artigo, vamos fazer um 
breve panorama do cenário dos jogos de mesa modernos e entender, através das teorias de 
imediação, hipermediação e remediação, como estes jogos, enquanto mídias, aplicam (ou não) 
esses conceitos. 

Palavras-chave: jogos de mesa modernos; jogos de tabuleiro; remediação; hipermediação. 

Abstract: Board games are present in many lives of the occidental and oriental society. An 
activity which, even in times of profusion of digital games, still remains, but not in the same way 
as it was years ago. In this paper, we’ll make a brief panorama of the modern tabletop games’ 
scenario and understand, through the imediation, hypermediation and remediation theories, how 
those games, as medias, applies such concepts or not. 

Keywords: modern tabletop games; board games; remediation; hypermediation. 

 

Introdução: conceituando jogo e os jogos de mesa modernos 
Os jogos de mesa estão na vida de boa parte das pessoas desde a mais tenra idade. Ainda 

que nem sempre de forma direta, os símbolos e metáforas usando elementos desses jogos 

estão sempre lá. Não seria incomum ouvir alguém dizer “a vida é um jogo” fazendo 

menção aos acontecimentos aleatórios da vida humana, além de deixar implícito que a 

vida em sociedade tem regras tal qual um jogo. Mais especificamente sobre os jogos de 

mesa, podemos pensar na expressão “colocar as cartas sobre a mesa” fazendo menção ao 

ato de revelar intenções de maneira semelhante a que um jogador de baralho (poker, 

geralmente) faz ao revelar as cartas que tinha escondidas em sua mão. E, claro, há também 

a forma mais direta e clássica do contato com os jogos de mesa que é jogando de fato. 

																																																								
1 Bacharel em Estudos de Mídia pela Universidade Federal Fluminense e mestrando em Mídia e Cotidiano pelo 
Programa de Pós-graduação em Mídia e Cotidiano da Universidade Federal Fluminense. Tem seu interesse na área de 
game studies, contribuindo com pesquisas nessa área desde sua graduação quando participou de iniciação científica e 
teve seu trabalho de conclusão também na área. Hoje busca ampliar seu campo de pesquisa indo dos jogos eletrônicos 
(objeto do trabalho de conclusão de curso na graduação) para os jogos de mesa. E-mail: jesiel.hiten@gmail.com.  
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Buraco com a família no domingo à tarde, Uno com os amigos, xadrez na praça, dominó 

no fim de semana, etc. 

Mas, falando em colocar as cartas na mesa, quero antes de mais nada especificar sobre 

que jogos falaremos e, mesmo antes, de com que conceito de jogo trabalharemos aqui. 

Este é um trabalho cujo objeto principal são os jogos. Mas o que torna uma atividade um 

jogo? Ou seja, que características básicas uma prática coletiva ou individual precisa 

carregar para ser tida como jogo? Existem diferentes tipos de jogo de origens variadas. 

Muitos deles são ligados a própria cultura de onde são jogados. A capoeira é considerada 

uma luta, uma dança e também um jogo. Tem suas regras, seus objetivos, recompensa ao 

vencedor, final negociável, enfim, se encaixa perfeitamente na definição básica de jogo 

estabelecida por Jepser Juul na sua obra Half Real (2005). Outros tipos de jogo como os 

de tabuleiro e de cartas também se amoldam a esse padrão, porém, não podemos dizer 

que um jogo de capoeira e um jogo de trading card (cartas colecionáveis) como Magic: 

The Gathering (Wizards of the Coast) são a mesma coisa. Eles têm atribuições diferentes, 

objetivos diferentes, a interação entre os jogadores, o lugar de jogo e os próprios 

interessados em jogar cada um deles são de nichos sociais diferentes. Portanto, seria no 

mínimo pretensão querer cobrir em um único estudo todos os jogos existentes eletrônicos 

ou não. Se numa comparação tão pouco abrangente já se encontram diferenças abissais, 

que dirá se abrirmos ainda mais esse leque. 

Seguindo o caminho científico de pesquisa, o recorte desse trabalho será um pouco mais 

restrito focando unicamente nos Jogos de Mesa Modernos (JDMM). Em muitos 

momentos usaremos outros jogos como exemplos para tornar mais clara a linha de 

pensamento e também por entender que os JDMM são uma evolução ou sucessão desses 

jogos mais antigos. Os JDMM, como qualquer outro jogo, passam no “teste” estabelecido 

por Juul (2005) e complementado por Aarseth (1997). Segundo Juul (Op. cit.), para que 

uma atividade seja considerada um jogo ela deve ter as seguintes características: 

1. Um sistema formal baseado em regras; 

2. Com resultados variáveis e quantificáveis; 

3. Onde resultados diferentes têm valores diferentes; 
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4. Onde o jogador exerce esforço para influenciar o resultado; 

5. O jogador se sente emocionalmente ligado ao resultado; 

6. As consequências da atividade são opcionais e negociáveis. 

Atrevo-me a dizer que praticamente qualquer jogo de mesa, moderno ou não, passa nesse 

teste acima. Pensemos num bem conhecido: Banco Imobiliário. Nesse jogo cada jogador 

anda pelo tabuleiro como um investidor de imóveis à procura de investimentos que 

valham a pena e que possam ser feitos. Quanto mais ele investir e quanto mais os outros 

jogadores caírem nas casas cujo imóvel representado esse jogador for dono, mais dinheiro 

(que é a pontuação do jogo) esse jogador terá. Até aqui já podemos dizer que estamos de 

acordo com os itens de 1 a 3. No decorrer do jogo é possível negociar com os outros 

jogadores fazendo empréstimos, tomando emprestado, colocando os imóveis como parte 

da negociação, etc. No fim de tudo, o último jogador que conseguir se manter sem falir, 

ganha o jogo. Pronto. Item 4 cumprido no esforço do jogador com suas estratégias de 

negociação, item 5 com a ligação emocional na medida em que o jogador se coloca como 

um empresário que precisa ser bem-sucedido frente a concorrência e, finalmente, item 6: 

a atividade-jogo em si é completamente opcional. 

Este trabalho é de cunho midiático e tem um objeto específico, mas como separar nosso 

objeto, os JDMM, das demais mídias que hoje compõem um verdadeiro ecossistema? 

Quando vamos ao cinema nos sentamos confortavelmente em nossa poltrona e assistimos 

ao filme, não existe esforço algum na atividade em si. Após nosso deslocamento para o 

local de exibição, basta apenas que estejamos de olhos abertos e mente atenta. Há quem 

diga que há um esforço para interpretar, compreender, etc., mas mesmo que a pessoa seja 

a mais cinéfila e crítica possível, jamais poderá interferir no que acontece na tela, pode 

apenas assistir. Talvez o filme tenha um apelo que convide o espectador a mergulhar na 

trama e a se fazer perguntas sobre vários assuntos, levando-o a refletir acerca do filme 

assistido e daquilo que ele trata. Porém, mesmo que completamente imerso, o prazer que 

terá é semelhante ao de um voyeur, seguro, mas impotente (AARSETH, 1997). 

O esforço a que me refiro é algo mais intenso do que correr os olhos pela tela ou passar 

as páginas de um livro. Num JDMM, seja do gênero que for, a interação é algo não 
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somente desejável, mas necessário. Um jogo não acontecerá sozinho: nem a parte de 

mecânicas e regras, nem a parte narrativa/temática (quando há) tomarão corpo se os 

jogadores não decidirem aprender as regras, sentar na mesa e se engajar no jogo. Este 

interessante conceito de Espen Aarseth, embora seja abordado tratando de cibertextos, 

também é válido quando pensamos na atividade-jogo dos JDMM. 

Durante o processo cibertextual, o usuário efetua uma sequência semiótica e 
esse movimento seletivo é um trabalho de construção física ao qual não 
satisfazem os vários conceitos de construção de “leitura”. Esse fenômeno eu 
chamarei de ergódico, apropriando-me de um termo da física que deriva das 
palavras gregas ergon e hodos, que significam “trabalho” e “caminho”. Na 
literatura ergódica, o percurso do texto exige um esforço nada banal por parte 
do leitor. Se literatura ergódica tem sentido enquanto conceito, deve-se acatar 
também a literatura não-ergódica, onde o esforço para percorrer o texto é 
irrelevante, sem responsabilidades extra-noemáticas para o leitor, a não ser 
(por exemplo) o mover dos olhos e o virar periódico ou arbitrário das páginas. 
(AARSETH, 1997, p. 1) 

 

Jogos como dominó, xadrez, dama, ludo, poker (e todas as variantes que usam um 

tradicional baralho de cartas) são considerados jogos de mesa clássicos e nesse artigo 

trataremos com mais foco sobre os jogos de mesa modernos. Chamados por alguns de 

Jogos de Tabuleiro Modernos, prefiro usar a nomenclatura Jogos de Mesa Modernos 

(JDMM) a fim de não negligenciar os diversos jogos dentro desse espectro que sequer 

usam um tabuleiro como suporte para a atividade-jogo. Portanto, sempre que usar JDMM 

neste trabalho, cobrirei com esta taxonomia tanto os jogos cujo tabuleiro é o principal 

suporte quanto outros jogos que usam exclusivamente cartas. 
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Figura 1 – Tabuleiro de Settlers of Catan 

Fonte: site Digitaltrends2 

 

Sabemos, portanto, quais são os jogos que estão fora do recorte (mesmo que sejam usados 

para fins de exemplo e elucidação) deste trabalho. Vejamos agora quais seriam os aqui 

chamados JDMM. Por convenção, os JDMM surgiram a partir do jogo Settlers of Catan 

(Figura 1), criado em 1995 pelo alemão Klaus Teuber. O jogo hoje é considerado um 

clássico dos JDMM. No Brasil é atualmente publicado pela editora Grow e teve seu nome 

simplificado para Catan: O Jogo. Este jogo, diferente dos jogos clássicos, trazia 

mecânicas diferentes e uma interação entre jogadores que exigia uma negociação de 

mercadorias para que o jogo pudesse prosseguir. O fator sorte, muito presente em jogos 

como Risk (o nosso War) e Monopoly (equivalente ao Banco Imobiliário), fora mitigada 

em Catan, e embora ainda estivesse presente, era possível lidar com ela de forma mais 

controlada. Outros jogos vieram após Catan e também se tornaram clássicos. Dentre eles 

vale a pena citar os jogos Carcassonne (Klaus-Jüergen Wrede, 2000), que inovou com 

																																																								
2 Disponível em: <https://www.digitaltrends.com/movies/ready-movie-based-settlers-catan/>. Acesso em 6 abr. 2018. 
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uma mecânica chamada tile placement, onde o tabuleiro do jogo vai sendo montado 

conforme a partida prossegue e Dominion (Donald X. Vaccarino, 2008), que pela 

primeira vez usou a mecânica de deck building, onde o jogador tem um baralho básico 

inicial que vai sendo incrementado conforme o jogo prossegue. Este jogo de Vaccarino 

serviu de inspiração para inúmeros jogos que foram lançados anos depois e utilizaram a 

mesma mecânica ou variações dela. 

Hoje já existem centenas de milhares de JDMM ao redor do mundo e uma sólida 

comunidade que dá suporte para que o nicho cresça cada dia mais tendo centenas de 

lançamentos por ano. Anualmente acontecem importantes feiras para divulgação de 

novos jogos e consolidação de jogos mais clássicos. Os dois maiores eventos mundiais 

que acontecem hoje são a Feira de Jogos de Essen (Internationale Spieltage SPIEL)3 que 

acontece na Alemanha geralmente no mês de outubro, e a Gen Con4 que acontece em 

Indianápolis, EUA. No Brasil também temos nossa grande feira de JDMM que é o 

Diversão Offline5 que, atualmente, acontece em duas cidades: Rio de Janeiro e São Paulo, 

sendo o maior evento do Brasil voltado exclusivamente para o nicho. 

 

Os conceitos de Bolter e Grusin 

Em sua obra Remediation: Understanding New Media, Bolter e Grusin (1999) nos 

apresentam três características marcantes nas novas mídias: imediação, hipermediação e 

remediação. Em curtas palavras, imediação é o objetivo perseguido pelas mídias digitais 

de tornar o veículo midiático imperceptível diante da mediação; ou seja, a perfeita 

mediação, dentro deste conceito, seria colocar a pessoa em contato direto com aquilo que 

está sendo representado para ela de maneira que se tenha a perfeita sensação de estar 

vivendo a representação. Hipermediação é algo característico das mídias digitais, mas 

que transita de forma paradoxal em relação a imediação. Ao invés de querer apagar o 

elemento que faz a mediação, a hipermediação o evidencia trazendo um conceito de 

																																																								
3 Disponível em: <https://www.spiel-messe.com/en/>. Acesso em 
4 Disponivel em: <https://www.gencon.com/>. Acesso em 
5 Disponível em: <http://diversaooffline.com.br/>. Acesso em 
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“prazer na mediação” que traz diversas informações ao mesmo tempo. Pense num 

computador com diversas janelas abertas com informações diferentes em cada uma, isto 

é uma forma de hipermediação. Por fim, remediação é a reinvenção de características que 

novas mídias fazem para criar algo novo a partir desta apropriação. Mídias antigas 

também remediam as novas mídias a fim de disputar seu lugar de relevância. Olhando 

para estes conceitos, é possível vermos como podem ser aplicados não somente a mídias 

digitais, mas também a mídias primordialmente analógicas, como são os JDMM.  

Neste trabalho deixarei de lado o conceito de imediação, dada sua característica de 

objetivar o desvanecer do suporte midiático, algo que não é tão presente em se tratando 

de JDMM. No decorrer do texto abordaremos cada uma das características trazidas por 

Bolter e Grusin e exporemos como elas se aplicam nos JDMM, salvo a imediação que 

será apenas explicada com o fim de justificar sua ausência em relação aos jogos aqui 

abordados. 

 

Paradigma de mediação e imediação 

Uma grande busca na área midiática e tecnológica, desde o século passado, é a busca pela 

perfeição da mediação (BOLTER e GRUSIN, 1999). O avanço da tecnologia e a 

multiplicação de suportes midiáticos indica, segundo Bolter e Grusin (Ibid.), que nossa 

cultura busca tanto multiplicar a mídia ao mesmo tempo em que busca apagar os traços 

da mediação. Esses traços são mais facilmente reconhecíveis quando pensamos nas 

mídias clássicas como a televisão. Pensemos no cenário da família assistindo a um 

telejornal de noite. Neste quadro temos o programa, que está sendo transmitido para o 

televisor por onde as pessoas estão assistindo quem fala. Então temos a mensagem 

(programa), a mediação (o televisor) e os receptores (que estão assistindo). O paradigma 

ideal de mediação é fazer desaparecer o agente mediador, neste caso, a televisão, 

fisicamente falando. A intenção é sempre a de aproximar o máximo possível a pessoa que 

está nesta mediação daquilo que está sendo mediado. Portanto, a mediação ideal é 

paradoxal, pois busca “apagar a mídia ao mesmo tempo em que a multiplica” (Ibid.). 
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Para trazer clareza ao que seria esse ponto de partida, Bolter e Grusin (Ibid.) falam sobre 

o filme Estranhos Prazeres (Strange Days, ano, país) da diretora Kathryn Bigelow. Nesse 

filme existe um dispositivo chamado The Wire (Figura 2) que é uma espécie de capacete 

que se conecta com o córtex cerebral de quem o usa. Ele funciona de duas formas: 

gravando e reproduzindo. No primeiro modo ele grava as sensações de uma pessoa e no 

segundo reproduz no cérebro do usuário como se ele mesmo estivesse vivendo essas 

sensações. “Se o grande propósito da mídia é de fato transferir experiências sensórias de 

uma consciência para a outra, The Wire ameaça tornar todas as mídias obsoletas” (Ibid., 

p. 3). Sendo assim, a mediação ideal seria de fato a imediação. 

 

Figura 2 – O dispositivo The Wire no filme “Estranhos Prazeres” (Strange Days) 

Fonte: site All Sources Are Broken6 

 

A imediação é justamente uma busca pela ubiquidade do suporte midiático. Vemos várias 

tentativas de alcançar esse lugar ideal quando nos deparamos, por exemplo, com a 

tecnologia de Realidade Virtual (VR). Esta consiste num esforço de colocar a pessoa que 

está no meio da mediação em contato direto com a aquilo que está sendo mediado. A 

																																																								
6 Disponível em: <http://www.allsourcesarebroken.net/books/remediation/page/22>. Acesso em  
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pessoa que usa os óculos VR tem diante dos seus olhos uma realidade diferente daquela 

em que se encontra fisicamente. Até algum tempo atrás essa tecnologia era freada pela 

falta de avanços, principalmente no tocante a telas que oferecessem uma definição que 

pudesse trazer verossimilhança a representação. Porém, agora, além de já existirem 

dispositivos VR com definições cada vez mais altas, há também diversas formas de 

interação com os mundos representados, principalmente nos jogos eletrônicos. 

Novamente, o objetivo das mídias que seguem esse caminho da imediação é 

simplesmente desaparecer ou tornar sua operacionalidade cada vez menos perceptível. 

Como estamos tratando de jogos de mesa onde o físico é característica central, não 

podemos considerar, pelo menos na atualidade, que algum JDMM tenha essa intenção de 

tornar sua presença imperceptível para seus jogadores. Pelo contrário, os tabuleiros, 

miniaturas e demais componentes são cada vez mais bem trabalhados, bonitos e presentes 

na mesa dos praticantes do hobby. Sendo assim, não faz sentido abordarmos imediação e 

JDMM. 

 

Hipermediação e os JDMM 

Antes de avançarmos para o tema proposto nesta parte do artigo, é importante ressaltar 

que, apesar de não ser um aspecto a ser explorado, a busca pela imediação é o que faz 

com o que as mídias se movimentem em torno da hipermediação e da remediação. 

Portanto, ainda que, como já explicado, não abordaremos a presença da imediação nos 

JDMM, se fez necessário explicar seu caráter. 

Seguindo em frente, vamos abordar o conceito de hipermediação. Resolvi abordar a 

hipermediação antes por ser esta a característica que mais deixa evidente a relação 

paradoxal do desejo de imediação e do caminho que a tecnologia tomou. A hipermediação 

é centrada justamente no suporte midiático, ou seja, na mídia ou aquilo que faz a 

mediação. A hipermediação se faz perceptível numa mídia que é múltipla, ampla, com 

várias informações concomitantes e que precisam que aquele que interage com ela saiba 

lidar com os diversos inputs que são dados. Quando falamos isso é quase automático 

pensarmos na tela de um computador com várias janelas abertas e diversas abas de um 
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navegador de internet. Porém, esse movimento de hipermediação pode ser observado nas 

formas mais clássicas de mediação. Um exemplo bem claro é a Capela Cistina que traz 

várias ilustrações de acontecimentos bíblicos que são interligados entre si, mas que não 

são apresentados um a um, são apresentados todos de uma vez numa majestosa pintura. 

Na hipermediação há uma intensificação da presença do mediador e, portanto, também 

um incentivo a que se tenha prazer na mediação ao invés de tentar fazer com que ela 

desapareça. Trazendo para os dias atuais, podemos pensar em nossos smartphones com 

seus sistemas operacionais. Ora, quanto melhor eu souber lidar com as ferramentas do 

sistema, mais proveito eu tiro daquela mediação. “A lógica da hipermediação reconhece 

múltiplos atos da representação e os torna visíveis” (BOLTER e GRUSIN, 1999, p. 33) 

A hipermediação está presente nos jogos. O exemplo usado por Bolter e Grusin (Ibid) é 

o jogo de simulação Flight Simulator que, ao fazer um movimento pela imediação ao 

colocar o jogador na posição de piloto, faz também o papel da hipermediação na 

representação. Ao mesmo tempo que o jogador é colocado dentro de um cockpit de avião, 

ele está diante de uma profusão de informações que precisam ser entendidas e processadas 

para que o jogador possa prosseguir no jogo e então ter prazer naquela atividade. Doutra 

forma o jogo se tornaria entediante demais, o que faria com que o jogador sequer o jogasse.  

Essa mesma lógica se aplica quando pensamos em JDMM que usam tabuleiros bem 

grandes recheados de palavras, formas, cores, componentes. Há uma visível presença da 

hipermediação num jogo como The Gallerist (Vital Lacerda, 2015). Neste jogo, cada um 

dos quatro possíveis jogadores trabalha no ramo das artes visuais, devendo gerenciar as 

exposições da sua galeria, investir em novos artistas, saber o momento de lançar novas 

exposições, etc. É necessário, mais uma vez, que o jogador entenda as mecânicas e as 

regras do jogo. Precisa saber a primeira para entender de que maneira vai aplicá-la de 

acordo com a segunda. Há, então, um prazer na mediação quando pensamos nos jogos 

como um mediador entre uma realidade representada (a vida de um curador de arte) e os 

jogadores que estão inseridos nessa realidade. A maneira como é feita a mediação no 

exemplo específico reflete a lógica da hipermediação. Porém, em se tratando de jogos, 

este prazer só pode ser alcançado quando se aproxima de um estado de flow (CHEN, 
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2007). O jogo deve estar num equilíbrio entre desafio e habilidades de cada jogador. Se 

for muito desafiador, pode se tornar um catalisador de ansiedade onde o jogador não 

consegue fazer nada. Se for fácil demais, pode se tornar uma fonte de tédio. Sendo assim, 

jogos que estão nesse espectro da hipermediação precisam ter suas regras bem explicadas 

e suas mecânicas bem aplicadas durante o processo de criação. Ora, se um jogo como The 

Gallerist (Figura 3) segue uma lógica de hipermediação que tem como seu cerne a 

profusão de informação e o prazer na mediação, temos sobre jogos desse tipo, por assim 

dizer, uma carga maior de responsabilidade em introduzir o jogador na representação do 

jogo através das regras e mecânicas aplicadas. 

Figura 3 – The Gallerist 

Fonte: site Boad Game Geek7 

 

Remediação e os JDMM 

																																																								
7 Disponível em: < https://boardgamegeek.com/image/2661884/gallerist>. Acesso em 
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O conceito de remediação é algo que acontece nas duas direções quando pensamos no 

âmbito midiático. Ou seja, tanto as novas mídias remediam as anteriores, como as 

anteriores remediam as novas mídias. Cada uma com uma intenção diferente.  Bolter e 

Grusin (1999) nos trazem o entendimento de que há uma disputa entre as mídias onde as 

mídias novas reinventam as mídias antigas e as mídias antigas se reinventam para 

responder ao desafio das mídias mais novas. 

A disputa pela relevância é uma verdadeira queda de braço. De um lado, uma mídia 

consolidada, com uma vasta gama de operacionalidade. Do outro, uma mídia com novos 

conceitos de interação, influência e empoderamento. Analisando com calma, é possível 

ver que toda mídia hoje considerada antiga já foi nova um dia. Pensemos na relação de 

remediação entre a televisão e o cinema. O cinema veio antes, levando centenas de 

pessoas a apreciar as obras dos mais diversos cineastas. Ver uma imagem se mover sobre 

uma tela era algo inefável para os olhos das pessoas daquela época. Algum tempo depois 

surge a televisão. A partir de então as pessoas poderiam ter a mesma experiência do 

cinema no conforto da sua casa. É a mesma lógica usada pelo personagem citado por 

Bolter e Grusin logo no início do livro quando faz referência ao The Wire: “é como 

televisão só que melhor” (Ibid.). A televisão, na época do seu surgimento e popularização, 

era o “cinema em casa”. E mesmo hoje, quando se digita no Google a frase anterior, os 

resultados que aparecem são relacionados a televisões e seus periféricos. 

O movimento descrito acima é o da mídia mais nova bebendo da fonte da mídia mais 

antiga, se aproveitando da consolidada materialidade e familiaridade que esta tem no 

mundo presente para se lançar como alternativa melhorada. Porém, o movimento inverso 

também acontece. Continuemos com a televisão como exemplo. Quando pensamos nos 

programas de televisão no Brasil da década de 90, não é difícil perceber o abismo que há 

nas formas como se dava o processo de comunicação naquela época e hoje em dia. O 

ritmo era outro, as ferramentas de interação com o público eram menos velozes e a 

maneira como a informação era veiculada era diferente. Hoje é muito difícil ver 

programas onde o apresentador interage com os telespectadores pelo telefone, por 

exemplo. Agora quase sempre essa interação é feita através das mídias sociais, e mesmo 
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a pauta do programa é, em certa medida, subordinada a demanda que vem dessas redes 

digitais. Nos telejornais é muito comum ver outras informações correndo na parte de 

baixo da tela enquanto o âncora está falando algo completamente diferente. Essa 

linguagem hipermediada que é tão corriqueira nos computadores e smartphones foi 

incorporada ao telejornalismo como forma de buscar manter sua relevância. Os exemplos 

poderiam seguir por linhas e mais linhas, porém, acredito que já me fiz entender ao expor 

que, tanto as mídias mais novas remediam as mais antigas quanto as antigas remediam as 

novas. A primeira para se apoiar na relevância e familiaridade de que goza a segunda e a 

segunda traz elementos da primeira a fim de se manter relevante num meio de 

transformação constante. Isto posto e, entendendo que os JDMM são uma mídia com 

características e especificidades únicas, vejamos como estes se comunicam com as mídias 

anteriores no tocante ao conceito de remediação. 

Chega a ser um pouco irônico pensar em jogos de mesa como novas mídias quando 

muitos deles (não os modernos) vieram antes do cinema ou mesmo da imprensa de 

Gutenberg. Mas como nosso objeto aqui são os jogos de mesa modernos, não é exagero 

dizer que são novas mídias, principalmente em relação aos seus irmãos mais velhos que 

já foram usados em exemplos neste artigo.  

Antes de avançarmos, é necessário elucidarmos o que são mecânicas, pois estas estão no 

centro da remediação entre os jogos de mesa. Mecânicas nada mais são do que padrões 

de ações que são utilizadas para compor a atividade jogo. Os JDMM utilizam inúmeras 

mecânicas aplicadas de diferentes formas a depender da regra do jogo. Existem jogos que 

utilizam uma única mecânica e toda regra gira em torno desta mecânica principal. Há 

também jogos que são uma verdadeira salada de mecânicas, tudo é possível. Para facilitar 

o entendimento, pensemos num jogo clássico bem conhecido: ludo. “O objetivo do jogo 

é ser o primeiro que, partindo de uma casa de origem, chega com quatro peões à casa 

final. Para isso, deve-se dar a volta inteira no tabuleiro e chegar antes dos adversários” 

(Wikipédia8). Para cumprir esse objetivo o jogador precisa lançar um dado e, dependendo 

do resultado do lançamento, fazer as movimentações possíveis com seu peão. A mecânica 

																																																								
8	Disponível	em:	<>.	Acesso	em	
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usada neste jogo é chamada de dice rolling (rolagem de dados), pois é através dessa ação 

que o jogo prossegue. Sendo assim, a regra do jogo é que diz para que fim a mecânica 

será utilizada, no caso do ludo, para dar a volta no tabuleiro. O exemplo utilizado, não à 

toa, é de um jogo clássico, mas a mecânica utilizada por ele é também utilizada por muitos 

JDMM. O próprio Catan se utiliza dessa mecânica. Porém, em Catan, o dice rolling é 

usado de forma diferente do que vimos em ludo.  

A reinvenção de características antigas de uma mídia aplicando-as de uma maneira nova 

é justamente o que Bolter e Grusin (1999) chamam de remediação. Esse tipo de 

remediação é o que chamarei de remediação interna, ou seja, são jogos modernos 

remediando mecânicas existentes e aplicando-as de forma inovadora. Tal qual a televisão 

fez com o cinema, podemos dizer que Catan fez com ludo. Os JDMM remediam 

características dentro dos próprios jogos, mesmo sem necessariamente trazer outras 

mídias para o seu bojo de remediações. Porém, isso não significa que não o faça.  

Há hoje vários jogos de mesa modernos que explicitamente remediam recursos das novas 

mídias, mesmo as digitais. Por mais paradoxal que possa parecer um jogo analógico se 

utilizar de meios digitais para viabilizar a atividade, isso existe e é muito bem aplicado. 

Um bom exemplo de JDMM para explicar esse tipo de remediação, que eu chamo de 

remediação externa, por trazer elementos de outras mídias que não sejam jogos de mesa, 

é o jogo XCOM: The Board Game (Eric M. Lang, 2015) (Figura 4). Este, que é uma 

adaptação de um jogo eletrônico homônimo, é um jogo de mesa moderno que precisa de 

um dispositivo eletrônico (smartphone, tablet ou computador) que esteja rodando um 

aplicativo que vai guiar todo o decorrer do jogo. O jogo não vem com um manual 

impresso. Todo o processo de aprendizagem é por meio do aplicativo que vai ensinando 

os jogadores a desempenharem seus respectivos papéis enquanto jogam. O nível de 

remediação externa deste jogo não se limita a apenas trazer um elemento eletrônico para 

a mesa, mas a própria lógica de aprendizado é muito semelhante ao que já é comum entre 

os jogos eletrônicos. Neste jogo cada jogador desempenha um papel dentro de uma 

organização militar que tem como missão impedir a invasão de alienígenas na terra. O 

papel do aplicativo é controlar essas ondas de invasão ao mesmo tempo em que gerencia 



63

	

	
	

os turnos de cada jogador a depender do papel que decidiram desempenhar. Cada turno é 

dividido em duas partes: uma em que os jogadores têm um tempo limitado para realizar 

suas ações (e o quanto demoram para realizá-las influencia no jogo) e outra onde eles 

contabilizam o que foi feito na parte cronometrada e passam esses dados para o aplicativo 

para que ele possa seguir com os turnos seguintes. O jogo segue turno após turno com os 

jogadores tentando cumprir missões dadas enquanto resistem aos ataques extraterrestres. 

Se os jogadores conseguirem conter os alienígenas e cumprir todas as missões, eles são 

vitoriosos. Se a base for invadida ou se continentes demais entrarem em estado de pânico, 

então é declarada a derrota. 

 

Figura 4 – XCOM: The Board Game 

Fonte:  site Tabula Quadrada9 

 

Conclusão 

Os jogos de mesa modernos são um fenômeno notável em tempos onde os jogos 

eletrônicos, já há alguns anos, superaram o cinema no tocante a lucros de mercado. Em 

																																																								
9 Disponível em: < tabulaquadrada.com.br/xcom-board-game-esta-chegando/>. Acesso em 
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uma sociedade cada vez mais midiatizada por meios eletrônicos como as redes sociais 

online, os JDMM vêm se consolidando e crescendo enquanto atividade lúdica e social. 

Cada vez mais pessoas aderem a este hobby e cada vez surgem eventos, não como a Gen 

Con ou a Feira de Jogos de Essen, mas de jogadores comuns que se reúnem para jogar 

os jogos que gostam, ou mesmo para conhecer novos jogos que algum amigo tenha 

comprado. 

Vimos que o desejo pela imediação pode guiar as mídias através da hipermediação e da 

remediação com o intuito de atingir a ubiquidade na relação mediadora. Para as demais 

mídias, os dois caminhos são para tentar desaparecer enquanto suporte midiático. Mesmo 

o computador com suas múltiplas janelas tenta esconder a presença do programador que 

fez toda arquitetura de software para chegar naquela configuração. A tentativa de 

transportar o mediado para o local que se está mediando continua vivo nas mídias digitais. 

Realidade virtual, realidade aumentada, a busca pela holografia. Tudo isso é uma tentativa 

de ou trazer algo para o lugar onde o mediado está ou levá-lo para o lugar da mediação 

de uma maneira cada vez mais imersiva. Não estou aqui dizendo que por não ter esse 

objetivo de desaparecer enquanto mediador os jogos de mesa modernos não são imersivos 

– muito pelo contrário –, mas essa é uma discussão para outra oportunidade. 

Os JDMM mostram sua unicidade quando lançam mão das lógicas de hipermediação e 

remediação, ainda que não estejam tentando desvanecer-se frente aos seus jogadores. A 

busca que fica evidente é por uma relevância frente a um cenário cada vez mais 

digitalizado e de distância física entre os jogadores. Não é mais tão comum ver crianças 

sentadas em frente à televisão jogando algum jogo de console. Hoje o foco dos jogos 

multijogador é voltado para os ambientes online. Os JDMM andam justamente na 

contramão dessa lógica e sua atuação é sempre paradoxal em relação aos seus primos 

digitais e mesmo em relação às mídias como um todo. 

A importância de pesquisar e conhecer mais os jogos de mesa modernos se faz presente. 

Suas especificidades enquanto mídia ainda precisam ser estudadas com mais esmero. Este 

trabalho buscou apenas lançar luz sobre um aspecto que torna esta mídia única dentre 

tantas outras, digitais ou não. Não há intenção aqui de afirmar categoricamente nada. O 
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que faço são apontamentos sugerindo que se faça uma leitura dos JDMM sob uma ótica 

específica. Novos trabalhos com caráter mais empírico se fazem necessários para 

contribuir na construção do campo de estudos dos JDMM. 
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#Repense o elogio: Avon, produção de conteúdo de marca e práticas lúdicas 

Mariah Christine Rafael Guedes da Silva1 

 
Resumo: Empresas possuem papel de destaque no cotidiano da sociedade contemporânea, e suas 
marcas são mediadoras das relações sociais por meio da publicidade, que (re)produz situações. 
Neste contexto, a escolha de produtos por parte dos consumidores pode ser feita com base em 
marketing de valores (3.0), a partir das causas a que uma organização empresarial se associa. 
Destaca-se assim a empresa norte-americana Avon (1886-), na liderança do segmento mundial de 
beleza e nacional no caso do Brasil. Desde a adoção de seu novo posicionamento corporativo, 
“Beleza que faz sentido” (2015), a Avon tem investido em ações de empoderamento feminino. 
Por meio da análise de conteúdo, este artigo em formato de estudo de caso aplica o conceito de 
branded content ao documentário Repense o elogio (2017), produzido pela empresa. 

Palavras-chave: avon; branded content; lovemark; marketing 3.0; publicidade. 

Abstract: Companies play a prominent role in the everyday life of contemporary society, and 
their brands are mediators of social relations through advertising, which (re) produces situations. 
In this context, the choice of products by consumers can be made by value-driven marketing (3.0), 
from the causes to which a business organization associates. The north american company Avon 
(1886-) stands out in the leadership of the world beauty segment and in Brazil's national segment. 
Since the adoption of its new corporate positioning, "Beauty for a purpose" (2015), Avon has 
invested in women's empowerment actions. Through content analysis, this article is a case study 
that applies the concept of branded content to the documentary Rethink praise (2017), produced 
by the company. 

Keywords: advertising; avon; branded content; lovemark; marketing 3.0. 

 

Introdução 
“Marketing é um caso de amor com seu consumidor”.  

Philip Kotler 

 

Ao considerarmos o consumo uma forma de se analisar as relações humanas (DOUGLAS; 

ISHERWOOD, 2013), pode-se inferir que as empresas e as marcas possuem um papel de 

destaque na contemporaneidade. Uma delas é a Avon: organização empresarial norte-

americana com mais de 130 anos de fundação (criada em 1886), ela lidera o segmento 

																																																								
1 Mestranda em Comunicação e Cultura na ECO/UFRJ com dissertação provisoriamente intitulada de A publicidade é 
política: representação da mulher em propagandas brasileiras de empoderamento feminino, sob orientação de Dra. 
Nízia Villaça. MBA em Administração de Marketing e Comunicação Empresarial (UVA). Bacharela em Publicidade 
e Propaganda (FSMA) e em Produção Cultural (UFF). E-mail: mariah.guedes@gmail.com. 
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global de beleza e também é a primeira em vendas na categoria de maquiagem no Brasil2. 

Por ser um setor mais ligado às mulheres, é importante ressaltar que, historicamente, a 

empresa possui uma relação com a questão feminina: são elas que formam sua maior 

força, sejam como consumidoras ou como revendedoras.  

Paralelamente a isto, cabe destacar a emergência do feminismo na mídia, culminando 

com a sua escolha como uma das palavras do ano de 20173, o que faz com que o tema 

passe a ser mais publicizado, e, com isso, gere impactos na produção de conteúdo de 

marcas. Desde a metade dos anos 2010, isto tem refletido de forma mais consolidada com 

as campanhas publicitárias de empoderamento feminino4, e tiveram efeito direto no 

reposicionamento da empresa Avon, ocorrido em 2015. 

A influência de temáticas como as questões femininas na publicidade estão relacionadas 

ao entendimento de que, ao consumir determinado produto de uma empresa socialmente 

responsável, um consumidor estaria também consumindo os valores ligados à causa em 

questão – o que possui relação com o marketing 3.0, conceito utilizado por Kotler et. al. 

(2010) para tratar de uma nova forma de comunicação mercadológica que seja enfocada 

no ser humano. 

Adicionalmente, entende-se neste trabalho o lúdico5 como um possível valor de marca, 

como uma forma estética de emular sensações de prazer pela brincadeira no seu público-

alvo, com conscientização pela leveza, devido à produção de peças de comunicação que 

visam também o entretenimento. 

Como estudo de caso, foi escolhida a produção audiovisual de marketing de conteúdo da 

Avon. Em 2015, ao fazer uma parceria com a ONG Think Olga, a companhia lançou a 

																																																								
2 Site institucional da Avon no Brasil. Disponível em: <https://www.avon.com.br>. Acesso em 29 abr. 2018. 
3 Com base em divulgação do dicionário norte-americano Merriam-Webster. Disponível em: <https://www.merriam-
webster.com/words-at-play/word-of-the-year-2017-feminism>. Acesso em 10 abr. 2018. 
4 Conforme descrito na matéria “De mãos dadas com o presente: grandes marcas assumem posições relevantes nas 
conquistas do empoderamento feminino”, de Teresa Levin.  Disponível em: 
http://www.meioemensagem.com.br/home/marketing/2016/03/08/de-maos-dadas-com-o-presente.html. Acesso 
10/04/2018.  
5 Terminologia básica a partir de referência disponível em: <https://www.dicio.com.br/ludico>. Acesso em 08 nov. 
2017. 
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campanha “Beleza que faz sentido 6 ”, e, desde então, tem investido em anúncios 

publicitários enfocados em pessoas, não em produtos. O discurso da marca também foi 

adequado a pautas relacionadas aos direitos humanos, em especial o feminismo, com 

aderência aos “07 princípios para o empoderamento das mulheres” (ONU Mulheres7).  

Dois anos depois, em outubro de 2017, foi lançado o filme Repense o elogio (BRASIL, 

2017, 46 minutos), iniciativa da Avon que questiona a forma com que crianças são 

tratadas pela sociedade. Dirigido pela cineasta Estela Renner e em formato de 

documentário, o produto audiovisual traz uma estética simples para, de forma lúdica, 

tratar questões de machismo institucional, patriarcado e demais temas relacionados ao 

feminismo. Além do vídeo, a empresa lançou site específico, manifesto e ativou a hashtag 

homônima #REPENSEOELOGIO.  

Assim, este trabalho se utiliza da metodologia de análise de conteúdo para abordar o vídeo 

da ação supracitada, que está ligado às campanhas publicitárias de empoderamento 

feminino da Avon, considerado aqui como uma tentativa de investida da empresa no 

cenário das lovemarks por meio de elaboração de branded content, conceitos explicados 

adiante.    

 

Consumo, marketing 3.0 e novas formas de engajamento 

Considerando o consumo como um elemento de comunicação, em que “o homem [ser 

humano] precisa de bens para comunicar-se com os outros e para entender o que se passa 

a sua volta” (DOUGLAS; ISHERWOOD, 2013, p. 145), é fundamental analisar de que 

formas as campanhas publicitárias auxiliam nestas relações sociais.   

Para tratar de consumidores na contemporaneidade, cabe ressaltar que questões 

identitárias têm sido pautadas pelo consumo “através do consumo privado de bens e dos 

meios de comunicação de massa”, conforme Canclini (2008, p. 29). Segundo o autor, “o 

																																																								
6 A ativação da plataforma com o novo posicionamento da Avon, por meio de hotsite corporativo, foi feita em junho 
de 2015. Disponível em: <http://belezaquefazsentido.com.br/>. Acesso em 10 abr. 2018. 
7  ONU MULHERES. Princípios de empoderamento das mulheres. 2010. Disponível em: 
<http://portuguese.weprinciples.org/Site/Faq/#2>. Acesso em 10 abr. 2018. 
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consumo serve para pensar” (Ibid., p. 59), o que parece ser a estratégia adotada pela Avon 

com a ação Repense o elogio, como um convite à reflexão do exercício de práticas 

machistas no cotidiano.  Essa relação de marcas e consumidores se baseia em trocas entre 

diversos agentes sociais:  “é nesse jogo entre desejos e estruturas que as mercadorias e o 

consumo servem também para ordenar politicamente cada sociedade. O consumo é um 

processo em que os desejos se transformam em demandas e em atos socialmente 

regulados” (Ibid., p. 65).  

Ainda de acordo com Canclini, tem-se uma “concepção do mercado não como simples 

lugar de troca de mercadorias, mas como parte de interações socioculturais mais 

complexas” (Ibid., p. 70). É neste ambiente que a Avon se apresenta, assumindo o papel 

de mediadora e investindo em uma forma de produção de conteúdo de marca que se afasta 

da publicidade comercial tradicional e se aproxima da publicidade social, que visa trazer 

contribuições para o desenvolvimento da sociedade (LÓPEZ, 2005, p. 266). 

Com isto, é fundamental pensar o “empoderamento feminino” por meio da publicidade 

dentro de uma lógica de responsabilidade social e também de ética de consumo: “a 

tentativa da propaganda se associar ao marketing de relacionamento reforça a necessidade 

de se manter eticamente correta, compromissada com as pessoas [...] um serviço para se 

agregar ao seu estilo e sua qualidade de vida” (GINO, 2008, p. 415).  

Assim, a emergência de uma narrativa mais politizada nas campanhas publicitárias da 

Avon está ligada à valorização da mulher como sujeito em um contexto de feminismo de 

quarta onda8, denominado assim por “batizar um fenômeno de múltiplos feminismos que 

em suas essências se dão, indubitavelmente e ineditamente, por meio da mídia e suas 

mediações” (VIEGAS et al [Org.], 2016, p. 13). 

De acordo com Kotler et. al. (2010), o marketing 3.0 se baseia pelo valor. Se este tipo de 

marketing se pauta pela humanização dos consumidores, também poderia ser utilizado 

																																																								
8 As “ondas” que historicizam o movimento feminista em quatro fases estão relacionadas à divisão da The waves 
terminology, para tratar de um projeto em andamento, que se move e desemboca em vários locais diferentes, como um 
rio. Disponível em: <https://revistacult.uol.com.br/home/entenda-o-feminismo-e-suas-ondas/>. Acesso em 10 abr. 
2018. 
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para se pensar na humanização de organizações empresariais e de marcas que dele se 

utilizam?  

Ações de entretenimento dentro da publicidade, como a elaboração de vídeos tal qual o 

documentário Repense o elogio, podem ser utilizadas para gerar uma nova forma de 

relacionamento entre empresas e consumidores, por meio do engajamento com as marcas 

– em especial devido à potencialização desta relação via redes sociais e em demais 

plataformas digitais. 

Por se basearem em conteúdos mais lúdicos e até mesmo emocionais, estas campanhas 

publicitárias têm menos caráter comercial e mais social / relacional. Em geral, os produtos 

que estão sendo anunciados nem ficam visíveis ou em destaque. O enfoque das marcas 

passa a ser o tipo de sensação que é despertada nas pessoas, e como elas podem ser 

motivadas a ter uma maior favorabilidade àquela organização empresarial.  

É neste cenário que podem surgir as lovemarks, que, em uma conceituação básica, são as 

marcas amadas por seus clientes, “criadas por conexões emocionais com os consumidores 

que extrapolam os argumentos e benefícios racionais” (ROBERTS, 2005, p.105). 

Para chegar a este tipo de designação, uma marca precisa gerar um sentimento afetuoso 

muito grande nas pessoas, para que elas a reconheçam e valorizem como tal. Segundo 

Roberts (Ibid., p. 34), “conexões emocionais com os consumidores devem estar na base 

de todas nossas jogadas geniais de marketing e táticas inovadoras”. Isto se aproxima do 

conceito de lúdico, em especial do entendimento de “comunicação lúdica” (MAFRA, 

2006), que é pensada a partir da forma com que esta técnica pode ser utilizada para 

facilitar o processo comunicativo e comunicacional. 

No contexto contemporâneo, pode se entender as lovemarks como “as marcas e as 

empresas que criarem conexões emocionais genuínas com as comunidades e redes com 

as quais se relacionam. Isso significa tornar-se próximo e pessoal” (ROBERTS, 2005, p. 

60). Partindo deste tipo de análise, a Avon pode ser encaixada nesta denominação com 

sua ação Repense o elogio.  
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Branded content como estratégia publicitária 

Na contemporaneidade, diversos autores entendem não ser possível separar a publicidade 

das relações que permeiam a sociedade. Para Rocha (2012, p. 42-43), ela é “elemento 

absolutamente indispensável na sustentação de todo o edifício simbólico da Comunicação 

de Massa. [...] é sustentáculo, suporte, apoio e centro do sistema simbólico espalhado pela 

Indústria Cultural”. 

Partindo-se deste pressuposto, é neste cenário que se insere o branded content, ou o 

content marketing, que têm sido utilizados como sinônimos, e servem para referenciar 

produção de conteúdo de marcas, ou marketing de conteúdo. Entende-se neste trabalho 

que, a partir da definição da instituição norte-americana Content Marketing Institute 

(CMI), citada em pesquisa de Rez (2016), os produtos comunicacionais e as ações de 

marketing que são geradas ao se elaborar este tipo de estratégia publicitária não 

necessariamente possuem relação com a empresa que se utiliza dela, mas devem estar 

relacionadas a algum assunto de importância para a sociedade – no caso da Avon, o 

feminismo e as questões gerais sobre mulheres. 

Branded content pode ser considerado uma ação de entretenimento, que se utiliza de 

elementos lúdicos para produzir uma peça de comunicação relevante em determinado 

momento histórico e sociocultural, voltada para a valorização da marca e da relação com 

seus stakeholders, ou públicos de interesse. Desde a adoção de seu novo posicionamento 

de marca, posteriormente adotado como corporativo, “Beleza que faz sentido” (2015) – 

quando se associou à ONG feminista Think Olga por meio de sua consultoria empresarial 

Think Eva – a Avon tem investido em peças conceitualmente mais qualificadas, com 

narrativas diferenciadas e pautadas por temáticas alinhadas ao feminismo.   

Neste sentido, o reposicionamento da Avon encontra validação em estratégias de gestão 

de marcas, conforme conceituação explanatória de Aaker (2015, p. 74): 

O posicionamento de marca representa os objetivos de comunicação (...) [cuja] 
mensagem deve se basear nas partes da visão de marca que encontrarão eco no 
mercado, apoiarão a estratégia de negócio atual e refletirão a realidade atual 
do que a marca pode realmente executar. Para ter sucesso, ela precisa envolver 
uma ideia motivadora e eficaz e um conjunto de programas integrados em toda 
a organização.  
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Assim, a Avon se destaca por associar sua marca a programas sociais, vinculados aos 

seus valores organizacionais, e por elaborar campanhas publicitárias que reforçam estes 

elementos – o que gera interesse e engajamento.  

Por produzir campanhas com foco no digital, a empresa se beneficia das facilidades das 

ferramentas online, e o hotsite Repense o elogio é exemplo de atributo que pode 

“conquistar confiança” (Ibid., p. 101), por meio de seus conteúdos qualificados 

(colaborativos, por exemplo). A construção de uma nova visão de como se deve elogiar 

meninas e mulheres pela Avon perpassa este ambiente online, e a publicidade contribui 

para a elaboração, reforço e/ou desconstrução de valores sociais.   

A publicidade que se baseia em branded content e demais ações de branding mais lúdicas 

visa se utilizar de características do entretenimento para aumentar o seu valor de marca e 

de mercado. Estas campanhas publicitárias se ancoram em integração – tanto de suas 

estratégias de marketing e planejamentos de comunicação, quanto da possibilidade de 

estreitar relacionamento com seus clientes. 

É por isso que um conceito intrinsecamente relacionado ao de lovemark é o de “share of 

heart”, uma espécie de “parcela afetiva” que as empresas têm a partir da participação de 

uma marca no coração das pessoas, sendo um vínculo feito com seus consumidores. O 

que desperta o afeto que gerará o amor é a autenticidade da marca. Com isso, para Roberts 

(2005, p. 69), “as marcas de confiança são o passo seguinte das marcas; lovemarks é o 

passo seguinte das marcas de confiança”. 

Utilizar-se de branded content como estratégia publicitária é o que está sendo entendido 

neste artigo como a forma que a Avon está agindo para fazer sua “representação sobre o 

mundo” (ROCHA, 2012, p. 113). Ao colocar o foco em um produto documental, a 

empresa investe no “indivíduo como valor” (Ibid., p. 160), nas diferentes formas de 

identificação e reforço de identidade que podem surgir a partir da sua ação com a 

campanha Repense o elogio. Sua iniciativa é de marketing, mas está oculta, sendo 

apresentada sob uma camada de responsabilidade social.  
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A partir de uma perspectiva analítica, por exemplo, é possível fazer então uma crítica à 

publicidade em geral, segundo Llosa (2013). Para o autor, ela preenche um vazio social 

e se tornou “em parte constitutiva da vida cultural, como também em seu vetor 

determinante. A publicidade exerce influência decisiva sobre os gostos, a sensibilidade, 

a imaginação e os costumes” (Ibid., p. 332). Este é o espaço que a Avon está ocupando 

com suas campanhas publicitárias de empoderamento feminino e, mais particularmente, 

com ações de branded content.  

Neste sentido, de que forma interpretar as campanhas publicitárias que se configuram em 

uma experiência audiovisual expandida e multimidiática, e tornam-se, inclusive, 

protagonistas ao proporem novas conversas sobre temas sociais importantes, como a 

Avon, ao produzir documentários como Repense o elogio? 

Partindo do pressuposto de que “as marcas possuem recursos para incentivar iniciativas 

de cidadania” (CHEVALIER; MAZZALOVO, 2007, p. 82), analisa-se neste artigo as 

formas discursivas e visuais adotadas pela Avon em ação associada ao posicionamento 

“Beleza que faz sentido”.  

 

Repense o elogio: é possível uma marca ter papel de destaque na sociedade? 

“A empresa está determinada a [...] tornar o mundo um lugar melhor – e mais saudável – 

para se viver” (KLEPACKI, 2011, p. 219). Esta noção de que a Avon atua para “retribuir” 

algo à sociedade está alinhada ao fato de ela ser uma precursora no debate das questões 

feministas e de gênero na publicidade9 e no meio empresarial, como se observa a partir 

da análise que pode ser feita com o documentário Repense o elogio.  

Klepacki (Ibid, p. 222) entende que a Avon “dedica-se a encontrar modos de delegar 

poderes e enriquecer a vida de mulheres de todo o mundo”. Importante ressaltar que esta 

																																																								
9 O protagonismo da Avon tem servido inclusive para gerar adequação ou revisão de posicionamento entre suas 
concorrentes do segmento de beleza no Brasil. Cerca de seis meses pós o lançamento do documentário Repense o elogio, 
o Grupo Boticário ativou a campanha O que, além de linda, você é?, que tem inspiração clara na mudança de perspectiva 
capitaneada pela Avon, não focando na aparência para destacar outras características femininas. Detalhe da ação de O 
Boticário disponível em: <https://www.embalagemmarca.com.br/2018/03/o-boticario-muda-embalagem-da-
fragrancia-linda-para-o-dia-da-mulher/>. Acesso em 23 abr. 2018. 
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“consciência rosa” no corpo diretor da empresa foi tardia: até o final dos anos 1990, 

quando tinha cerca de 99% mulheres no seu quadro de trabalho, a companhia possuía um 

homem à frente dos negócios – Klepacki considera que “a Avon ignorou os primeiros 

sinais do movimento feminino” (Ibid., p. 47). Seu novo posicionamento, porém, ressalta 

que a empresa está passando uma nova imagem, coerente aos seus valores 

organizacionais e tentando descontruir estereótipos.  

Ainda de acordo com a autora, a Avon é protagonista de diversas mudanças socioculturais, 

que podem ser associadas neste artigo ao que se entende pelo conceito de marketing 3.0, 

anteriormente mencionado: “em uma época em que as pessoas buscam um significado 

para suas vidas, a Avon continua a cumprir sua promessa de ajudar mulheres de todos os 

lugares a desenvolver negócios e pertencer a algo muito maior do que elas” (Ibid., p. 245).  

Tanto em seu site organizacional quanto no site da ação Repense o elogio, a Avon destaca 

que é uma empresa que se interessa de questões sociais e participa ativamente da 

transformação da vida de mulheres, criando vínculos afetivos e sociais. Neste contexto, é 

importante salientar a análise de Lipovetsky (2007, p. 96) sobre a publicidade 

contemporânea e suas múltiplas formas de atuação em um cenário de mudança nas 

relações de consumo e na gestão de marcas: 

[...] muitas campanhas se afastam da valorização repetitiva do produto, 
privilegiando o espetacular, o lúdico, o humor, a surpresa, a sedução dos 
consumidores. A publicidade denominada “criativa” é a expressão dessa 
mudança. Já não se trata tanto de vender um produto quanto de um modo de 
vida, um imaginário, valores que desencadeiem uma emoção: o que a 
comunicação se esforça por criar cada vez mais é uma relação afetiva com a 
marca. Os intuitos da persuasão comercial mudaram; já não basta inspirar 
confiança, fazer conhecer e memorizar um produto: é preciso conseguir 
mitificar e fazer amar a marca. Às estratégias mecanicistas seguiram-se 
estratégias emocionais. 

  

Partindo deste pressuposto, pode-se questionar o que efetivamente a Avon está obtendo 

de retorno com este tipo de ação, em especial ao se observar que muitas de suas 
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campanhas de empoderamento feminino têm sido criticadas online, o que impactou 

inclusive na visualização do documentário Repense o elogio10 (Tabela 1). 

 

Tabela 1 – Interações e visualizações da ação Repense o elogio 

VÍDEO VIEWS INTERAÇÕES LANÇAMENTO 

Documentário completo  72.146 2,8 mil (+) / 11 mil (-) 18/10/2017 

Trailer de reforço 50.191 1,1 mil (+) / 13 mil (-) 23/10/2017 

Fonte: elaboração própria (abr. 2018) 

 

Para isto, cabe fazer uma análise de conteúdo das principais imagens desta ação da Avon, 

que desde em seu cartaz inaugural (Figura 1), tenta subverter padronizações de gênero ao 

trocar as cores azul e rosa de suas representações mais tradicionais.  

Ao convidar espectadores e consumidoras a “repensar o elogio”, a Avon altera as cores 

de representação de menina (de rosa para azul) e menino (de azul para rosa), assim como 

destaca características que, em geral, não são salientadas desta forma – menina com foco 

em sua inteligência (“esperta”) e menino com foco em sua aparência (“lindo”). Além 

disso, a frase mote ressalta: “o que você diz às meninas hoje, influencia quem elas serão 

amanhã”. É nesta visão de futuro que a Avon está atuando, pensando nas novas mulheres 

que estão surgindo e se empoderando – associadas a coletivos feministas ou não, 

independentemente de serem consumidoras de produtos da companhia.  

 

 

 

																																																								
10 O documentário Repense o elogio foi acusado por representantes de setores conservadores da sociedade brasileira de 
promover “ideologia de gênero”, conforme noticiado na mídia. Por motivos de adequação temática a este artigo, este 
aspecto não está sendo abordado no presente trabalho. Para acompanhamento da repercussão fomentado pela ação da 
Avon, indica-se a leitura de matéria de portal especializado, disponível em: <http://adnews.com.br/publicida 
de/repense-o-elogio-encara-dificuldade-em-interpretacao-de-texto-na-internet.html>. Acesso em 10 abr. 2018.  
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Figura 1: Cartaz do documentário “Repense o elogio” 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Reprodução de Avon Brasil11 

 

Com a ação Repense o elogio, a Avon está dizendo às crianças que elas podem assumir 

diferentes identidades, para além dos papéis de gênero socialmente impostos, o que é 

reforçado na página principal do hotsite (Figura 2).  

 

Figura 2: Destaque do hotsite Repense o elogio 

 

 

 

 

 

 

 

 

																																																								
11 Disponível em: <http://www.repenseoelogio.com.br/>. Acesso em 23 abr. 2018.  
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Fonte: Reprodução de Avon Brasil12 

 

Em um cenário em que as relações de consumo estão mudando – pautando-se por 

questões mais éticas e de valorizações diferenciadas, o foco no futuro é importante, assim 

como o entendimento de que mulheres podem ser “mais do que” é esperado delas (Figura 

3).  A Avon também se apega a forma com que as palavras são ditas, o que está ligado ao 

seu reposicionamento – modificado a partir de uma série de críticas quanto a uma de suas 

campanhas publicitárias anteriores, quando a empresa não atentou para o uso de alguns 

termos ao fazer referências às mulheres13.  

 

Figura 3: Destaques de vídeos atrelados à ação Repense o elogio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Reprodução de Avon BR (YouTube)14 

																																																								
12 Disponível em: <http://www.repenseoelogio.com.br/>. Acesso em 23 abr. 2018. 
13 O video “Quilinhos”, da campanha Mega para cima, foi um dos mais criticados. A repercussão na mídia 
especializada pode ser conferida em <https://exame.abril.com.br/marketing/campanha-da-avon-causa-impacto-
negativo-na-web>. Acesso em 16 abr. 2018. 
14 Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=oLq2mXD4fFo>. Acesso em 23 abr. 2018.  
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Em geral, a ação de branded content da campanha Repense o elogio foi bem recebida nos 

sites especializados em marketing, assim como o fato de a empresa Avon estar associada 

a uma organização de grande visibilidade internacional (ONU Mulheres) e abrir espaço 

para um novo tipo de campanha publicitária em aderência ao seu novo posicionamento, 

se aproximando da publicidade social.  

 

Figura 4: Mosaico de notícias sobre a ação Repense o elogio 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria a partir de reproduções online 

 

A relação entre as ações de branded content da Avon e suas consumidoras pode fazer 

com que se gere um ambiente positivo para a emergência de novas estratégias de 

marketing diferenciadas. “Quando os consumidores se comportam responsavelmente, 

podem fazer com que as marcas reforcem ações sociais geradoras de progresso social, 

cultural, econômico e até moral” (CHEVALIER; MAZZALOVO, 2007, p. 270).  

Neste aspecto, a Avon desponta como uma empresa compromissada em entender as novas 

necessidades de seus públicos de interesse, e em iniciar um debate em prol de uma nova 

visão da publicidade na sociedade contemporânea – mais inclusiva, mais dialógica e mais 

diversa.  
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Considerações finais 

Quando a Avon insere em seu hotsite da ação Repense o elogio frases como “queremos 

que as meninas continuem sendo reconhecidas por sua beleza, mas também por suas 

habilidades e competências”, ela entende que deve assumir uma função de mudar a 

sociedade. Mesmo sendo líder no mercado mundial no segmento de beleza e com todo 

seu destaque no Brasil revendendo maquiagem, a companhia reconhece que a visão tida 

das mulheres atualmente (pautada pela aparência) é reducionista, e que isto pode ter um 

efeito negativo na formação da personalidade de meninas e de jovens.  

Com isto, por meio de ações de entretenimento pautadas pelo relacionamento com seus 

públicos de interesse, a Avon elabora sua estratégia de marketing utilizando-se de 

técnicas ligadas a uma forma estética diferenciada, por meio do branded content, para 

fomentar o consumo, mas que também serve para gerar questionamento social, usando de 

práticas lúdicas como forma de ativar seu posicionamento e visando aumentar seu valor 

de marca por meio de engajamento e reconhecimento de suas consumidoras – o que a 

aproxima das lovemarks.  

Na contemporaneidade, a produção de conteúdo com foco em apoio a causas sociais 

relevantes tem tido destaque na gestão de marcas, influenciando diretamente na maneira 

com que as empresas vão elaborar seus planejamentos de comunicação e, 

consequentemente, suas campanhas publicitárias – no caso da Avon, o entretenimento, 

por meio do audiovisual, serve como reforço de posicionamento alinhado ao discurso 

feminista, em uma relação entre mercado e demandas da sociedade. 

Isto reforça o papel de destaque que as marcas possuem atualmente, para além de funções 

meramente comerciais. Assim, mesmo que ainda esteja em um caráter inicial, o novo 

posicionamento da Avon e seu vídeo Repense o elogio demonstram uma possibilidade de 

mudanças em um momento de reflexão sobre a publicidade.  

Adicionalmente, entende-se neste artigo que há espaço social para que as marcas e as 

empresas se destaquem por meio de suas campanhas publicitárias, mas é necessária uma 
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análise mais aprofundada do tipo de papel que o consumo está tendo na 

contemporaneidade.  
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Publicidade e games: apropriação e experiência 

Karen de Paula Santos1 

 
Resumo: O presente artigo propõe-se a analisar as abordagens publicitárias concebidas a partir 
do jogo Pokémon GO em uma perspectiva prática. Trata-se de uma amostra de um estudo2 
prévio para o Trabalho de Conclusão de Curso em Comunicação Social, na Universidade 
Federal Fluminense, no ano de 2017. Para tanto, buscou-se observar algumas dessas 
manifestações por meio de um estudo de caso múltiplo que envolveu dois eventos publicitários 
realizados em shoppings brasileiros, buscando compreender as apropriações do tema por marcas 
e empresas em uma dinâmica que envolve o game no contexto de uma experiência que vai além 
do universo virtual. 

Palavras-chave: jogo eletrônico; publicidade; experiência; pokémon go. 

Abstract: This article intends to analyze the advertising approaches conceived around the game 
Pokémon GO through a practical perspective. It is a part of a previous study to the Final Paper 
of the Social Communication course in Universidade Federal Fluminense, in 2017. To this end, 
we intend to observe some of these manifestations through a multiple case study involving two 
advertising events held in Brazilian shopping malls; it aims to understand the theme’s 
appropriation by brands and companies in a dynamic that involves the game from an experience 
that goes beyond the virtual universe. 

Keywords: game; advertising; experience; pokémon go. 

 

Introdução 
Pokémon GO foi o termo mais pesquisado no Google em 2016, em relação às buscas 

realizadas no Brasil e em âmbito mundial, de acordo com o portal El País 3 . Ao 

direcionar a análise do fenômeno ao panorama brasileiro, nota-se a ampla abordagem do 

assunto em portais de entretenimento, sites de notícias, jornais, revistas e na 

programação televisiva, além da presença nos veículos de comunicação voltados 

exclusivamente às áreas de jogos, tecnologia, cultura oriental e outros segmentos afins. 

																																																								
1 Mestranda, ingressa na turma de 2018, do Programa de Pós-Graduação em Mídia e Cotidiano da Universidade 
Federal Fluminense (PPGMC/UFF) e graduada em Comunicação Social, com habilitação em Publicidade, também 
pela UFF. E-mail: karen.ed@hotmail.com. 
2Trabalho orientado pelo Profº Drº José Carlos Messias dos Santos Franco, bolsista de Pós-Doutorado Capes/PNPD 
do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da UFF. Doutor em Comunicação e Cultura pela UFRJ e integrante 
dos grupos de pesquisa Cibercog/Uerj e LabCult/UFF. E-mail: jmessias.santos@gmail.com.  
3 Disponível em: http://brasil.elpais.com/brasil/2016/12/13/tecnologia/1481648331_715617.html>. Acesso em 05 abr. 
2018. 
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O jogo consiste em um aplicativo free to play4 voltado a determinadas plataformas 

móveis que possuam conexão com a internet e sejam equipadas com os sistemas 

operacionais Android ou IOS. Além destas características, há na mecânica do jogo, 

baseada na caça aos seres Pokémon, os recursos de geolocalização e realidade 

aumentada, que permitem uma experiência partilhada entre o ambiente real e virtual. 

Diante dos diversos fatores técnicos, estatísticas de sucesso e da mobilização social 

ocasionada pelo tema, o game alcançou também as instâncias comunicacionais da 

publicidade, demonstrando como o mercado utiliza “signos e sentidos intimamente 

ligados ao imaginário de um grupo social” (GOUVEIA; TAVARES, 2014, p. 117), 

principalmente nas abordagens pautadas no compartilhamento e na espalhabilidade 

(JENKINS, 2009). 

Nesse contexto, em que a publicidade se relaciona com os mais variados tipos de jogos, 

nota-se um longo processo de adaptação das abordagens e do refino no direcionamento 

das mídias nos quais anúncios serão veiculados. Levando em consideração novas 

tendências comunicacionais, em virtude de fenômenos como a cibercultura e da 

apropriação espontânea de temas advindos das instâncias de circulação midiática 

(FARIA; PEREZ, 2016), o presente estudo busca compreender as associações 

estabelecidas entre o jogo e os discursos publicitários de empresas, a capacidade de 

despertar o interesse do público e as novas formas de interação com o consumidor com 

base na promoção de experiências. 

 

Um novo “fazer publicitário” e o desenvolvimento do mercado de games 

Ao observar as práticas comunicacionais contemporâneas é possível notar a sutileza na 

veiculação dos conteúdos midiáticos, no que tange, sobretudo, ao campo da publicidade 

e da propaganda. As mensagens, cada vez mais, são adaptadas e possuem profunda 

relação com os meios, apontando a pertinência dos estudos de Marshall McLuhan na 

observação do ambiente contemporâneo da cibercultura. Através da personalização do 

																																																								
4 Trata-se de um segmento de games em que a instalação e a utilização dos principais recursos do jogo é gratuita. 
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conteúdo veiculado, da alta segmentação do público-alvo, dos novos dispositivos e 

recursos tecnológicos, além da nova roupagem simbólica que o formato publicitário tem 

assumido, vem à tona um modelo de propaganda com características pervasivas e que 

utiliza ferramentas ubíquas em sua dinâmica de comunicação.  

Tendo em vista esse novo panorama de divulgação publicitária, Casaqui (2011) discorre 

sobre a inexistência de um termo que abarque modos de publicidade alternativos, indo 

além dos formatos tradicionais que são veiculados em jornais, revistas, rádios, 

televisões, por malas diretas, outdoor, entre tantos outros modelos já conhecidos. Para 

tanto, Casaqui (Ibid.) adota o uso do vocábulo “publicização”, designando “os novos 

modos de comunicação que tenham como pano de fundo o caráter comercial, de 

vinculação de consumidores a marcas, a mercadorias, a corporações, sem assumir 

diretamente a dimensão pragmática do apelo à aquisição de produtos (...)” (Ibid., p. 141-

142). O consumo contemporâneo, de acordo com o autor, foi rodeado por uma 

atmosfera que remete ao espetáculo e ao lazer, na qual surgiram novos modelos de 

publicidade (Ibid.). Se, no século XIX, era possível observar a presença do 

entretenimento aplicado à esfera comercial através das galerias, vitrines e exposições, 

contemporaneamente, ele é observado também no design, nas características do ponto 

de venda, nas narrativas publicitárias, nas experiências promovidas pelas companhias, 

enfim, no “universo simbólico das marcas” (Ibid., p. 147) e mercadorias. 

Segundo Gouveia e Tavares (2014), o anseio por diversão e felicidade presente na 

sociedade moderna funciona como pilar para o desenvolvimento de estratégias de 

marketing pautadas na interação e compartilhamento de signos entre consumidores e 

companhias. Assim, “o entretenimento, que antes era o objetivo final da indústria 

criativa, também se torna o meio pelo qual as marcas passam a fazer parte do cotidiano 

dos públicos” (Ibid., p. 122). 

Desse modo, se, há alguns anos, “a compreensão do que constituíam as atividades 

publicitárias era mais clara para todos” (SANTAELLA; MENDONÇA, 2014, p. 22), 

sabe-se que, hoje, tais atividades passam por reconfigurações e assumem uma postura 
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de transparência em relação ao seu formato de apresentação e às ferramentas 

tecnológicas que utiliza. 

Em um cenário de aprimoramentos digitais, os jogos eletrônicos apresentam-se como 

uma mídia promissora para veiculação publicitária, devido à ampla gama de 

plataformas e ao crescimento deste mercado. De acordo com dados do Ministério da 

Cultura e citados no Portal EBC5, o setor brasileiro de games, em 2017, arrecadou 

R$ 1,3 bilhão, compondo uma das fatias mais rentáveis do entretenimento. 

A partir da tendência de transição dos consoles domésticos às plataformas mobile, os 

smartphones assumem a posição de principal dispositivo móvel no contexto 

mercadológico de jogos eletrônicos. Há uma facilidade de acesso aos games no que 

tange ao público consumidor, seja do ponto de vista econômico, pelo baixo valor dos 

jogos — que usualmente são grátis — ou devido à praticidade de estar próximo ao 

aparelho celular e poder jogar nos mais diversos ambientes. 

Conforme Oliveira (2016, p. 29):  

[...] Com a popularização e fácil acesso às redes móveis, como o Wi-fi, redes 
Wireless, 3G e 4G, tablets, smartphones, palmtops, aplicativos de 
geolocalização e conversação instantâneas, entre outros dispositivos da 
atualidade, permite-se que a informação chegue ao usuário quando este se 
encontra em mobilidade pelo espaço urbano. 

 

Aliadas à transmissão de dados em plataformas móveis, as tecnologias ubíquas e 

locativas — como a geolocalização e a realidade aumentada — incorporam uma parcela 

dos dispositivos eletrônicos atuais, alcançando o universo dos jogos eletrônicos. O 

conceito de ubiquidade pode ser compreendido através da definição de computação 

ubíqua, elaborada pelo pesquisador Mark Weiser, em 1991. Para o autor, os 

computadores estariam presentes no cotidiano dos usuários de forma integrada ao viver 

humano, de tal modo que a presença dos dispositivos não seria claramente perceptível 

no cotidiano (ATEM; AZEVEDO; OLIVEIRA, 2013, p. 2). 

																																																								
5 Disponível em: <http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2018-01/ministerio-da-cultura-lanca-curso-
distancia-para-empreendedores-de-games>. Acesso em 15 abr. 2018. 
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As ferramentas de geolocalização e realidade aumentada, que incorporam uma parcela 

dos dispositivos eletrônicos atuais, permitem que o usuário compreenda o game como 

uma extensão do ambiente real, sendo válida também a dinâmica oposta, de modo que a 

experiência do jogar passa a ser permeada por características do cotidiano.  

Nesse contexto, surgiu o conceito de jogos pervasivos, amplamente debatido por 

teóricos, devido à complexidade de sua definição. Essa classificação, baseada nas 

características de expansão da realidade virtual, está relacionada à “fusão com o espaço 

físico, geralmente urbano, além de uma alternância fluida entre as fronteiras da 

realidade e da ficcionalidade” (OLIVEIRA, 2016, p. 24). 

Segundo Pereira (2016, p. 9), Pokémon GO integra o rol dos últimos jogos pervasivos 

lançados, do mesmo modo que o game Ingress. Assim como outros títulos que recebem 

esta classificação, há uma junção das ferramentas de geolocalização e realidade 

aumentada, “permitindo ao jogador mover-se pelo mundo de jogo usando o seu 

dispositivo móvel e ligando a experiência de jogo à experiência do mundo real.” (Ibid., 

p. 8) 

 

O game em uma experiência publicitária 

Um exemplo da utilização do tema Pokémon GO foi a apropriação do próprio jogo e 

dos recursos nele contidos para estimular o fluxo de jogadores nas proximidades de 

estabelecimentos ou promover eventos, como caçadas Pokémon e batalhas nos ginásios 

entre as três equipes do game. 

Nesse tipo abordagem publicitária, onde a marca passa a compor uma narrativa junto ao 

game, “um universo ficcional é criado” (OLIVEIRA, 2016, p. 17), de modo que “a 

imersão e o engajamento são partes das experiências estéticas possíveis” (Ibid.). 

A princípio, a lógica dos eventos parece funcionar de forma simplória: atrair potenciais 

consumidores ao ponto de venda, possibilitando, assim, aumento do consumo e do lucro; 

uma equação objetiva, onde um estímulo ou atrativo gera, possivelmente, um resultado 

positivo imediato. Porém, ao promover a integração entre duas entidades simbólicas — 
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no caso, uma determinada marca e o jogo Pokémon GO — os valores atribuídos a cada 

uma unem-se na construção de um valor outro, baseado na experiência proporcionada. 

Em uma visão “macro”, os índices percentuais de aumento das vendas durante eventos, 

embora fundamentais, não encerram, por si só, as intenções das companhias e empresas, 

quando estas promovem experiências imersivas. Fatores perceptíveis a longo prazo, 

como engajamento dos consumidores pela marca e a associação de pertencimento ao 

aspecto simbólico da companhia, conduzem a um denominador comum: a construção de 

afetos com fidelização dos clientes. 

Tal apropriação voltada para a criação de experiências ao público pôde ser observada no 

evento promovido em 2016 pelo shopping The Colonie Center, localizado na cidade de 

Albany, nos Estados Unidos. O estabelecimento teve seu espaço ambientado com os 

elementos dos ginásios de Pokémon GO, incluindo totens dos líderes dos times, 

bandeiras das equipes do jogo e figuras de Pokémon escondidas pelos arredores do 

shopping.6 

 

Figura 1 – Criação de um ginásio real no shopping The Colonie Center, Albany (EUA) 

																																																								
6 Vídeo explicativo disponível em: <https://www.facebook.com/GameSpot/videos/10157328472550436/>. Acesso 
em 15 abr. 2018. 
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Fonte: Site Pausa Para Nerdices7 

 

Com base em abordagens como esta, buscou-se compreender as dinâmicas de ações de 

marketing promovidas por centros comerciais que utilizaram Pokémon GO como 

temática central de suas práticas publicitárias. Para a compreensão do funcionamento 

das técnicas publicitárias vinculadas ao game, focando na apropriação de temas 

presentes nas esferas de circulação midiática, foram analisados dois estudos de caso que 

abordam a utilização de práticas publicitárias para a criação de eventos e promoções que 

envolvam ativamente o público, em um modelo de marketing de experiência voltado ao 

entretenimento. 

As ações analisadas tratam-se dos eventos realizados em agosto de 2016: “Encontro de 

Pokémon GO”, promovido pelo São Gonçalo Shopping (RJ) e o conjunto de eventos 

“PokéCaça Iguatemi” (CE), organizado pelo Shopping Iguatemi Fortaleza. 

Em relação à obtenção e apuração das informações, foram utilizados dados primários e 

secundários: por meio de contato direto com fontes oficiais — como os setores de 

Marketing e Assessoria de Imprensa dos estabelecimentos — e análises documentais 

através de referências jornalísticas e dos conteúdos publicados nas redes sociais, com 

enfoque no Facebook. 

Ambos os eventos têm como mesmo ponto de partida a apropriação do tema Pokémon 

GO para a realização de ações que promovam, sobretudo, engajamento e identificação 

do público. Durante a coleta de dados, foi possível notar o modo díspar com o qual as 

mecânicas foram estabelecidas e os eventos foram desenvolvidos, apesar de haver um 

intervalo de apenas cinco dias entre as primeiras edições de cada ação. No “Encontro de 

Pokémon GO” do São Gonçalo Shopping o destaque foi a caçada de prêmios reais no 

próprio estabelecimento, utilizando o tema como um mote para o evento; já na 

“PokéCaça Iguatemi” a mecânica foi constituída a partir dos próprios recursos 

																																																								
7 Disponível em: <http://www.pausaparanerdices.com/2016/08/15/shopping-monta-ginasio-para-jogadores-de-
pokemon-go/>. Acesso em 15 abr. 2018. 
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disponíveis no game, como a ativação do módulo lure, um item responsável por atrair 

os seres Pokémon para as proximidades dos jogadores. 

O São Gonçalo Shopping promoveu dois eventos com a temática Pokémon GO: o 

primeiro no dia de 11 de agosto de 2016 e, após uma semana, a segunda edição, em 18 

de agosto. Conforme informações da equipe interna de Marketing, o mesmo evento do 

Facebook foi editado para anunciar as duas datas, razão pela qual as capturas de tela da 

página de divulgação da ação apresentam apenas o título “2° Encontro de Pokémon GO 

no São Gonçalo Shopping”. Entretanto, ao atender à solicitação por informações para a 

construção deste estudo, o departamento de Marketing do shopping explicou que apenas 

a primeira edição seria considerada, tendo em vista que a segunda não ocorreu de fato, 

pois o alcance e repercussão ficaram aquém do que foi estimado.  

Denominado “1° Encontro de Pokémon GO”, o evento ocorreu em uma quinta-feira e 

teve duração de três horas, de 17:00h às 20:00h. Em sua divulgação8 no Facebook, há o 

convite: “Chegou a hora de caçar ‘Pokémons’ e duelar aqui no São Gonçalo Shopping. 

Junte os seu amigos, a criançada que está de férias, coloque a roupa do seu Cosplay 

favorito do Pokémon e venha se divertir aqui”. A descrição informava também o dia e 

horário, além de detalhar o local de início: “Será dia 18/08, às 17h. Ponto de encontro 

16h30: Em frente a P1 (Portaria no 1ºPiso) Às 17hs, iniciamos a caçada [...]”.  

De acordo com um relatório fornecido pela analista de Marketing do Shopping, Emily 

Franca, participante na organização do “1° Encontro de Pokémon GO”, a criação e 

divulgação do evento no Facebook ocorreu apenas um dia após o lançamento oficial de 

Pokémon GO no Brasil. Por esta razão, ela explica que não houve uma estratégia 

aprofundada de desenvolvimento e a elaboração se deu da forma mais ágil possível. O 

principal objetivo foi permitir que, logo após o lançamento, os jogadores pudessem 

“caçar” de forma segura, dentro do espaço do shopping. 

																																																								
8 Disponível em: <https://www.facebook.com/events/1666198563701430/>. Acesso em 24 abr. 2018.	
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Em depoimento ao Jornal Extra, que realizou uma matéria9 sobre o evento, a gerente de 

Marketing do shopping, Sandra Lima, declarou que, pelo fato de Pokémon GO ter sua 

experiência de jogo a partir de espaços de livre circulação foi uma oportunidade de 

proporcionar segurança aos jogadores e atraí-los ao estabelecimento. A gerente afirma 

também que “o São Gonçalo Shopping sempre teve essa característica de promover 

eventos conectados com games e redes sociais”. 

Estabelecendo um balanço referente aos resultados da ação, a Analista de Marketing do 

shopping avalia como um grande sucesso no que tange, principalmente, à repercussão e 

ao aumento do fluxo de pessoas na data do evento. No entanto, em contato por e-mail, 

ela explica que as estatísticas sobre o número de vendas e dados mais segmentados 

sobre o público não podem ser fornecidos, por se tratar de informações de interesse 

confidencial. 

De acordo com os números apurados através de vídeo10 do canal São Gonçalo Shopping 

e da página11 de divulgação da ação no Facebook, o encontro reuniu mais de 300 

pessoas, 955 usuários marcaram a opção “Comparecerei” no evento online, cerca de 

1.500 optaram pelo “Tenho interesse” e, no total, houve mais de 1.700 

compartilhamentos entre os usuários. 

No Estudo de caso 2, acerca do Shopping Iguatemi Fortaleza, as ações publicitárias 

relacionadas a Pokémon GO culminaram em dois grandes eventos que envolveram a 

temática, denominados “PokéCaças”. A primeira “PokéCaça Iguatemi” ocorreu em 6 de 

agosto de 2016, sábado, de 15h às 18h. Já a segunda ocorreu no dia 13 de agosto de 

2016, em uma segunda-feira, de 13h às 16h, — após o domingo de comemoração do dia 

dos pais. A divulgação se deu por meio de postagens no Facebook realizadas um dia 

antes dos eventos, utilizando GIFs12 animados como convites para as “caçadas”. 

																																																								
9 Disponível em: <https://extra.globo.com/noticias/rio/shopping-de-sao-goncalo-promove-encontro-entre-cacadores-
de-pokemon-go-19904455.html>. Acesso em 24 abr. 2018.	
10 Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=N8iQMEKjrMo>. Acesso em 24 abr. 2018. 
11 Disponível em: <https://www.facebook.com/events/1666198563701430/>. Acesso em 24 abr. 2018. 
12 GIF (Graphics Interchange Format) é um formato de arquivo digital que consiste, usualmente, em curtas animações 
através de imagens em movimento. 
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A partir de uma mecânica diferente da utilizada no estudo de caso 1, — em que a 

principal atividade proposta era a busca pelos “Pokétesouros” no espaço físico do São 

Gonçalo Shopping — as ações do Iguatemi Fortaleza basearam-se na interação com a 

própria experiência do game. Durante o período de realização do evento, foram ativados 

itens de lure nas cinco PokéStops presentes no shopping, atraindo seres Pokémon para 

estes pontos específicos. 

Em uma explanação mais aprofundada, de acordo com a pesquisa exploratória realizada 

para a elaboração do presente estudo e da definição apresentada no portal de tecnologia 

TechTudo13, o módulo lure consiste em um recurso do jogo que pode ser habilitado em 

uma PokéStop, caso esta não possua nenhum outro efeito ativo no mesmo momento. O 

módulo é capaz de atrair uma maior quantidade e variedade de Pokémon durante 30 

minutos e permite que todos os jogadores presentes na região visualizem e possam 

capturá-los. O lure pode ser conquistado como premiação por atingir determinados 

níveis no jogo ou através da Loja do aplicativo e custa a partir de 100 PokéCoins, cada 

unidade. Desse modo, considerando que a compra das PokéCoins é efetuada através de 

transações financeiras in-game, o lure pode ser adquirido com dinheiro real. 

Tratando-se de uma ação em larga escala, como a “Pokécaça Iguatemi”, em geral, há 

um investimento financeiro por parte dos promotores dos eventos para a ativação dos 

módulos lure em diferentes pontos de interesse, atraindo potenciais consumidores para 

os arredores dos estabelecimentos. 

Além de proporcionar aos jogadores um suplemento à dinâmica do game, incentivando 

mais capturas com o lure e a evolução de níveis no jogo, as “Pokécaças” foram 

caracterizadas não só como um grande encontro entre os jogadores de Pokémon GO, 

mas também de admiradores da cultura oriental e fãs da franquia Pokémon. 

No que tange aos resultados práticos, em um panorama geral, as “PokéCaças” também 

apresentaram ótimos indicadores e, com base no relato da assessoria de imprensa do 

Iguatemi Fortaleza, foram considerados um sucesso pela administração do shopping. De 

																																																								
13 Disponível em: <http://www.techtudo.com.br/dicas-e-tutoriais/noticia/2016/08/como-usar-incense-e-lure-module-
em-pokemon-go.html>.  Acesso em 24 abr. 2018.	
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acordo com informações fornecidas pela assessoria, as ações obtiveram um aumento de 

5% no fluxo dos clientes, estabelecendo um paralelo com os sábados — dia da semana 

em que o movimento é maior — do mesmo período de 2016. Em relação aos 

rendimentos financeiros, foi gerado um total de R$ 134.000,00 em mídia espontânea 

para o shopping. 

Em relação ao público participante, embora as duas ações tenham envolvido uma ampla 

abrangência de perfis e faixas etárias a partir da temática de Pokémon GO — 

principalmente devido à realização apenas alguns dias após seu lançamento no Brasil — 

a mecânica de cada uma demarca o potencial perfil do público de cada evento. No 

evento proposto pelo São Gonçalo Shopping, além de proporcionar aos jogadores uma 

PokéStop próxima e um local seguro para a captura dos seres Pokémon, os participantes 

poderiam usufruir da dinâmica do encontro mesmo sem possuir o aplicativo do game. O 

principal requisito foi o acesso às dicas postadas pela página no Facebook, onde foram 

fornecidas coordenadas para a busca dos “Pokétesouros”. Desse modo, além dos 

usuários ativos do jogo, simpatizantes com o tema Pokémon e curiosos também 

puderam participar ativamente da mecânica proposta. 
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Figura 2 – Publicação da fanpage do Shopping São Gonçalo sobre o evento 

Fonte: Página São Gonçalo Shopping no Facebook14 

 

No Shopping Iguatemi Fortaleza, as ações foram direcionadas principalmente aos 

jogadores de Pokémon GO. Os atrativos principais envolviam os dois ginásios e cinco 

PokéStops disponíveis no ambiente do shopping, além da ativação de módulos de lure 

durante as três horas de duração dos eventos. Essa mecânica, que demanda dos 

participantes alguns pré-requisitos — como um smartphone compatível com o jogo e a 

presença do aplicativo instalado no aparelho — estabelece um público-alvo mais 

específico, que, de fato, seja usuário do jogo e compreenda o funcionamento do game.  

 

																																																								
14 Disponível em: <https://www.facebook.com/SaoGoncaloShopping/posts/1094886490599974>. Acesso em 24 abr. 
2018.	
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Figura 3 – Postagens de divulgação das “PokéCaças” 

Fonte: Página Shopping Iguatemi Fortaleza no Facebook15 

 

Um fato curioso é que a interação e compartilhamento entre os potenciais participantes, 

muitos até então desconhecidos entre si, teve início na esfera virtual através da 

organização de grupos que se encontrariam durante a ocasião. No “Encontro de 

Pokémon GO”, foi criado um grupo no aplicativo de mensagens Whatsapp, onde os 

interessados em participar poderiam inserir seus números de telefone na publicação da 

página de divulgação do evento. Já na “PokéCaça Iguatemi”, os participantes se 

reuniram previamente através de um grupo formado no Facebook, chamado “Pokémon 

GO – Iguatemi”. 

Além do aspecto social, a locomoção entre os espaços do shopping também é um 

aspecto interessante a ser analisado a partir de cada ação. Enquanto no “Encontro de 

Pokémon GO” a rota de circulação do evento foi estabelecida pelo próprio setor de 
																																																								
15 Disponível em: <https://www.facebook.com/shoppingiguatemifor>. Acesso em 24 abr. 2018.	
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Marketing — à medida que os “Pokétesouros” eram dispostos nas áreas definidas —, na 

“PokéCaça Iguatemi” a mecânica da ação foi atrelada ao funcionamento do próprio 

game, de modo que as regiões visitadas se basearam na localização das Pokéstops, 

ginásios e dos pontos onde havia seres Pokémon a serem capturados. 

Antes, durante e depois de toda a dinâmica dos eventos, os shoppings publicaram, em 

maior e menor grau, conteúdos em suas mídias sociais, por meio de anúncios das datas e 

detalhes das ações, interações com o público no decorrer do evento e publicações de 

fotos e conteúdos em uma pós-divulgação sobre os resultados. Este processo de criação 

baseado na “hiperpublicidade” 16 (PEREZ; BARBOSA, 2008), somado a toda 

experiência do evento, permite que as marcas se posicionem ativamente nos campos de 

circulação midiática através de três vias principais: materiais divulgados em seus 

próprios canais de comunicação; matérias, reportagens e publicações em jornais, 

revistas, na televisão e meios de comunicação em geral; e através da produção e 

reverberação de conteúdos entre os participantes e usuários da internet. 

Ao observar as questões de interatividade e recepção dos participantes sobre as 

experiências vivenciadas, pode-se notar que os dois eventos apresentaram uma 

produção de conteúdo espontânea por parte do público, fator característico da 

comunicação moderna (SILVA, 2008). A publicação de fotos, hashtags, comentários e 

registros nas redes sociais são alguns dos exemplos observados neste estudo de caso que 

posicionam o ambiente on-line como uma forma de “extensão” da experiência para 

outras esferas além do meio físico. 

Sobre a relação entre a experiência promovida no âmbito real e a interação com o 

ambiente virtual, Oliveira (2016, p. 17) afirma: “Atrelado a uma convocação de 

performance dos sujeitos, a imersão participativa promove afetos que são construídos 

pela publicidade [...] são parte do momento experiencial da publicidade que ofertam 

outras vivências tangíveis ao corpo para os interatores”. 

 

																																																								
16 Conceituação na qual “a marca, por meio da publicidade, se apropria de narrativas comuns ao repertório de seu 
público-alvo a fim de que aquilo gere intimidade e estimule a interação” (FARIA e PEREZ, 2016, p. 3). 
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Considerações finais 

No que se refere às abordagens publicitárias aqui citadas, sob formas de publicização, e 

em ações que valorizam experiências positivas em torno das marcas envolvidas, 

observam-se soluções que vão além do formato publicitário tradicional. Em uma 

conjuntura na qual a tendência multiplataforma permite que o público opte pelo 

conteúdo que mais lhe convém e transite de uma mídia a outra em um curto intervalo de 

tempo, a publicidade, cada vez menos, é caracterizada por uma interrupção que se 

coloca como obstáculo ou interferência. Pelo contrário, ela tem se posicionado como 

uma aliada às experiências de lazer e tem sido, ela própria, um entretenimento. Ao 

promover a integração entre duas entidades simbólicas — no caso, uma determinada 

marca e o jogo Pokémon GO — os valores atribuídos a cada uma unem-se na 

construção de um valor outro, com base na experiência proporcionada. 

O vínculo afetivo com um público cativo que já conhecia e consumia conteúdos sobre 

Pokémon foi aliado ao interesse da sociedade em geral e, mesmo sem conhecer 

profundamente o universo dos jogos, animes e mangás da franquia, muitos participaram 

de discussões relacionadas e se envolveram com o tema, tamanha a repercussão. Desse 

modo, dialogar sobre Pokémon GO não era uma exclusividade dos gamers, 

simpatizantes da cultura oriental, fãs de Pokémon ou indivíduos que jogavam, de fato, o 

game. 

A partir da promoção de experiências imersivas, fatores como o engajamento dos 

consumidores e a associação ao aspecto simbólico da companhia conduzem a um 

denominador comum: a construção de afetos com fidelização dos clientes. 

Diante desse cenário e estabelecendo uma análise panorâmica, compreendemos que a 

premissa de entreter e proporcionar diversão ao público é um fator comum às práticas 

publicitárias aqui analisadas, que utilizaram diferentes abordagens a Pokémon GO como 

pontos principais de suas estratégias comunicacionais. Como ponto de partida para sua 

comunicação, as empresas têm buscado uma abordagem interativa com o público, que 

aprofunde seus laços e crie vínculos afetivos, utilizando, como intermédio, assuntos que 

já despertem interesse e permeiem o repertório cotidiano dos indivíduos. 
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Desse modo, as associações e apropriações bem realizadas a partir de temas de interesse 

público e conteúdos em evidência permitem que os próprios estabelecimentos, marcas e 

empresas transformem-se em pautas de comunicação e estejam presentes no cotidiano 

de seu público e clientes. Essa dinâmica reafirma uma nova configuração da publicidade, 

voltada ao entretenimento e baseada nos interesses e afetos de grupos sociais, em uma 

lógica muito mais horizontal e dialógica, que estimula o público a assumir um papel de 

interlocutor e participar ativamente da construção de novas práticas comunicacionais.  
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A EMERGÊNCIA DA CENA K-COVER NO BRASIL 

Krystal Urbano1; Gabriela Kautscher2 

 
Resumo: O texto aborda a emergência da Hallyu Wave no Brasil, a partir de um olhar sobre a 
prática do canto e dança k-cover que, desde o último decênio, vem ganhando visibilidade nos 
espaços urbanos (e nas mídias) em nosso país. Para isso, apresentamos um panorama do 
desenvolvimento recente desta cena, ao investigar como os k-covers brasileiros se articulam e se 
apropriam das narrativas dos textos culturais/musicais advindos da Coréia do Sul, bem como os 
espaços apropriados para a realização desta prática no Brasil. 

Palavras-chave: hallyu wave; k-pop; k-cover; performance; cenas. 

 

Abstract: The text addresses the emergence of Hallyu Wave in Brazil, based on a look at the 
practice of singing and k-cover dance that, since the last decade, has gained visibility in urban 
spaces (and in the media) in our country. For this, we present an overview of the recent 
development of this scene, by investigating how the Brazilian k-covers articulate and 
appropriate the narratives of the cultural / musical texts coming from South Korea, as well as 
the appropriate spaces for the accomplishment of this practice in Brazil. 

Keywords: hallyu wave; k-pop; k-cover; performance; scenes. 

 

 

Introdução  

São Paulo, julho de 2016. Quatro longas avenidas circundam os limites do 

Campo de Marte, local da 13 edição do festival Anime Friends. A convenção é 

realizada pela Yamato Corporation, empresa nascida na virada do milênio impulsionada 

pelo boom anime na década de 1990 e sediada na metrópole paulista. O cansaço já toma 

conta dos participantes ali presentes – cosplayers e otakus, k-poppers e k-covers – e de 

mim mesma, contaminada pela densa paisagem visual e sonora na qual se misturavam 

personagens diversos do mundo dos mangás, animes, games e dos idols da música pop 

oriental. Sentada no gramado na lateral do palco principal do evento, ouço os relatos 

																																																								
1 Doutoranda em Comunicação pela Universidade Federal Fluminense (PGGCOM | UFF), na linha de pesquisa 
Mídia, Cultura e Produção de Sentidos. Coordenadora Adjunta do Asian Club – Grupo de pesquisa dedicado a 
Cultura Pop produzida no contexto dos países do Extremo Oriente e vinculado à Graduação de Estudos de Mídia da 
UFF. Bolsista Faperj Nota 10.  E-mail: krystal.cortez@gmail.com.	
2 Bacharel em Produção Cultural pela Universidade Federal Fluminense (UFF). Integra o Asian Club – Grupo de 
pesquisa dedicado a Cultura Pop produzida no contexto dos países do Extremo Oriente e vinculado à Graduação de 
Estudos de Mídia da UFF. E-mail: gabimag25@gmail.com. 	
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informais de alguns dos finalistas do concurso KCC - K-pop Cover Challenge, 

competição realizada durante a convenção. Sentada no gramado na lateral do palco 

principal do evento, ouço os depoimentos e relatos informais de alguns dos finalistas do 

concurso K-pop Cover Challenge, competição realizada durante a convenção. O 

referido concurso, criado em 2012 pela empresa Yamato no evento Anime Dreams em 

São Paulo, reúne jovens covers de música k-pop de várias regiões do país que, são 

avaliados em duas categorias: dança e canto. Em ambos os casos, os critérios para 

avaliação giram em torno da originalidade, presença de palco, expressão artística, 

execução de passos e sincronia (no caso dos grupos), além do figurino que se configura 

deveras importante no julgamento final do concurso Em ambos os casos, os critérios 

para avaliação giram em torno da originalidade, presença de palco, expressão artística, 

sincronia e execução de passos (no caso dos grupos), além do figurino que se configura 

deveras importante no julgamento final do concurso (KAUTSCHER, 2017). Espero o 

resultado dos grupos e solos vencedores enquanto os covers desmontam seus cenários e 

figurino para realização das performances, boa parte deles confeccionados pelos 

próprios jovens que aqui nesse artigo serão denominados como k-covers3. 

Devido a seu caráter recente, não há ainda uma historiografia consolidada sobre 

a prática da dança e canto k-cover no Brasil Existem dados esparsos que apontam os 

vídeos de dance practice como impulsionadores para o surgimento desta cena. No 

Brasil, a prática k-cover afirma-se recentemente, em meados dos anos 2010, com a 

emergência de um nicho de jovens brasileiros interessados na cultura pop sul-coreana 

nos anos 2000, especialmente, no ambiente digital. No entanto, é possível sugerir que as 

tradicionais convenções e eventos de cultura pop japonesa, enraizados nos centros do 

país, de norte a sul – a exemplo do Anime Family e do RAC – Rio Anime Club, no Rio 

de Janeiro; Otaku no Matsuri, em Belém do Pará; o Sana Fest, em Fortaleza; 169 

Nippop, em Vitória; Circuito Gaúcho de Cosplay e o Anime Friends e Ressaca Friends, 

em São Paulo (NUNES, 2012, 2013) criaram as condições de possibilidades para que o 

																																																								
3 Relato produzido com base na investigação de campo realizada em 2016, como componente da tese de doutorado 
(2014-2018) sob o título Beyond western pop lenses: o circuito das japonesidades e coreanidades pop e seus eventos 
culturais/musicais no Brasil por Krystal Urbano e baseado nos dados contidos no trabalho monográfico produzido 
por Gabriela Kautscher sob o titulo Afeto e cultura fã no contexto da Hallyu Wave: a prática do cover na cena k-pop 
no Brasil defendido e aprovado em 2017.	
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k-cover pudesse se consolidar enquanto prática e cena musical atrelada às culturas 

juvenis em nosso país, respectivamente. Devido a isso, para compreender a inserção da 

prática k-cover nesses ambientes e cenários previamente elencados, o conceito de cena 

(STRAW, 2004, 2013) parece oportuno ao esclarecer como as práticas articulam um 

sentido ao espaço. 

Dado todo o exposto, o objetivo central deste artigo é justamente oferecer um 

panorama do desenvolvimento recente da cena k-cover, com enfoque no Brasil, ao 

investigar como os k-covers se articulam e consomem as narrativas dos textos 

culturais/musicais advindos da Coréia do Sul, bem como os espaços apropriados (e 

praticados) para a realização desta prática, bem como suas regras de performance. 

Nossa análise preliminar nos leva crer que a quantidade de espaços para a realização de 

competições de k-cover aumentou (com eventos próprios voltados a cultura pop sul-

coreana e os k-covers) e as fontes de montagem para os k-covers também cresceram: os 

signos da cultura pop sul-coreana, personagens de k-dramas e idols do k-pop, convivem 

com as narrativas e imaginários atrelados à cultura pop oriental e com outras narrativas 

e nacionalidades. É justamente nesta perspectiva que este trabalho procura, ainda que 

parcialmente, responder a estas inquietações. 

 

Breve histórico da prática k-cover no Brasil: do ambiente virtual aos espaços 

urbanos  

Nos anos 90, os produtos culturais sul-coreanos como k-pop e k-dramas 

começaram a ganhar popularidade dentro da Ásia, dando origem a Hallyu Wave, que 

mais tarde se espalhou e ganhou alcance no último decênio. Sendo Gangnam Style um 

fenômeno que deu maior visibilidade ao contrafluxo midiático da Coréia do Sul no 

mundo multipolar, influenciando o consumo da música pop coreana (JUNG; LI, 2014; 

SÁ, 2014) em escala global, é interessante pensar como no Brasil, os produtos pop da 

Hallyu Wave já haviam se tornado objeto de consumo e fruição de um nicho de 

consumidores interessados na cultura asiática contemporânea e por vias de mediação 

não imaginadas de antemão (URBANO, 2017, p. 12) ainda na virada do milênio. O 
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desenvolvimento da Web 2.0 e, especialmente, de ferramentas online como o Youtube, 

essencial para a disseminação da música pop coreana para mercados fora da Ásia (JIN 

& YOON, 2014; KIM et al, 2014), foi determinante para a consolidação de um sólido 

circuito de interesse em torno do pop coreano no Brasil, tendo na prática k-cover sua 

mais visível ancoragem.  

 

Figura 1 – Frame do vídeo de dance practice da música The Eve do grupo EXO 

Fonte: Youtube4 

 

Devido a seu caráter recente, não há ainda uma historiografia consolidada sobre 

a prática k-cover no Brasil. Existem dados esparsos que apontam os vídeos de dance 

practice (figura 1) como impulsionadores para o surgimento desta prática. Nesses 

vídeos, e possível ver a coreografia completa claramente, diferentemente de um vídeo 

de performance em um show ou programa de televisão, e acabam servindo como uma 

espécie de tutorial para que os fãs possam aprender a coreografia da música 

(KAUTSCHER, 2017). Além dos vídeos de dance practice, existiram outras influências 

para o surgimento da cena k-cover no Brasil. De fato, quando os artistas de k-pop 

																																																								
4  Vídeo de dance practice da música The Eve, do grupo EXO. Disponível em: 
<https://www.youtube.com/watch?v=b6ycw7p9-bE>. Acesso em 15 abr. 2018.	
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entraram no mercado japonês no início dos anos 2000, como estratégia de difusão da 

Hallyu Wave nos mercados vizinhos e regionais, concomitantemente, eles passaram a 

figurar nas trilhas sonoras de algumas produções da TV japonesa, como os animes e 

doramas. Um dos exemplos mais significativos neste sentido é o da cantora sul-coreana 

BoA que, em 2002, cantou um dos encerramentos do anime InuYasha, produção 

japonesa que teve relativo sucesso no Brasil. Devido a presença de artistas coreanos nas 

animesongs, enquanto estratégia mercadológica utilizada pelas empresas de 

entretenimento sul-coreanas, alguns fãs brasileiros de música j-pop começaram a inserir 

a música k-pop no seu cotidiano de fruição musical. Como alguns fãs de k-pop 

descobriram os artistas coreanos através dos animesongs, e como alguns também são fãs 

de anime, essas competições acabaram influenciando os fãs de k-pop a fazer covers 

vocais das suas músicas preferidas, abrindo assim espaço para o surgimento de 

competições de dança e canto voltadas a esse gênero musical nos eventos de cultura pop 

japonesa. 

As convenções e eventos de cultura pop japonesa oferecem inúmeras atrações 

como os concursos de cosplay, apresentações de bandas e artistas da música pop/rock 

japonesa, concursos de animekê (karaokê de trilhas sonoras de animes) salas temáticas 

voltadas a produtos culturais consumidos pelo público jovem, “constituindo-se em 

verdadeiras salas da memória ao atualizarem as personagens e narrativas midiáticas e 

contam com espaços onde estandes de empresas comercializam toda sorte de 

mercadorias referentes à cultura pop” (NUNES, 2013, p. 05). Mas como Fernandes e 

Travancas (2017) bem elucidam, desde o Mangácon de 1996, considerado o primeiro 

evento de anime “propriamente dito” do Brasil, houveram mudanças não só 

quantitativas como também qualitativas nos eventos, as quais se relacionam aos modos 

de consumir animes e mangás, à sua popularização e status de mainstream, além de 

vários outros fatores que daí decorre: 

 

Nos eventos atuais, o palco principal não mais conta com a exibição de 
animes como carro-chefe, e muito menos costuma ter dubladores como 
grandes estrelas de entrevistas e palestras. Enquanto os animes estão 
praticamente extintos dos eventos e os dubladores muitas vezes são 
convidados como atrações secundarias, o palco principal agora e o local onde 
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acontecem as entrevistas com celebridades da internet, concursos de cosplay, 
shows de bandas covers e competições de grupos de k-pop. Esse afastamento 
dos animes faz com que muitos eventos se definam como “multitematicos”, 
“geeks” ou “de cultura pop (Ibid., p. 10). 

 

Para compreender a inserção da prática k-cover nesses ambientes e cenários 

previamente elencados, o conceito de cena (STRAW, 2004, 2013) parece oportuno ao 

esclarecer como as práticas articulam um sentido ao espaço. Assim fazem os k-covers, 

não importando o espaço geográfico em si mesmo: os k-covers frequentam os espaços 

públicos da cidade de São Paulo e Rio de Janeiro (figura 2 e 3), como as do bairro do 

Bom Retiro e da Liberdade, com forte tradição oriental, mas também se apropriam de 

outros espaços não planejados de antemão nos centros urbanos, como no Rio de Janeiro, 

na Quinta da Boa Vista (um dos espaços praticados preferidos desta cena); ainda 

realizam reuniões caseiras em que realizam ensaios das coreografias, muitas vezes com 

registros em vídeos e fotográficos, dentre outros.  

 
 

Figura 2 – Performance de k-covers na Quinta da Boa Vista (RJ) 

Fonte: Youtube5 

 

Segundo Straw, a cena refere-se “à esfera circunscrita de sociabilidade, 

criatividade e conexão que toma forma em torno de certos tipos objetos culturais, no 

																																																								
5 Vídeo oficial do Encontro k-pop RJ, realizado na Quinta da Boa Vista, no Rio de Janeiro. Disponível em: 
<https://www.youtube.com/watch?v=xIUhnMa-7f8>. Acesso em 29 abr. 2018.	
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transcurso da vida social destes objetos” (STRAW, 2004 apud JANNOTI, 2012, p. 09). 

Com base neste conceito denominamos a prática k-cover também como cena. Assim 

como na cena cosplay (NUNES, 2012, 2013), já bastante consolidada em nosso país, a 

cena k-cover também revela, apesar de seu status recente “modos de exercitar a 

teatralidade pública adensada pelas emoções proporcionadas pelas narrativas midiáticas 

em sua interface comunicação e consumo, que, por sua vez, são determinantes para a 

construção de vínculos entre público e mídia” (NUNES, 2013, p. 03).  

 

 

Figura 3 – Performance de k-covers no Centro Cultural Coreano (SP) 

Fonte: site Kpop Samba Style6 

 
Com efeito, o aumento do interesse dos jovens brasileiros pelo k-pop gerou uma 

quantidade cada vez maior de interessados em performar enquanto covers. De acordo 

com dados na página do Facebook K-pop BR Covers7, dedicada à divulgação e registro 

																																																								
6  Artigo sobre o Centro Cultural Coreano no site Kpop Samba Style. Disponível em: 
<https://kpopsambastyle.com/2015/09/13/conheca-o-centro-cultural-coreano-em-sao-paulo/>. Acesso em 29 abr. 
2018.	
7 O número não corresponde grande a quantidade de covers anteriormente dita pela página devido a um erro de 
contagem, já que muitos covers cadastrados pararam suas atividades e poucos covers novos se cadastraram no 
registro desde a última contagem. Disponível em:  
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de covers de k-pop, no país, atualmente existem cerca de 434 covers registrados pela 

página (solo ou grupo) até a última contagem divulgada por ela em dezembro de 2017. 

Como covers novos surgem com frequência e outros param suas atividades, esses 

números são atualizados constantemente. Esses covers de k-pop buscaram espaços para 

serem capazes de se apresentar e competir entre si, e esses espaços foram encontrados 

tanto em convenções de fãs, quanto nos espaços públicos que ofereceram um local para 

que eles pudessem ensaiar, se encontrar e compartilhar seus interesses entre si e com 

outras pessoas interessadas. Um exemplo desses eventos são os encontros de fãs onde 

os k-poppers se unem para fazer amizades com outros fãs, conversar e dançar 

coreografias, tanto casualmente quanto em competições feitas durante eles. Nesses 

espaços ao ar livre, ocasionalmente também ocorrem flashmobs, onde os fãs de k-pop 

combinam de dançar uma ou mais coreografias de k-pop.  

Dado todo o exposto, nos parece que embora o ambiente digital e das 

convenções de fãs do pop japonês tenham funcionado como espaço de introdução da 

Hallyu Wave no Brasil, atualmente ele não dá conta da amplitude das práticas 

desenvolvidas pelos k-poppers brasileiros. Decerto, dentre as diversas práticas que se 

desenvolvem tendo como base o pop coreano (como manutenção de sites, blogs, 

fanpages, canais no Youtube, desde a participação como staff ou na promoção de 

eventos, festas ou shows, dentre outros), a prática k-cover se destaca dentre as demais, 

aproximando-se assim do status que a prática cosplay e o animekê possuem no circuito 

de fãs do pop japonês. Uma vez constatado que havia uma base sólida de interesse em 

torno do pop coreano em ampla ascensão no Brasil, eventos exclusivos dedicados ao 

pop sul-coreano, começaram a ser realizados, deslocando-se assim dos eventos 

dedicadas ao pop japonês, onde até então estavam ancorados. Nesses eventos, as 

competições de k-covers costumam ser sua atração principal. Sobre essas competições e 

suas regras de performance que as próximas seções do texto discorrerão.  

 

Da prática à cena k-cover: um panorama dos eventos e competições no Brasil 

																																																																																																																																																																		
<https://www.facebook.com/kpopbrcovers/photos/a.454838481290821.1073741828.454465734661429/1508327852
608540/?type=3&theater>. Acesso em 12 abr. 2018. 	



107

	

	
	

Conforme abordamos em registro anterior (URBANO, 2017, p. 13), uma vez 

constatado que havia uma base sólida de interesse em torno do pop coreano em ampla 

ascensão no Brasil, festivais e shows ao vivo com a presença de idols do k-pop 

começaram a acontecer no país. Em setembro de 2011, dá-se o pontapé inicial com a 

visita do grupo MBLAQ a São Paulo para julgar um concurso mundial de covers de k-

pop, chamado KPOP Cover Dance Festival8. Este evento foi extremamente importante 

para a sociedade brasileira começar a entender a amplitude da Hallyu Wave no Brasil e, 

sobretudo, da prática k-cover no Brasil. Primeiro, foi evidenciado que já existia uma 

grande base de covers deste estilo musical no país, em segundo lugar, o expressivo 

número de pessoas que buscou assistir a este evento para conhecer os membros do 

boygroup MBLAQ ocasionou algo inesperado. Conforme Vinco & Mazur (2016) 

assinalam, o KPOP Cover Dance Festival foi realizado em um pequeno teatro, 

esperando que apenas algumas pessoas aparecessem, mas mais de quatro mil pessoas 

lotaram a Avenida Paulista, em São Paulo, esperando a oportunidade de entrar no 

evento, mas nem todos conseguiram: “A Avenida estava cheia de fãs que vieram de 

todo o país, mas apenas alguns conseguiram compor o reduzido número (de quinhentos 

fãs) que participaram daquele que seria o primeiro evento oficial da Hallyu Wave no 

Brasil” (VINCO; MAZUR, 2016, p. 5).   

Desde a realização desse primeiro evento oficial da Hallyu Wave no Brasil, a 

prática k-cover vai ganhar força em nosso país, materializando-se no surgimento de 

várias competições do gênero e consolidando assim uma cena. Algumas delas 

acontecem em eventos de temática geek, outras são realizadas em eventos próprios 

dedicados a cultura pop sul-coreana. Existem competições que ocorrem em um só 

evento, enquanto, por outro lado, existem torneios com etapas classificatórias. Essas 

competições não são os únicos lugares onde os covers  podem ser encontrados. Muitos 

deles usam o youtube para postar vídeos de suas performances. Outros se apresentam ao 

vivo, mas sem competir. Dentre esses eventos e convenções surgidos destaca-se o 

torneio de covers de canto e dança k-pop – K-pop Cover Challenge (figura 4). O KCC 

teve sua primeira edição no evento Anime Dreams em 2012 em São Paulo, suas etapas 

																																																								
8 Esse evento foi exibido pelo "Cover Dance Festival - K Pop Roadshow 40120" do canal sul-coreano MBC.	
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normalmente ocorrem nos eventos da empresa Yamato Comunicações e Eventos, exceto 

pelas etapas online. Já o K-pop Dance Tournament - também conhecido como KDT 

(figura 5), organizado pela produtora brasileira K.O. Entertainment desde o ano de 2014, 

também em São Paulo, é extremamente importante do ponto de vista de uma maior 

visibilidade e destaque quanto às práticas desenvolvidas pelos fãs do pop sul-coreano no 

país. A K.Ö Entertainment foi criada em 2012, e no mesmo ano produziu um flashmob 

de k-pop na Avenida Paulista. A empresa produz vários eventos com foco na cultura 

coreana, como o Dream Concert, fanmeetings com artistas de k-pop o KO Festival, 

dentre outros.  

 

 
Figura 4 – Etapa final do KCC no palco do Anime Friends em 2015 

Fonte: Google9 

 

Ainda em São Paulo é realizado o Korean Pop Festival10, que consiste na fase 

eliminatória do K-pop World Festival, concurso mundial organizado pela emissora de 

televisão coreana KBS.11  A etapa Brasileira é organizada pelo Consulado Geral da 

																																																								
9 Disponível em: https://i.ytimg.com/vi/8nxRZfqwUr0/maxresdefault.jpg  Acesso em 28 abr. 2018.	
10 Página oficial do Korean Pop Festival. Disponível em: <https://www.facebook.com/koreanpopfestival/>. Acesso 
em 28 abr. 2018.	
11 Artigo do site Koreapost sobre o Korean World Festival. Disponível em: 
<http://www.koreapost.com.br/entretenimento/10552/>. Acesso em 19 abr. 2018.	
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República da Coreia juntamente ao Centro Cultural coreano12 e já conta com quatro 

edições realizadas, sendo a mais recende ocorrida em 2017. Outro exemplo inclui o 

Circuito K-pop Fest13, que ocorre nos eventos geek da região, sendo organizado pela 

mesma equipe responsável pelo KDT. Ele é organizado por etapas e as pontuações dos 

participantes em cada etapa definem o ranking. Os três grupos com a pontuação mais 

alta passam para a final do torneio, onde é decidido o vencedor. Torneios desse tipo são 

bastante comuns nos eventos geek do Brasil. 

 

 
Figura 5 – Etapa final do KDT no Espaço Hakka em 2018 

Fonte: K.O. Entertainment14 

 

 Já no Rio de Janeiro, o surgimento do KED – Kpop Expo Dance15 em 2016, 

considerada a primeira competição de k-covers cariocas revela, sobretudo, a 

importância da prática k-cover como legitimadora do surgimento tímido (porém 
																																																								
12  Postagem da página oficial do Korean Pop Festival sobre a terceira edição do evento. Disponível em: 
<https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1763831630565695.1073741837.1623269531288573&type=3>. 
Acesso em 19 abr. 2018.	
13 Site oficial do Circuito K-pop Fest. Disponível em: <http://www.animefest.com.br/kpop>. Acesso em 18 abr. 
2018.	
14  Página oficial da K.O. Entertainment. Disponível em: <https://www.facebook.com/koentertainmentoficial/>. 
Acesso em 29 abr. 2018.	
15 Página oficial da Kpop Expo Dance. Disponível em: https://pt-br.facebook.com/Kpop-Expo-Dance-
1132287856789130/ Acesso em: 28/04/18.	
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crescente) de eventos e convenções centrados na cultura pop sul-coreana na referida 

cidade. No caso do KED, realizado na zona norte da capital carioca, na Arena Fernando 

Torres no bairro de Madureira, interessante perceber que o evento nasce no afã dos 

preparativos dos Jogos Olímpicos Rio 2016, ocasião na qual era esperado um 

deslocamento dos eventos relativos ao pop sul-coreano da cidade de São Paulo, onde 

são frequentemente realizados, uma vez que os olhares mundiais estariam centrados na 

capital carioca, sede dos jogos mundiais. Outrossim, na mesma cidade, ainda é realizado 

o The Dance, organizado pela K-pop Tournament16. Diferentemente dos outros torneios 

do estado do Rio, esse torneio é dividido entre duas edições: A edição de grupos, onde 

somente os grupos concorrem17 e a edição de solos, onde somente os solos concorrem18. 

Os melhores colocados das duas edições passam para a final, onde as duas categorias 

concorrem no mesmo dia. A primeira edição ocorreu em 2017, no Grajaú Country Club 

do Rio de Janeiro.  

Os eventos citados aqui exemplos de algumas competições de k-covers, mas 

cada vez mais surgem concursos e torneios novos no Brasil, sendo eles eventos grandes 

ou pequenos, nos grandes centros urbanos e em cidades para além deles. Para 

entendermos mais sobre essa cena e suas competições, é preciso antes de tudo 

compreender as regras que envolvem esses torneios.  

 

Das regras de estilo e performance das competições de k-covers 

Partindo da premissa que estilo e performance (FRITH, 1996) são noções 

centrais para compreender a experiência contemporânea que constitui o k-cover 

enquanto prática e cena cultural/musical atrelada as culturas urbanas e juvenis em nosso 

país, a seção busca apresentar as categorias e critérios de avaliação que envolvem as 

																																																								
16 Página oficial da Kpop Tournament. Disponível em: 
https://www.facebook.com/KpopTournament/?hc_ref=ARQX-
9VUNNZMLzjcYDa0wi0NctcDEUX0c9oZpCLkV3R2DoRc_DVSuX0oJ4gPFwmCXRY&fref=nf Acesso em: 
28/04/18.	
17 Postagem da página oficial da Kpop Tournament sobre a edição de grupos do evento. Disponível em: 
https://www.facebook.com/KpopTournament/photos/a.998978366840994.1073741825.382762711795899/13860391
48134912/?type=3  Acesso em: 25/04/18.	
18  Postagem da página oficial da Kpop Tournament sobre a edição de solos do evento. Disponível em: 
https://www.facebook.com/KpopTournament/posts/1522295651175927 Acesso em: 25/04/18.	
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competições de k-covers realizadas no Brasil (KAUTSCHER, 2017). Dentro das 

categorias de canto e dança, existe uma separação entre grupos e solos e existem 

critérios exigidos dos grupos que não são exigidos dos solos (como por exemplo, no 

caso da dança, a sincronia). Então, para facilitar o julgamento e evitar problemas ao 

longo das competições, os solos e grupos são julgados e avaliados separadamente. 

Também existem limites, que dependem do evento, de quantas categorias um 

participante pode se inscrever, para evitar que uma mesma pessoa ocupe muitas vagas 

no evento. Naturalmente, as regras e critérios utilizados para a avaliação das 

performances dos participantes variam de acordo com a competição, de modo que 

buscamos sintetizar os critérios encontrados nos eventos e competições do gênero até 

então realizadas no Brasil (Tabela 1). 

Nas categorias de dança, um dos primeiros critérios de julgamento é a execução 

dos passos. No caso dos grupos, a sincronia também se configura num critério deveras 

importante. O objetivo desses critérios é avaliar o quão bem os competidores 

conseguem dançar a coreografia original da música escolhida, se a técnica da dança do 

cover é boa ou não. E, no caso dos grupos, como os integrantes dos grupos originais de 

k-pop devem dançar as músicas em sincronia, é exigido que os covers façam o mesmo 

nas competições. A facilidade com que os passos de dança são executados pelo artista é 

o que faz com que eles sejam atraentes para o público. Também existe um prazer no 

espetáculo, em ver pulos altos e movimentos difíceis, por causa da estética do esforço 

(Op. cit.). Quando o cover faz movimentos complexos, ou quando um grupo dança uma 

coreografia complexa em sincronia, ele está escondendo o esforço que teve ao aprender 

aquilo e fazendo com que pareça fácil, impressionando o público. Quando o cover está 

competindo, ele deve mostrar que domina aqueles movimentos. 

 

Tabela 1 – Regras de estilo e performances das competições de k-covers 

Critérios 

avaliados 

Categoria Descrição 
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Vídeo de 

inscrição 

Dança e canto • Vídeo enviado pelo cover durante o 

processo de inscrição 

• Usado para escolher quem vai participar e 

conhecer mais sobre o cover 

• Esse critério não é usado em todos os 

concursos 

Originalidade Dança e canto • Criatividade do participante em relação a 

sua performance 

Presença de 

palco, expressão 

artística 

Dança e canto • Capacidade do cover de transmitir a 

mensagem da música durante a 

apresentação 

• Similaridade da expressão do cover  

durante a performance com a do artista 

original 

Sincronia Dança (somente 

para grupos) 

• Precisão dos passos durante a dança em 

grupo 

• Capacidade do grupo de dançar em 

conjunto 

Execução dos 

passos 

Dança • Qualidade e precisão dos passos durante a 

coreografia 

Figurino Dança e canto • Similaridade do figurino usado pelo cover 

com o usado pelo artista original 

Resposta do 

público  

Dança e canto • Reação do público com a performance 

• Capacidade do cover de envolver o 

público durante sua performance 
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Técnica vocal Canto • Qualidade da técnica do cantor durante a 

apresentação 

Pronúncia Canto • Qualidade da pronuncia do cantor durante 

a apresentação, para maior entendimento 

do que está sendo cantado 

Fonte: tabela produzida pelas autoras. 

 

A técnica não é somente exigida dos dançarinos. No caso do cover de canto, a 

técnica vocal também é exigida, assim como a pronúncia também é um critério de 

julgamento. Por esse motivo, o idioma em que a música é cantada se torna algo 

importante. Os artistas de k-pop costumam lançar músicas em mais de um idioma, ou 

mais de uma versão da mesma música em idiomas diferentes, então existem regras 

sobre quais músicas podem ou não ser usadas. Normalmente, músicas em qualquer 

idioma são aceitas nas competições, desde que sejam cantadas por um cantor coreano. 

Mas, no caso de músicas que possuam versões em línguas diferentes, as regras variam 

(KAUTSCHER, 2017). 

No caso do canto, qualquer versão da música pode ser escolhida pelo cover. 

Como a pronúncia e a técnica vocal são requisitos importantes para essa categoria, o 

cover deve pelo menos conhecer um pouco da pronúncia da língua em que a música é 

cantada, porém o contato dos brasileiros com a língua coreana é pequeno, a fonética é 

diferente da do português e cursos dessa língua são escassos pelo país. Portanto, para 

facilitar a performance do cover de canto, ele pode escolher a língua com a qual ele se 

sente mais confortável. Mesmo assim, para evitar que as pessoas criem suas próprias 

versões da música ou cantem algo sem relação com o k-pop, a música deve possuir uma 

gravação original feita pelo artista de k-pop. Já no caso da categoria de dança, também 

existem regras. Na maioria das competições, a versão coreana deve ser a usada pelos 

covers de dança, caso exista uma (Ibid.). 
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Durante a apresentação, o competidor também pode misturar mais de uma 

música de k-pop desde que use as coreografias originais das duas e não ultrapasse o 

tempo limite (que não costuma passar de cinco minutos). O uso de músicas não 

relacionadas com o k-pop (como, por exemplo, funk carioca ou música pop americana) 

também é permitido durante as apresentações. Como o foco da competição é k-pop, o 

competidor deve se apresentar com uma música coreana, mas, caso ele queira, pode 

usar qualquer música como uma introdução antes da apresentação ou em pequenos 

trechos entre uma música de k-pop e outra. 

A originalidade é um dos critérios de julgamento dos concursos, mesmo sendo 

um concurso de covers (Ibid.). Ela não possui um peso grande na nota final, mas conta 

pontos para o competidor. O cover não pode mudar radicalmente a coreografia das 

músicas, sendo permitido somente algumas adaptações nos passos, nem criar sua 

própria versão da letra de uma música. A criatividade vem através de efeitos especiais 

no palco, mistura de músicas, atuações feitas entre as músicas, e outros detalhes que 

podem ser adicionados durante a performance. Tudo isso pode gerar uma boa reação do 

público, o que também é algo exigido dos covers. 

De acordo com Frith (1996), o público compara os gestos de quem está 

performando no palco e compara com a maneira com que ele acha que a pessoa se 

comporta fora dele. Por isso, a reação do público é algo considerado importante nas 

competições e é um critério de julgamento. Covers que conseguem uma boa resposta do 

público conseguem pontos por isso. A expressão artística e a presença de palco também 

são critérios das competições. O cover não deve somente ser fiel ao artista original, ele 

também tem que saber agradar o público e transmitir a mensagem da música como o 

artista original faz.  

Para Frith (Ibid.) as roupas são uma maneira de linguagem, a maneira que o 

corpo fala. O cover deve se vestir da mesma maneira que o idol se veste e a fidelidade 

de seu figurino com o do artista original é um critério importante para o julgamento 

feito pelos jurados. Os idols de k-pop usam vários figurinos no vídeo original da música 

ou em suas performances, e o cover deve levar isso em conta ao escolher a música que 

vai performar. O cover deve arranjar um figurino parecido com o usado pelo idol, seja 
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comprando roupas parecidas ou improvisando com as roupas que já possuem em seu 

armário. Mesmo com as dificuldades que podem surgir para conseguir a roupa escolhida, 

o figurino considerado é algo muito importante para os covers. Na música pop e, 

especialmente na indústria do k-pop, o figurino está associado intimamente a imagem da 

empresa, do artista e da música, e, portanto, é algo extremamente importante, sendo 

uma maneira de se passar a mensagem desejada da empresa, do artista e da música 

original.  

Para controlar a quantidade de pessoas que participam das apresentações, 

existem regras sobre o limite de pessoas em cada grupo. O número limite vária de 

acordo com a competição, mas normalmente é de cerca de quinze (15) pessoas por 

grupos. Esses limites são colocados para evitar acidentes no palco, devido a seu 

tamanho, e para facilitar a visão do público e dos jurados, que podem se confundir caso 

hajam muitas pessoas no palco ao mesmo tempo. O tamanho também pode ser um 

reflexo da quantidade de integrantes dos grupos de k-pop. Mesmo existindo grupos de 

K-pop com muitos integrantes, a quantidade raramente passa desse número 

(KAUTSCHER, 2017). Além dos integrantes dos grupos covers, algumas competições 

permitem que o cover traga pessoas como dançarinos ou ajudantes para subirem no 

palco durante as competições. Eles não são contados como integrantes do grupo 

(inclusive sendo permitidos em categorias de solistas), mas também costumam ter uma 

quantidade limite e regras próprias do que podem ou não fazer. 

Existem maneiras de controlar o número de grupos e solos covers participantes 

na competição. Algumas competições exigem um vídeo de inscrição, que é um vídeo do 

próprio cover dançando ou cantando. Isso é uma forma do evento escolher os melhores 

covers para participarem ou de ajudar os jurados a conhecerem os competidores e os 

julgarem melhor na hora da competição (Ibid.). Quando isso é exigido, normalmente 

conta pontos na pontuação final. Nem todas as competições exigem esse tipo de vídeo. 

Para alguns covers, conseguir gravar um vídeo de si mesmo dançando ou cantando pode 

ser algo difícil de ser feito, e os covers mais iniciantes que podem se sentir intimidados, 

especialmente se o vídeo for usado como critério de escolha sobre quem pode participar 

ou não. Outro motivo para isso não ser usado em todas as competições é que algumas 
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não escolhem quais covers podem participar ou não, colocando somente um limite de 

quantos covers podem se inscrever por dia de competição. Ao invés disso, algumas 

competições pedem somente o link do vídeo de dance practice ou da performance do 

artista original (para que os jurados conheçam a coreografia antes da competição) ou 

não exigem nenhum tipo de vídeo, somente pedindo que o cover informe a música que 

será performada no dia da competição. No caso da grande final de um torneio, os covers 

participantes da competição são os que ganharam as etapas anteriores. 

Participar das competições é uma maneira de que o cover seja reconhecido pelos 

demais participantes da cena. Além disso, as competições servem como uma maneira de 

promover o k-pop no geral (Ibid.). Nem sempre quem assiste as competições conhece o 

k-pop, principalmente no caso das competições em eventos geek, e as competições 

podem se tornar uma maneira da pessoa conhecer o gênero e, no caso de quem já as 

conhece, também podem ser tornar uma maneira de conhecer músicas novas.  

 

De k-covers a b-idols? O alcance e o limite do estilo b-pop 

Ao longo dos anos, o nível de profissionalismo dos k-covers brasileiros foi 

aumentando e alguns deles passaram seguir carreira profissional na dança e, a partir 

disso, a dar aulas de dança focadas no k-pop. No entanto, nos interessa destacar nesse 

primeiro momento que juntamente com a da profissionalização dos k-covers, alguns 

desses começaram a seguir carreira musical como seus ídolos, criando o que está sendo 

chamado de b-pop: um pop brasileiro inspirado no modelo de produção e gestão da 

indústria k-pop. Os grupos e solos seguem um estilo parecido com o dos artistas de k-

pop, além de também se inspirarem na maneira como os grupos são criados e 

promovidos. Também existe um forte circuito b-pop na internet, páginas como a Acesso 

B-pop19 e a K-pop BR Covers postam informações sobre grupos e solos, servindo como 

uma maneira para que esses artistas se divulguem. 

																																																								
19 Página Acesso B-pop. Disponível em: 
https://www.facebook.com/acessobpop/?hc_ref=ARQxapJ_A_AHVeDM9lV9Bk_GjYHOuHYRZ-
S4YpTJQw6OSNed77tzTCUMX5XMhMAzHZY&fref=nf Acesso em 21/04/18.	
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O primeiro grupo de B-pop que se tem notícia foi o Champs, criado em 2014 

pela empresa JS Entertainment, uma empresa brasileira inspirada no modelo coreano de 

criação de idols. A empresa tinha a intenção de criar um grupo idol brasileiro focado no 

público jovem e resgatar a imagem da boyband que dança, como os Backstreet Boys. 

Assim como acontece com os grupos de k-pop, os integrantes do Champs - Diego, Kenji, 

Shi, Ricky, e Iago - foram escolhidos através de audições e depois passaram por um 

período de treinamento na Coréia do Sul, da mesma maneira que acontece com os 

grupos de k-pop. O treinamento foi documentado no Champs TV20, uma série de vídeos 

lançados no Youtube, que também mostrava o grupo visitando pontos turísticos 

coreanos e conhecendo o grupo coreano Billion. Após terminar o treinamento, em 2014, 

o grupo lançou o vídeo da música Dynamite21, que havia sido gravado na Coreia e 

depois lançaram e a música We Are The Champs22, com o girlgroup de k-pop Wassup, 

que tinha como temática a copa do mundo daquele ano. As duas músicas tiveram 

produtores coreanos e, assim como acontece no K-pop, o Champs lançou um vídeo de 

dance practice da sua música Dynamite23 (KAUTSCHER, 2017). 

Após a experiência do Champs, foi lançado em 2016, o girlgroup de b-pop High 

Hill, que estreou com as integrantes Rayssa, Mari, Lolla, Egla, Aya e Demetria. O 

grupo se apresentou no X-Factor Brasil, um reality show de competição de talentos 

exibido pela Rede Bandeirantes e pela TNT. Como o programa é exibido por um canal 

de televisão aberta, e não possui fãs de k-pop ou b-pop como público-alvo, a aparição 

do High Hill serviu como uma maneira do k-cover e do b-pop ganharem visibilidade. 

Algumas das integrantes são ex-integrantes do grupo Lollipop, projeto da JS 

Entertainment que nunca chegou a estrear, que após o fim do projeto foram chamadas 

por um amigo para entrar para o High Hill (Ibid.). Atualmente, após o fim da temporada 

do X-Factor em que elas participaram, o grupo continua ativo. 

																																																								
20  Primeiro episódio do Champs TV, do canal oficial da JS Entertainment no Youtube. Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=qVMWqjJX5wI Acesso em: 28/04/18	
21  Link do videoclipe da música Dynamite, do Champs , no Youtube. Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=rrU96-4UMRw Acesso em: 28/04/18.	
22  Link do videoclipe da música We Are The Champs, do Champs, no Youtube. Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=MDVc_tSfPIk Acesso em: 28/04/18.	
23  Link do vídeo de dance practice da música Dynamite, do Champs, no Youtube. Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=utIp16Rrqig Acesso em: 28/04/18.	
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Figura 6 - Grupos de B-pop lançados no Brasil, no sentido horário: Champs, High Hill, WIBE e SIS 

Fonte: K-pop Wikia24; Amino Apps25; página do WIBE no Facebook26; Amino Apps27 

 

Também em 2016, o girlgroup SIS lançou a música Heartbeat (Batida do 

Coração) 28 . O grupo, formado pelas integrantes Emma, Alice, Madu e Duda, é 

produzido pela Bangerz Conteúdo Criativo, que contrário da JS Entertainment, produz 

artistas de outros estilos musicais (Ibid.). Mas a gravadora parece estar se inspirando 

cada vez mais nesse modelo e focando mais em b-pop, já que no início de 2018 

																																																								
24  Página sobre o grupo Champs no site K-pop Wikia. Disponível em: <http://kpop.wikia.com/wiki/Champs>. 
Acesso em 29 abr. 2018.	
25  Postagem sobre o grupo High Hill no site Amino Apps. Disponível em: <https://aminoapps.com/c/k-
pop/page/blog/get-to-know-high-hill/R6Iw_u63M2zKkZvlo0dMlREW113pZp>. Acesso em 29 abr. 2018.	
26  Postagem da página oficial do grupo WIBE no Facebook. Disponível em: 
<https://www.facebook.com/wibeoficial/photos/a.420230445002134.1073741828.420226511669194/546001135758
397/?type=3&theater>. Acesso em 29 abr. 2018.	
27  Postagem sobre o grupo SIS no site Amino Apps. Disponível em: 
https://aminoapps.com/c/kpoppt/page/blog/conheca-o-1deg-girlgroup-de-b-pop-
sis/vDPk_a3InuwJaJwxgg3o0B37Y1XKmnrwbb Acesso em 29 abr. 2018.	
28 Link do video oficial da música Heartbeat (Batida do Coração) do grupo SIS no Youtube. Disponível em: 
<https://www.youtube.com/watch?v=RdIx2C2nqo8>. Acesso em 28 abr. 2018.	
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anunciou o projeto de um novo girlgroup chamado Miau29 (que incluirá uma integrante 

que faria parte do SIS, mas que não entrou no projeto anterior) e o de uma boyband, o 

BGZ project X. A estreia oficial dos dois grupos ainda não aconteceu, mas a gravadora 

está lançando várias fotos e vídeos teasers do grupo, similares com a maneira como os 

grupos de k-pop são promovidos antes de sua estreia30. 

Outro grupo de b-pop surgido nesse período é o WIBE, que é formado por John, 

Felipe, Danny, André, Rafael e Iago, ex-integrante do Champs. O grupo foi lançado em 

2017, com a música Alma Gêmea31 e, ao contrário do Champs, que era gerenciado por 

uma empresa brasileira que seguia a fórmula coreana de criação de idols, o WIBE são 

gerenciados pela BD8 Music, a mesma gravadora que gerencia o grupo BR'OZ 

atualmente. Mais recentemente, no início deste ano, houve a estreia de um grupo 

chamado Angels32 que debutou com a música PARA!33 sendo formado pelas integrantes 

Vicki, Lye e Thainá. O Angels surgiu de maneira independente34, mas a inspiração no 

modelo coreano é bem óbvia (por exemplo, a postagem de vídeos e imagens teasers 

antes do lançamento oficial da música foi amplamente utilizada).  

Apesar de terem origem na cena k-cover local e terem alcançado um status 

próximo ao de idols entre os demais freqüentadores do circuito (boa parte dos grupos se 

apresentam nos eventos de k-covers como apresentações especiais entre as competições), 

a aceitação do estilo b-pop pelos k-poppers brasileiros é pequena. O b-pop possui muita 

inspiração no k-pop, seja na maneira como as músicas e vídeos são feitas até na forma 

como os grupos funcionam, se vestem e se promovem. Por este motivo, os fãs de k-pop 

brasileiros tendem a criticar tal iniciativa alegando que o gênero é uma cópia do k-pop e 

que não possui nada que o diferencie dele. Alguns também acreditam que o b-pop não é 
																																																								
29 Página oficial do projeto Miau. Disponível em: <https://www.facebook.com/miaugrupo/?fref=mentions>. Acesso 
em 16 abr. 208.	
30  Postagem sobre o BGZ Project X na página da Bangerz Conteúdo Criativo: Disponível em:  
<https://www.facebook.com/bgzconteudodivertido/videos/1977334988947670/ >. Acesso em 16 abr. 2018.	
31  Link do video oficial da música Alma Gêmea do grupo WIBE. Disponível em: 
<https://www.youtube.com/watch?v=bFCvNB4Wpl8>. Acesso em 18 abr. 2018.	
32  Página oficial do grupo Angels. Disponível em: <https://www.facebook.com/grupoangelsoficial/?fref=mentions>. 
Acesso em 21 abr. 2018.	
33  Link do vídeo oficial da música PARA! do grupo Angels, no Youtube. Disponível em:  
<https://youtu.be/yhRvLU0WSlg>. Acesso em 16 abr. 2018.	
34 É bastante comum que os artistas de b-pop, independentes ou não, usem a internet como uma maneira de divulgar 
seus trabalhos. Com as redes sociais, é possível que eles postem informações, teasers, músicas novas, vídeos e fotos 
de apresentações.	
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capaz de se tornar famoso no Brasil devido a sua grande diferença comparado aos 

estilos musicais que fazem sucesso no país e a grande semelhança com o k-pop, que 

ainda é um gênero de nicho no Brasil (KAUTSCHER, 2017). 

 

Considerações finais 

Conforme buscamos descrever parcialmente neste artigo, a emergência da cena 

k-cover acompanha a apropriação maciça dos espaços urbanos utilizados para a 

realização de tal prática no Brasil. Apesar do ambiente digital e dos eventos de cultura 

pop japonesa terem se apresentado como a porta de entrada mais evidente para a 

emergência da cena k-cover em nosso país, fica evidenciado o seu deslocamento para 

ambientes urbanos (como parques, ruas e grandes avenidas) e competições próprias 

onde estes fãs e suas performances, ancoradas nos idols do pop sul-coreano e na música 

k-pop, se tornam o foco principal. Nesses torneios oficiais, que possuem suas próprias 

regras de performance e estilo, foi possível desenvolver uma sólida base de covers do 

gênero e com a consequente profissionalização destes, surge então o estilo b-pop: pop 

brasileiro inspirado no modelo de produção e distribuição do pop sul-coreano. Apesar 

de suas origens, o estilo b-pop é questionado em termos de sua autenticidade pelos fãs 

brasileiros do gênero, que o consideram uma mera cópia do k-pop. Essas e outras 

questões relevantes acerca do fenômeno serão tratadas futuramente (e com o devido 

aprofundamento) no decorrer da investigação.  
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Fanfics interativas: explorando práticas de criação narrativa no fandom 

Mayara Barros1; Pollyana Escalante2 

 
Resumo: Uma das formas de produção dos fãs mais visível é a criação de histórias baseadas em 
outros produtos midiáticos, chamada de fanfiction ou fanfic ou, ainda, simplesmente fic. No Brasil, 
a prática da fanfic ganhou força com a popularização da franquia Harry Potter, mas já existia 
desde a década de 1990, quando a internet banda-larga entrou no país. Desde então, tal prática 
tem evoluído para além de apenas escrita de histórias. Neste artigo, vamos explorar as fanfics 
ditas interativas pelos fãs, comparando-as com as práticas de jogos de interpretação de 
personagens (role-play e RPG) e livro-jogo, a partir de conceitos da cultura do fã, cultura 
participativa e letramento. O objetivo é entender como as práticas de criação narrativa podem 
extrapolar o que se consideravam limites do formato. Para tal, são analisadas uma fanfic dos sites 
Fanfic Obsession (FFOBS), AsianFanfics e Archive of Our Own (AO3).	
Palavras-chave: fanfic; cultura fã; cultura participativa; letramento. 

Abstract: One of the most visible fan productions is the creation of stories based on other media, 
called fanfictions or fanfic for short, sometimes even just fic. In Brazil, the practice of fanfic got 
boosted by the popularization of the Harry Potter franchise, but it already existed since the decade 
of 1990, when broadband internet came to the country. Since then, the practice has become more 
than just writing stories. In this article, we explore what fans call interactive fanfics, comparing 
them to the practice of character interpretation games (Role Playing Games or RPG) and 
gamebooks, based on concepts from fan culture, participatory culture, and literacy. The objective 
is to understand how the practices of creating stories can extrapolate what was considered the 
limits of the format. With that in mind, we analyze a fanfic from the sites Fanfic Obsession 
(FFOBS), AsianFanfics and Archive of Our Own (AO3).	
Keywords: fanfic; fan culture; participatory culture; literacy. 

 

Introdução 

Fãs já foram caracterizados como “leitores excessivos” (FISKE, 1992) por se envolverem 

emocionalmente e intelectualmente com a mídia que consomem. A partir do 

desenvolvimento e popularização de tecnologias digitais, com a maior acessibilidade a 

meios de produção e distribuição de conteúdo (ANDERSON, 2006), o comportamento 

característico dos fãs e tido como “excessivo” passou a ser desejado pela indústria como 

forma de gerar engajamento e lucro. Jenkins (2008), no livro Cultura da Convergência, 
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pollyana.escalante@gmail.com.	
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caracteriza fã como propagador de conteúdo. Para o autor, o comportamento dos fãs é o 

comportamento do futuro (2008, p. 361).	

Busse (2006) alerta que ampliar demais a definição de “fã” é um problema, pois 

considerar todos como fãs diminui o senso de identidade e comunidade no fandom. Para 

a autora, ser fã deve ser entendido como um espectro de engajamento formado pelo 

conjunto do investimento emocional individual e do envolvimento participativo com a 

comunidade (Ibid., 2006). 

Uma das formas de produção dos fãs mais visível é a criação de histórias baseadas em 

outros produtos midiáticos, chamada de fanfiction ou fanfic ou, ainda, simplesmente fic. 

Essa prática tem se popularizado com o advento da internet, mas não é nova. Já no século 

XIX, há registros de fãs que se aventuravam com os personagens e histórias de outras 

pessoas: a sobrinha de Jane Austen escreveu uma carta endereçada a uma das personagens 

de Orgulho e Preconceito, por exemplo, e William Gillette criou uma peça sobre Sherlock 

Holmes em 1893 (JAMISON, 2017, p. 12). Um dos exemplos mais antigos é o caso do 

romance medieval O Cavaleiro da Carreta, encomendado a Chrétien de Troyes em 

aproximadamente 1171. 

 Apesar das semelhanças, esses exemplos não são reflexos perfeitos do que 

entendemos por fanfic hoje. O nascimento da fanfic em sua forma mais atual pode ser 

atribuído às fanzines (revistas feitas por fãs, para fãs) de Jornada nas Estrelas, que se 

popularizaram na década de 1960, sendo as mais famosas Spocknalia e T-Negative. 

Podemos considerar que a nossa relação com essa forma de escrita – coletiva, 

compartilhada – mudou com o tempo também por causa do avanço das teorias de direito 

autoral. Nosso entendimento de quem é o autor e sobre a importância da originalidade 

das histórias foi se transformando com o passar do tempo. A fanfiction se torna 

comportamento de nicho quando o mercado tradicional precisa proteger sua fonte de 

renda. 

 No Brasil, a prática da fanfic ganhou força com a popularização da franquia Harry 

Potter (VARGAS, 2005), mas já existia desde a década de 1990, quando a internet banda-

larga entrou no país (OLIVEIRA, 2011). Desde então, tal prática tem evoluído para além 
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de apenas escrita de histórias (BARROS, EVANGELO, ESCALANTE, 2017). Neste 

artigo, vamos explorar as fanfics ditas interativas pelos fãs, comparando-as com as 

práticas de jogos de interpretação de personagens (role-play e RPG) e livro-jogo, a partir 

de conceitos da cultura do fã (JENKINS, GREEN, FORD, 2014; JAMISON, 2017), 

cultura participativa (SHIRKY, 2011) e letramento (KLEIMAN, 2005; REGIS, AUDI, 

MAIA, 2014). O objetivo é entender como as práticas de criação narrativa podem 

extrapolar o que se consideravam limites do formato. 

Para tal, são analisadas uma fanfic de cada um dos seguintes sites: Fanfic Obsession 

(FFOBS)3, AsianFanfics4 e Archive of Our Own (AO3)5. Destes sites, apenas FFOBS é 

brasileiro. Essa variedade ajudará a entender como a prática brasileira se assemelha e se 

diferencia da prática internacional. As histórias escolhidas serão as mais votadas ou 

curtidas, no caso dos sites AO3 e AsianFanfics, e a fanfic do mês, no caso do FFOBS. 

Essas práticas de criação e narração de fanfics podem ser consideradas um tipo de 

letramento, visto que ele é	

[...] complexo, envolvendo muito mais do que uma habilidade (ou conjunto de 
habilidades) ou uma competência do sujeito que lê. Envolve múltiplas 
capacidades e conhecimentos para mobilizar essas capacidades, muitos dos 
quais não têm necessariamente relação com a leitura (KLEIMAN, 2005, p.18). 

 

Ou seja, a ideia de letramento que apresentaremos no artigo é contrária ao conceito 

clássico, o qual entende que ser letrado é ter o domínio da escrita e leitura. No caso das 

fanfics, o entendimento vai além e engloba todos os atos por trás desse processo: criação, 

compartilhamento, habilidades para usar o computador e para navegar na internet, 

relacionar a história com algum tipo de jogo etc. Assim, reunir todos esses elementos em 

uma mídia torna-se relevante para investigar como são construídas essas práticas dentro 

da cultura participativa. 

 

																																																								
3  Disponível em: <http://fanficobsession.com.br/>. Acesso em 01 out. 2018. 	
4  Disponível em: <https://www.asianfanfics.com>. Acesso em 01 out. 2018.	
5  Disponível em: <http://archiveofourown.org>. Acesso em 01 out. 2018.	
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O fã 

As partes mais visíveis do engajamento dos fãs são as que resultam na criação de algum 

produto, seja de histórias (fanfics), ilustrações (fanart) ou fantasias (cosplay). Apesar 

disso, é importante notar que essas não são as únicas formas de interação afetiva e 

cognitiva de um fã, que, muitas vezes, é imaterial. 

De acordo com Hills (2002), o enaltecimento da produtividade nos estudos de fãs 

incentiva uma interpretação moral em que “apenas” consumir produtos midiáticos seria 

“negativo”, em oposição à produtividade material, vista como “positiva”. 

Os fandoms efetivamente se relacionam com o entretenimento de maneira ambígua, já 

que nascem em torno do afeto dos fãs a seus produtos enquanto negam a lógica dessa 

indústria ao se apropriar da mídia para produzir artefatos derivados desses produtos e 

compartilhá-los gratuitamente entre si (FISKE, 1992). Há também a relação contraditória 

com o objeto do afeto do fã, que atrai, mas que também lhe causa uma insatisfação ou 

falta (JENKINS, 2005). Na tentativa de preencher esse vazio, eles, muitas vezes, 

produzem sua própria versão da história ou buscam outros fãs com quem discutir 

interpretações e significados do original, numa produção colaborativa de conhecimento 

sobre o produto que, muitas vezes, foge ou ultrapassa a intenção do(s) criador(es). 

 As atividades do fandom existem em constante diálogo com a indústria do 

entretenimento. Dentro da lógica da cultura do fã, o material criado pela comunidade é 

para ser compartilhado no que Henry Jenkins identifica como economia do dom, onde o 

“valor afetivo” é a moeda de troca em vez do lucro: 

O conceito de economia do dom, ou da dádiva, tem sua origem na antropologia 
clássica, que remonta ao trabalho de 1922 de Marcel Mauss, Ensaio sobre a 
dádiva ([1922], 1990). […] No entanto, o conceito da economia do dom tem 
sido adotado por teóricos digitais como uma maneira útil para explicar práticas 
contemporâneas, nas quais ‘a economia do dom’ funciona como uma analogia 
às trocas baseadas informal e socialmente que caracterizam alguns aspectos da 
ética digital. (JENKINS; GREEN; FORD, 2014, p. 97) 

 

Por causa dessa diferença de valor, há conflito entre os produtores e o público quanto ao 

que é considerado “legítimo” quanto às formas de consumo. Muitos fãs buscam circular 
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conteúdo sem autorização – seja por falta de acesso, como os fãs que legendam e 

distribuem dramas asiáticos, seja por não ter o conteúdo específico disponível no formato 

e momento que o fã prefere – como forma de contribuir para a comunidade.  

A circulação não autorizada de conteúdo frequentemente surge da frustração 
das audiências quando elas lidam com o estado de transição dos canais de 
distribuição alternativos, com a frustração ao tentar navegar por um sistema 
que parece prometer-lhes mídias que elas querem, quando elas querem, mas 
que frequentemente desaponta. É essa situação que quisemos descrever quando 
sugerimos que a “pirataria” é mais frequentemente um produto de fracassos de 
mercado por parte da indústria da mídia do que de fracassos morais por parte 
das audiências de mídia (Ibid., p. 154) 

  

Apesar desses conflitos e, às vezes, por causa deles, o fandom cria uma relação íntima 

com o ambiente e recursos à sua disposição, tanto online quanto offline, e faz uso deles 

para dar continuidade às suas práticas. Adriana Amaral e Giovana Carlos, ao voltarem 

suas questões para a prática de scanlation, apontam para a importância de não ignorar 

essa relação com a materialidade: 

[A]s diferentes lógicas da cultura pop e do entretenimento nos convocam à 
construção de mapas de gosto e afeto que ganham novos significados e 
contornos políticos e afetivos. Práticas tratadas como ‘banais’ e ‘cotidianas’ 
oscilam em diferentes tempos, gerações e campos midiáticos em ritmos, 
normas, comportamentos, gramáticas ora mais, ou ora menos massivos ou de 
nicho, mas cuja ênfase nas mediações tecnológicas é central, desde suas 
variadas origens offline, e nos dão pistas para uma compreensão de um modo 
relacional entre o ser humano e seus objetos de afeto. (AMARAL; CARLOS, 
2016, p.52) 

 

É nesse contexto que os fãs produzem. O engajamento e compartilhamento de 

informações no fandom gera interesse sobre o produto midiático e pode ser aproveitado 

pela indústria do entretenimento. Como explicam Jenkins, Green e Ford (2014), 

engajamento tem sua base na participação do público, que reage ao conteúdo, discutindo 

e criticando e, muitas vezes, até criando algo novo, e compartilhando pelas diferentes 

modalidades de mídia. 

 

Sobre fanfic 
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Anne Jamison (2017), em seu livro Fic, explora alguns pontos importantes sobre fanfic e 

faz um apanhado histórico de comportamentos que, apesar de não terem sido chamados 

assim na época, se aproxima do que hoje entendemos como fanfiction: 

Os fãs já realizavam interações ilícitas e não autorizadas com os personagens 
e histórias de outras pessoas pelo menos desde o século XIX. A sobrinha de 
Jane Austen escreveu certa vez uma carta endereçada a Georgiana Darcy 
[personagem coadjuvante de Orgulho e Preconceito]. Em 1893, […] J. M. 
Barrie escreveu uma história com Sherlock Holmes e Dr. Watson. Holmes foi 
o foco especial da primeira fanfiction: quando um ator norte-americano 
chamado William Gillette escreveu uma peça de teatro sobre Holmes, ele 
entrou em contato com Arthur Conan Doyle pedindo permissão para casar 
Holmes. Doyle respondeu, solícito: ‘Você pode casá-lo ou matá-lo, ou fazer o 
que quiser com ele’. (JAMISON, 2017, p. 12) 

 

Um dos exemplos mais antigos que a autora dá em seu livro é o romance medieval O 

Cavaleiro da Carreta, encomendado a Chrétien de Troyes em aproximadamente 1171. A 

história envolve Arthur, Lancelot e Guinevere, mas há “[...] alguma evidência que sugere 

que Chrétien acrescentou todo o enredo do adultério, que acabou se tornando um cânone” 

(Ibid., p. 41). Como muitos autores de fanfic, Chrétien diminui seu próprio papel e trata 

com “muita deferência sua fonte e os poderosos” (Ibid). 

Outro caso digno de nota é a questão da autoria dramatúrgica da Renascença. Como 

explica Jamison (2017), o dramaturgo ganhava (e ainda ganha) dinheiro com a encenação 

e, por isso, a peça era emendada de acordo com a reação do público. Esses casos 

exemplificam alguns dos comportamentos atribuídos aos fãs-autores: criar enredos a 

partir do que já existe (como é o caso de Chrétien) ou adaptar o caminho da história 

conforme feedback daqueles que acompanham a narrativa (ao exemplo dos dramaturgos 

renascentistas). 

 Mas não são apenas comportamentos semelhantes que podemos encontrar ao 

investigar as práticas de escrita do passado. Em 1614, um escritor sob o pseudônimo de 

Alonso Fernández de Avellaneda escreveu e publicou uma continuação para Dom 

Quixote, de Miguel de Cervantes, que pode ter contribuído para a decisão de Cervantes 

de escrever sua própria continuação. Lady Bradshaigh reescreveu o romance Clarissa, de 

Samuel Richardson, de quem era fã e com quem se correspondia por cartas a respeito de 
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alguns personagens da narrativa. Insatisfeita com o final, ela criou sua própria versão, 

como muitos fãs fazem até hoje (Ibid.) 

 Natasha Simonova aponta para um outro exemplo, dessa vez do século XVII que 

apresenta indícios de comportamentos de fã e produção de fanfiction na história de 

Arcádia, de Sir Philip Sidney: 

Proponho um momento alternativo de origem [da fanfic] na virada do século 
XVII, após a morte de Sir Philip Sidney e a subsequente publicação de seu 
trabalho. Contudo, ambos antecipam a prática atual e constituem um 
importante momento na história da fanfiction […]. Como na fanfiction 
contemporânea, os suplementos e continuações de Arcadia adotam os 
personagens e o cenário do original de Sidney para preencher furos aparentes, 
impulsionar a história em direção a um final feliz, e reformular em novo molde. 
Mais que isso, os materiais paratextuais que envolvem esses textos (incluindo 
prefácios, dedicatórias e poemas comendadores) fornecem evidência para as 
maneiras com que escritores e leitores da época abordavam o tema de continuar 
o trabalho de outrem. (SIMONOVA, 2012, sp., tradução nossa) 

 

Apesar das semelhanças, essas práticas não são exemplos exatos do que entendemos por 

fanfic hoje. As diferenças podem ser entendidas a partir da mudança do nosso 

entendimento sobre alguns aspectos centrais: 

[N]ossa compreensão das relações centrais – as que existem de forma variada 
entre escritores, textos, leitores, editores, objeto publicado e fonte – muda com 
o tempo. O que não muda, ou melhor, o que nunca desaparece, é o hábito 
comum de escrever a partir de fontes. Escritores sempre entraram e intervieram 
em histórias familiares e estilos, e colaboraram na autoria através de discussões 
ou outras formas de influência. (JAMISON, 2017, p. 48) 

 

 Na década de 1960, a publicação de Wide Sargasso Sea, de Jean Rhys, 

reimaginando a história de Bertha Mason, primeira esposa do Sr. Rochester, personagem 

do romance Jane Eyre e a primeira apresentação da peça Rosencrantz and Guildenstern 

Are Dead, de Tom Stoppard, que foca na vida de dois coadjuvantes de Hamlet, de 

Shakespeare são exemplos mais recentes (Ibid.). 

Também foi nessa década que estreou Jornada nas estrelas, que apesar de ter tido apenas 

três temporadas, é considerada a primeira série a conquistar uma comunidade de fãs e foi 

essa comunidade que deu início ao processo de popularização do fandom: 
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Jornada nas estrelas […] foi uma das primeiras séries a atrair algo mais do 
que uma audiência; uma comunidade de fãs. […] No final, o fandom de 
Jornada nas estrelas se tornou tão intenso que o tecido canônico da série não 
era mais suficiente. Os fãs precisavam de mais do que os criadores da série 
podiam entregar […]. Começaram publicando e circulando zines 
mimeografados sobre Jornadas nas estrelas, com nomes como Spocknalia e 
T-Negative, contendo – junto com artigos, ensaios, editoriais e fan art – 
fanfiction: histórias originais e não autorizadas sobre os personagens da série, 
situadas no universo da série. (JAMISON, 2017, p. 11) 

 

Podemos considerar que a nossa relação com essa forma de escrita – coletiva, 

compartilhada – mudou com o tempo também por causa do avanço das teorias de direito 

autoral. Nosso entendimento de quem é o autor e sobre a importância da originalidade 

das histórias foi se transformando com o passar do tempo. A fanfiction se torna 

comportamento de nicho quando o mercado tradicional precisa proteger sua fonte de 

renda. 

A autora Rebecca Black (2006, p. 172, tradução livre) define fanfiction como “escrita na 

qual fãs usam narrativas midiáticas e ícones da cultura pop como inspiração para criar 

seus próprios textos”. Apesar de enfatizar o quesito da “inspiração”, ela continua sua 

descrição para que não haja dúvidas sobre a que textos está se referindo:	

Em tais textos, os fãs-autores imaginativamente expandem o enredo ou a 
timeline (como nos casos de histórias sobre o nascimento e infância de Darth 
Vader), criam novos personagens (como introduzir um vilão, filho de uma 
paixão entre Capitão Kirk e uma líder alienígena de um planeta de um planeta 
inventado) e/ou desenvolvem novos relacionamentos entre personagens que já 
estão presentes na fonte original (como histórias sobre o surgimento de uma 
relação romântica entre Harry Potter e Hermione Granger). Fanfiction 
impressa existe em vários formatos há muitos anos (…), porém novas 
tecnologias agora oferecem aos fãs a oportunidade de ‘se encontrarem’ em 
espaços online onde podem escrever colaborativamente, trocar, criticar e 
discutir as ficções um do outro. (Ibid., tradução livre) 

 

E mais uma vez, temos as tecnologias digitais como divisoras entre um “passado” da 

fanfic e a contemporaneidade. Na década de 1960, com o fandom de Jornada nas estrelas, 

as fanfics eram distribuídas em fanzines e os encontros se davam em convenções 

(PENLEY, 1991); atualmente, a distribuição ocorre, majoritariamente, em sites como 

FanFiction.Net, Archive Of Our Own, Wattpad, Nyah! Fanfiction, entre outros. As 
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tecnologias digitais também permitem que discussão, comentários e outras conversas 

aconteçam em torno das fanfics sem a necessidade de um encontro em espaço físico, 

apesar de ainda existirem convenções locais que atraem os fãs (eventos como Anime 

Friends, Jedicon, Comic Con Experience que acontecem anualmente no Rio de Janeiro e 

em São Paulo são alguns exemplos). 

 Anne Jamison (2017) vê a fanfic como algo que vai além de uma homenagem ao 

conteúdo de origem. Para ela, a fanfiction “trata de distorcer, ajustar e minar a fonte 

material da fanfiction e, neste processo, acrescenta camadas e dimensões de significado 

que o original nunca teve” (Ibid., p. 12). A autora também aponta para o foco numa 

comunidade preexistente de leitores como uma das diferenças das práticas de escrita 

anteriores. 

Outro possível impacto do digital é o espalhamento das fanfics e da atividade do fandom 

por vários sites e redes sociais: um autor que publica uma história no FanFiction.Net pode 

ler outras histórias disponíveis no Tumblr e discutir com seus leitores no Facebook. Como 

explica Jamison: 

A maioria dos fãs-leitores lê por todas as partes de seus fandoms; alguns leem 
em variados grupos de gostos parecidos por gênero (dor/alívio, slash, gen, fluff, 
BDSM, PWP, movidos por enredo, etc.), mas eles leem por todas as partes, 
geralmente seguindo muitas histórias que se desdobram simultaneamente. 
Essas histórias são lidas de forma comparativa, uma cita a outra, pegam e 
levam coisas emprestadas. As linhas de enredo se cruzam, se tornam confusas, 
criam padrões – se não nas histórias individuais, então geralmente na cabeça 
dos leitores. A fic experimentada desta forma se parece mais a uma rede (algo 
bem apropriado) do que a uma série. (JAMISON, 2017, p. 27) 

 

A ideia de fanfic enquanto rede, de histórias que se cruzam, é bem representativa da 

maneira que ela se organiza. São redes de fãs que escrevem e leem histórias que, em sua 

maioria, estão espalhadas pela internet, cada uma dialogando com seu próprio universo 

de referências e abrindo espaços para outras discussões e histórias. 

 

As fanfics interativas 
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Analisamos fanfics dos sites Fanfic Obsession (FFOBS), AsianFanfics e Archive of Our 

Own (AO3), dentre os quais, apenas FFOBS é brasileiro. A escolha dos sites permite 

melhor entender e comparar as práticas brasileira e internacional. Foram escolhidas as 

histórias mais votadas ou curtidas, no caso dos sites AO3 e AsianFanfics, e a fanfic do 

mês6, no caso do FFOBS. 

 Fanfics interativas, nomenclatura usada pelos fãs usuários do site Fanfic 

Obsession (FFOBS), consistem em histórias publicadas principalmente no próprio site 

em que, antes do texto ser disponibilizado, uma janela pop-up abre pedindo que o leitor 

determine o nome dos personagens principais – indicados pelo autor. O que caracteriza 

essas histórias enquanto fanfics (e não histórias originais), é o fato de serem ambientadas 

em universos de outras histórias, como doramas7, mesmo que os personagens sejam 

originais. 

O site FFOBS (Figura 1) é exclusivamente brasileiro, criado em 2009, conta com 10 mil 

histórias publicadas e, de acordo com informações disponíveis no site, é “uma plataforma 

voltada para postagem de fanfics, em especial, interativas” e considera fanfic interativas 

aquelas em que “o leitor é também personagem” 8. 

 

 

																																																								
6  A Fanfic do Mês se refere a dezembro de 2017, quando a pesquisa para esse artigo foi realizada.	
7  O termo se refere a dramas televisivos asiáticos, com destaque para os dramas coreanos e japoneses, que 
costumam ser o ponto de entrada dos fãs a esse universo.	
8  Disponível em: <http://fanficobsession.com.br/>. Acesso em 28 abr. 2018.	
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Figura 1 - Homepage do site Fanfic Obsession 

Fonte: Site Fanfic Obsession9 

 

Apesar de o fandom considerar essas fics como “interativas”, nas histórias publicadas no 

FFOBS, o leitor não tem maior controle sobre a história do que teria lendo qualquer outro 

tipo de fanfic; o único momento em que é permitido fazer escolhas é em relação aos 

nomes dos personagens, o resto é definido pelo autor e publicado de forma fixa. 

Fanfics com essa mesma denominação também existem no fandom internacional, mas 

costumam abranger desde histórias em que são dadas opções para o leitor escolher o 

caminho a seguir a histórias de interpretação de personagem, o que as aproxima a um 

jogo. 

O site Archive of Our Own (Figura 2) é um espaço não-comercial e sem fins lucrativos, 

que hospeda trabalhos produzidos por fãs, sendo eles considerados fanfics ou não, criado 

pela Organization for Transformative Works (OTW), uma ONG criada por fãs em 2007. 

O site conta com 3,8 milhões de histórias publicadas por 1,5 milhões de usuários10. 

 

																																																								
9  Disponível em: <http://fanficobsession.com.br/>. Acesso em 28 abr. 2018.	
10  Disponível em: <http://archiveofourown.org>. Acesso em 28 abr. 2018.	
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Figura 2 – Homepage do site Archive of Our Own 

 

Fonte: site Archive of Our Own11 

 

Figura 3 – Homepage do site AsianFanfics 

Fonte: site AsianFanfics12 

 

																																																								
11  Disponível em: <http://archiveofourown.org>. Acesso em 28 abr. 2018.	
12  Disponível em: <https://www.asianfanfics.com>. Acesso em 28 abr. 2018.	
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O AsianFanfics (Figura 3) é um site criado em abril de 2009 e, apesar de ser 

majoritariamente voltado para fanfics, possui funcionalidades de uma rede social como 

blogs, enquetes, compartilhamento de vídeos, galeria de imagens e chats13. O site possui 

aproximadamente 790 mil histórias publicadas14.  

Dentre os exemplos pesquisados, destacamos: 

1. na página Fanfic Obsession escolheu-se a fanfic Psicologia do Amor, de LP Rocha, 

indicada pelo site como “Fanfic do Mês” em dezembro de 2017. Nela, o leitor escolhe o 

nome dos personagens, mas há sugestões da autora. Não há outra forma de interação do 

leitor com potencial de mudar a história. A história original da autora também está 

publicada no aplicativo Wattpad; 

2. em Archive of Our Own (Figura 2), elegeu-se a fanfic Until Dawn - Your Story, de 

Nightwalkerin. Baseada no jogo Until Dawn15, os capítulos de história possuem uma 

escolha ao final e os capítulos que se seguem são as respostas. A autora escreve o 

resultado de todas as escolhas, independente da escolha do leitor, que deve escolher quais 

capítulos ler de acordo com o rumo que quer que os personagens sigam. A história é 

narrada intercalando os dois tipos de capítulos, semelhante a livros-jogos; 

3. no site Asian Fanfics, escolheu-se KPOP GAMES, de khun-fany. A publicação é 

composta por diversos jogos onde não há uma narrativa corrente e o único jogo disponível 

no momento da análise era “Adivinhe o Idol pela bunda”, que consistia basicamente em 

olhar imagens de bumbuns de artistas da indústria musical pop-coreana e descobrir de 

quem pertencia tal “atributo”. 

É possível perceber que a fanfic Until Dawn - Your Story permite mais escolha ao leitor 

que o exemplo de Psicologia do Amor, por deixar que o leitor tenha algum controle sobre 

a história. Apesar disso, como a autora escreve os resultados das escolhas e os publica 

																																																								
13  Dados oferecidos pelo criador e administrador do site em entrevista para Timevault. Disponível 
em: <https://timevault.wordpress.com/2011/01/15/interview-jason/>. Acesso em 28 abr. 2018.	
14  Disponível em: <https://www.asianfanfics.com>. Acesso em 28 abr. 2018.	
15  Until Dawn é um game de horror para PS4, cujo enredo narra um grupo de adolescentes presos 
em uma casa na montanha. Fonte: http://www.techtudo.com.br/tudo-sobre/until-dawn.html Acesso em: 
15 abril de 2018.	
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sem o feedback de quem acompanha a história, a interatividade fica limitada a escolha de 

que capítulos ler. No caso de KPOP GAMES, por não haver uma narrativa por trás dos 

jogos publicados, não é possível caracterizá-la como fanfic. 

 

Um pouco sobre RPGs 

A sigla RPG significa role-playing game (jogo de interpretação de personagem, em 

português) e indica os jogos que envolvem criação de personagem pelo jogador para 

vivenciar a história a ser jogada, dentro de um sistema de regras. 

Existem vários tipos de RPG: RPG de mesa, com sistemas de regras normalmente 

publicados em livros e com o auxílio de dados de faces variadas - desde dados de 4 lados 

a dados com até 100 lados, podendo ser jogado apenas com papel e caneta; os live-action 

RPG, também chamados de LARPs, que consistem em atuação por parte dos jogadores e 

exige cuidados específicos para evitar que os jogadores se machuquem quando estiverem 

em cena; e os RPGs de videogame, que englobam desde os jogos lançados para consoles, 

como a série Final Fantasy, até os MMORPG (Massive Multiplayer Online Role-Playing 

Games, ou RPGs Multi-jogadores Massivos Online, em português). É importante frisar 

que jogos de RPG muito dificilmente terão um vencedor ou perdedor, já que os jogadores 

costumam trabalhar em conjunto para construir uma narrativa. 

A partir dessa descrição, percebe-se certas semelhanças com as fanfics interativas. No 

caso da história Psicologia do Amor e outras publicadas no FFOBS, a ideia é que o leitor 

assume o papel do personagem principal e vive a história. Essa prática se distancia do 

RPG por não oferecer ao leitor controle sobre as ações do personagem, que são pré-

determinadas pelos autores. 

A fanfic analisada no AO3 também apresenta semelhanças com o RPG, ao permitir que 

a narrativa mude dependendo da escolha do leitor, de forma que o autor se torna uma 

figura próxima ao narrador de RPG, aquele que conduz a história a partir das ações de 

seus jogadores. A diferença entre a fanfic e os RPGs, nesse caso, está no fato de os leitores 

não terem controle sobre quem são os personagens, já pré-determinados pelo autor.  
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Considerações Finais 

Fanfics Interativas têm elementos que se aproximam de RPGs, mas por limitações de 

plataforma, algumas se restringem a dar ao leitor controle parcial sobre a narrativa, seja 

apenas na nomeação dos personagens, sem proporcionar poder de escolha em relação ao 

decorrer da história, seja permitindo algum poder de escolha sobre o enredo, mas sem 

poder personalizar os personagens. 

Foi considerada, durante a pesquisa, a possibilidade dos autores aumentarem a 

interatividade por meios externos, através de grupos no Facebook e enquetes para que os 

leitores decidam o rumo da história, porém, com o objetivo de manter o foco do artigo, 

restringiu-se a analisar as aberturas para input dos leitores que existissem na plataforma 

utilizada para a publicação das fanfics e, portanto, as publicadas no FFOBS não podem 

ser consideradas interativas. 

É importante apontar que os exemplos analisados neste artigo são apenas uma pequena 

amostra da diversidade do que é criado pelos fãs e de forma alguma devem ser 

considerados como representativos do todo. Como exemplo de outro tipo de prática de 

fanfic, a jornalista e escritora Gaby Brandalise 16  disponibilizou Fanfic de stories 

Tentativa 1 e 2 em sua conta no Instagram. Foram pequenas histórias criadas por ela 

dentro do universo k-pop envolvendo artistas da boyband SHINee. Desde o início, quando 

criou as histórias, perguntava aos fãs o que eles acharam e se ela devia continuar a 

escrever. 

Para além dos sites de fanfics, é possível (e provável) que existam experiências de fãs que 

aproximem ainda mais fanfics e RPGs, mas identificá-las e estudá-las exigiria mais 

espaço do que cabe neste artigo. 

 

 

																																																								
16  Fonte: https://www.instagram.com/gabybranda/?hl=en Acesso em: 15 abr. de 2018. Só é 
possível observar as fanfics via aplicativo (no PC não há essa opção).	
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Psicologia e Tecnologias da Comunicação: desafios contemporâneos para 

intervenção com sujeitos conectados 

Cristiane Moreira da Silva1; Carolina da Silva Bayão2; Francyne dos Santos Andrade3; 

Rafael Welington Moreira Botelho4; Sylvio Pecoraro Junior5 

 
Resumo: A fim de investigar que versão da Psicologia é produzida com a participação de 
psicólogos em dispositivos midiáticos, acompanhamos, entre agosto e novembro de 2016, as 
cinco páginas de psicólogos com maior repercussão no Facebook. Inspirados nos estudos das 
Ciências, Tecnologias e Sociedades, seguimos na prática os modos pelos quais os atores fazem 
existir uma certa forma de exercer a psicologia na interface com as tecnologias de comunicação. 
Identificamos conteúdos lúdicos e motivacionais prevalecendo e alcançando maior interação com 
os usuários utilizando imagens coloridas, personagens midiáticos e dizeres populares engraçados. 
As palavras recorrentes foram autoestima, bem-estar e autoconhecimento sugerindo serem estas 
as atuações da psicologia. O discurso é de compromisso social com a divulgação do saber 
psicológico, entretanto o que identificamos foram conteúdos com fins de divulgação de serviços. 

Palavras-chave: práticas psi; tecnologias de comunicação; lúdico; facebook. 

Abstract: In order to investigate which version of Psychology is produced with the participation 
of psychologists in online media devices, between August and November of 2016, we followed 
the five pages of psychologists with more repercussion in Facebook. Inspired by the studies of 
Sciences, Technologies and Societies we investigate psychology in action, we follow in practice 
the ways in which the actors make exist a certain form of exerting psychology in the interface 
with the technologies of communication. We identify playful and motivational content prevailing 
and reach greater interaction with network users, using colored images, illustrations of media 
characters and funny popular sayings. The recurring words were self-esteem, well-being and self-
knowledge suggesting that these are the performances of psychology. The speech is of social 
commitment with the dissemination of psychological knowledge, however what we identified 
were contents for purposes of dissemination of services. 

Keywords: psi practices; communication technologies; playfulness; facebook. 
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Introdução 
Porta vozes das ciências, em especial das áreas de saúde e educação, historicamente são 

convocados a disseminarem conhecimentos em programas de televisão, rádio, jornais e 

revistas. Ocupando o lugar de especialista concedem entrevistas em reportagens, 

divulgam seus resultados de pesquisa ou respondem perguntas de espectadores sobre 

temas pertinentes a área de formação. A presença do especialista funciona como figura 

de autoridade conferindo caráter de verdade aos conteúdos divulgados e fornecendo 

explicações ditas científicas. Na atualidade essa participação de especialistas nas mídias 

cresceu exponencialmente, em especial dos profissionais do psiquismo. Nesta pesquisa 

discutimos a participação de psicólogos nas mídias e pensamos dois movimentos que 

parecem cooperar para esse crescimento: o desenvolvimento das tecnologias de 

comunicação acessíveis a usuários comuns e a exposição de aspectos pertencentes à 

esfera intimidade na modernidade, mas que na atualidade clamam por visibilidade e 

orientação profissional. 

 A disseminação de tecnologias de comunicação sem necessidade de conhecimento 

técnico específico e de baixo custo ampliou a ocupação de profissionais em mídias pela 

possibilidade de criação autônoma de sites, blogs e perfis profissionais em redes sociais. 

Programas de manipulação de imagens, aparelhos que registram fotografias e vídeos, e 

conexão permanente e fácil por smartphones com acesso a internet internet criaram um 

espaço autônomo para divulgação de conteúdo que dispensa conhecimento técnico para 

explorar seus inúmeros recursos. 

A intimidade, terreno tradicionalmente explorado pela psicologia (DESPRET, 2011; 

BAPTISTA, 2000; SILVA e MORAES, 2013) deixou a privacidade dos confessionários 

(incluindo os consultórios de psicoterapia) derrubando as fronteiras entre público e 

privado. Questões banais do cotidiano, relatos de acontecimentos pessoais, sentimentos e 

reflexões sobre quaisquer assuntos estão disponíveis em blogs e redes sociais para quem 

quiser consumi-las. Acompanhando esse movimento de tornar pública questões íntimas, 

os psicólogos deixaram o espaço preservado de seus consultórios e ocuparam também as 

mídias. Divulgam seus saberes, aconselham e oferecem “dicas” de modos de viver. Uma 

outra versão da psicologia foi inventada, uma psicologia dita comprometida com o bem-
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estar coletivo que o proporciona através da divulgação de seu saber e de orientações 

acerca de diferentes questões relacionais, emocionais ou comportamentais (SILVA e 

MORAES, 2006). 

Acompanhando Mol (2002) na afirmação de que nas práticas os objetos são feitos 

(enacted), algo existe por meio das práticas e não antes delas, e para entender essa 

fabricação devemos seguir os rastros que as práticas produzem, rastreamos a participação 

de psicólogos no Facebook 6 por meio do acompanhamento do perfil profissional de 5 

psicólogos. Foram registrados os conteúdos das publicações e as interações com usuários 

a fim de compreender que versão da psicologia é produzida neste dispositivo. Afirmar 

uma Psicologia seria negligenciar as ramificações e práticas distintas que construíram 

saberes constituindo diferentes psicologias. A psicologia divulgada nas mídias é uma 

versão da psicologia (DESPRET, 2011) e não sua representação. Uma versão que marca 

um campo de saber e atuação da psicologia. 

Partindo do quadro apresentado construímos o problema proposto nesta pesquisa: que 

versão da Psicologia é produzida com a participação de psicólogos em dispositivos 

midiáticos online? Nosso objetivo foi mapear os múltiplos modos pelos quais a psicologia 

é feita na interlocução com as tecnologias de comunicação rastreando os efeitos das 

práticas psicológicas que conectam as tecnologias de comunicação, usuários e saberes 

psicológicos. 

Com o objetivo de compreender e analisar os efeitos dessas práticas na sociedade e na 

construção da Psicologia enquanto ciência e profissão, fez-se uso das diretrizes 

metodológicas propostas pelo campo de investigação dos estudos das Ciências 

Tecnologias e Sociedades (CTS) em consonância com a Teoria Ator-Rede (TAR), onde 

os três domínios que nomeiam tal campo de estudo assumem a perspectiva de que não 

são domínios separados e sim entrelaçados através de associações que articulam humanos 

e não humanos (MORAES & ARENDT, 2013). 

																																																								
6 Rede social amplamente utilizada no mundo tendo a maior concentração de usuários no Brasil. 
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Em oposição a tradicional concepção do social como um conjunto homogêneo (LATOUR, 

2012), o caminho teórico-metodológico proposto pela TAR, considera os objetos como 

elementos fundamentais, uma vez que associados aos humanos são capazes de criar redes 

heterogêneas, agindo, participando e moldando o social. Além disso, a TAR se opõe a 

visão de que os feitos humanos podem ter uma única explicação social, pois esta 

concepção reafirma a ideia de que existe uma agência humana transcendente, firmando-

se como superior aos não humanos, renegando assim toda a importância dos objetos na 

história da humanidade. 

Neste sentido, Serrano e Argemi (2005, p. 19) apontam três pilares em que a TAR se 

baseia: 

O primeiro, quebra a dicotomia entre as perspectivas micro e macro das 
ciências sociais. A fim de acomodar esta tensão, recorre-se a um novo 
vocabulário e desenvolve-se uma nova estratégia metodológica que consiste 
em seguir os atores no momento de suas ações. A segunda problematiza a 
dualidade entre a dimensão social e a dimensão cognitiva. Em vez de aceitar 
essa separação para compreender a realidade, projeta-se a noção de que 
estamos em meio a um emaranhado de relações heterogêneas. Por último, 
considera-se que os elementos sociais não são mais do que produto das 
interações entre os atores. 

 

O desenvolvimento tecnológico possibilitou que um número significativo de pessoas 

tivesse contato com as práticas psicológicas, através dos mais diversos dispositivos 

midiáticos.  Entretanto, não parece haver ainda uma ampliação das discussões, muito 

menos uma alteração no foco das intervenções dos psicólogos, nem sequer um viés de 

divulgação de conhecimento conforme propagado. Os psicólogos nas mídias continuam 

a se debruçar pelas questões ligadas à intimidade, contemplando pouco outras 

possibilidades de exercer suas práticas e saberes. Observamos os usos das mídias 

voltando para divulgação de serviço e captação de clientes. Se há de fato alguma mudança 

propiciada pelo advento das tecnologias e sua relação com as práticas psis, esta parece 

relacionar-se ao movimento de deixar os limites do consultório particular e ocupar os 

meios de comunicação de massa.  
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Fazendo psicologia nas mídias 

Partimos da constatação de que vivemos imersos em espaços midiáticos de exposição da 

intimidade como mais um aspecto do cotidiano. Inúmeras redes sociais circulam como 

verdadeiras vitrines de cotidiano e intimidade. A disseminação do acesso à internet e as 

ferramentas como os smartphones 7  permitem a exposição contínua de imagens e 

postagens com recursos para identificar a localização da pessoa, com quem está e como 

está se sentindo. Esse conteúdo é publicado numa página pessoal conectada com outras 

tantas páginas formando uma grande rede de troca de informações conhecida 

popularmente como redes sociais. Merece destaque o Facebook, hoje utilizado por 90,8% 

de brasileiros com acesso à internet 8  que passam parte considerável de seus dias 

conectados, atualizando aos demais suas informações e acompanhando e comentando as 

publicações de outros usuários. Esse tipo de página na internet possibilita a interação 

entre os usuários conectados que pode servir à curiosidade apenas ou às trocas de 

experiências significativas, campanhas e divulgação de informações diversas. É possível 

formar grupos por afinidade que facilitam a comunicação coletiva e o compartilhamento 

de vídeos, imagens e textos. Observamos perfis profissionais de psicólogos que interagem, 

divulgam saberes e práticas psicológicas e respondem questionamentos de usuários. É 

uma ferramenta com tantos recursos disponíveis que permitem a invenção de incontáveis 

usos.  

Redes sociais formam um coletivo com efeitos expressivos na sociedade com seu 

potencial para divulgação ampla e rápida de informações que a mídia tradicional 

negligencia, mas não é este o aspecto que as tornam tão interessantes. O sucesso de tais 

espaços se dá pela possibilidade de se produzir através da visibilidade.  

As tecnologias de comunicação têm uma importância imprescindível nesse processo no 

qual o desenvolvimento tecnológico contribui para essa lógica da visibilidade. 

																																																								
7	Aparelhos móveis de telefonia com as mesmas funções de um computador.	
8	Dados disponíveis em: <http://revistagalileu.globo.com/Revista/Common/0,,EMI317356-17770,00-
O+PERFIL+DOS+BRASILEIROS+NAS+REDES+SOCIAIS.html>. Acesso em 30 jun. 2018.	
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Atualmente é simples, barato e acessível a boa parte das pessoas os recursos para gravar, 

fotografar e divulgar fragmentos de sua vida.     

Sibilia (2003, 2008) investiga a espetacularização do eu, destacando a modificação da 

intimidade que se faz presente com este acontecimento. Diferentemente de uma certa 

concepção de intimidade, que vigorou nos séculos XIX e boa parte do XX, que devia ser 

protegida pela moral burguesa, pelas grossas paredes das casas, a intimidade no século 

XXI é espetacularizada, isto é, apresenta-se nos moldes de um show do eu, público, 

visível aos olhos de todos. 

O aparato tecnológico que permite essa exposição se desenvolve constantemente e a 

mídia cada vez mais se apropria dessa abertura para exposição de si e do grande interesse 

que desperta no público em geral para inserir “vidas reais” em seus diferentes canais de 

comunicação, atendendo às expectativas de velocidade, mutação, exposição e contato 

permanente do mundo contemporâneo. O processo de exposição da intimidade ganhou 

espaços onde cada vez mais são lançados programas de televisão e revistas que exibem a 

vida particular de famosos e não famosos. Histórias pessoais são publicadas e sites 

íntimos, como os mencionados diários virtuais e as imagens exibidas por webcam, se 

multiplicam na internet. Verificamos o aumento crescente de literatura autobiográfica, de 

filmes “baseados em fatos reais” e de ilustrações com relatos de pessoas comuns em 

diferentes tipos de atrações televisivas, indo além dos já populares programas com 

formato reality show9, chegando mesmo aos que se intitulam jornalísticos incrementados 

com apelo às imagens e relatos pessoais.  

Psicólogos são entrevistados para esclarecer acontecimentos ou fornecer informações 

acerca de tema identificado como do campo da psicologia, em reportagens de cunho 

jornalístico ou em programas de entretenimento nos quais participam disseminando seus 

saberes. São frequentes as participações de psicólogos em programas de televisão e 

revistas esclarecendo patologias e ensinando formas de viver. Revistas e jornais contam 

com sessões onde o sujeito envia um relato pessoal acompanhado de dúvida e o psicólogo 

																																																								
9	Programas	de	televisão	que	mostram	imagens	de	pessoas	monitoradas	por	câmeras	em	ambiente	de	competição	
ou	análise	de	comportamento.	
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responde. Além de ocupar as mídias tradicionais, encontramos páginas no Facebook de 

psicólogos divulgando saber e/ou serviços, sites e blogs com a mesma finalidade. Cada 

vez mais estes profissionais estão sendo convocados a ocupar esses espaços. 

Partimos do princípio que o entrelaçamento entre psicologia e tecnologias da 

comunicação oferece um ambiente propício para a existência de diferentes interfaces. Nas 

últimas décadas a sociedade presenciou, ainda que de forma desatenta, uma modificação 

no padrão de desenvolvimento tecnológico. Tecnologias que antes demoravam cinco a 

dez anos de criação e desenvolvimento hoje são apresentadas ao mundo em um período 

cada vez menor. Em um espaço de tempo relativamente curto, como um ano, é possível 

notar que modelos de celulares e smartphones são lançados e outros tornam-se 

ultrapassados e obsoletos. Cada mudança traz atrelada a si novas facilidades e ferramentas 

para conectar o indivíduo à rede onde lhe é oferecida uma ideia de liberdade e segurança 

para compartilhar ideias, momentos e desejos, um compartilhamento de si, além da 

possibilidade de amplificação de sua voz, fazendo-se existir nesse novo espaço no qual 

busca por protagonismo. Esses softwares, mais conhecidos no Brasil como aplicativos, 

de redes sociais, sites e blogs corroboram para essa disseminação da prática psicológica 

por parte dos profissionais e atingem um número cada vez maior de pessoas e usuários. 

Contudo, não se observa uma modificação ou ampliação do discurso, da intervenção e do 

foco dos psicólogos, pois a intimidade continua sendo o principal objeto de trabalho que 

os mesmos insistem em se debruçar. O que se nota é uma mudança de práticas e espaços 

ocupados em que se deixa o conforto de seus consultórios, salas e clínicas, transcendendo 

para o campo virtual dos meios de comunicação de massa. Tais práticas só são possíveis 

através das articulações com as tecnologias. 

O desenvolvimento das tecnologias digitais de comunicação caracterizou, segundo Lévy 

(1999), outros campos de interação e relação com o espaço-tempo. O ciberespaço, palco 

das interconexões em rede, produziu o que veio a se conhecer como cibercultura, ou 

cultura digital. Lévy (Ibid., p. 17) define cibercultura como: “conjunto de técnicas 

(materiais e intelectuais), de práticas, de atitudes, de modos de pensamento e de valores 

que se desenvolvem juntamente com o crescimento do ciberespaço.” 
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Lemos (2003) sintetiza a definição nos relatando que a cibercultura é a cultura 

contemporânea marcada pelas tecnologias digitais. As potencialidades da cibercultura são 

múltiplas sobretudo no que diz respeito à construção de conhecimentos vivos e 

compartilhados, caracterizando o que Lévy (1999) chamou de inteligências coletivas; 

porém, há outra vertente que nos interessa analisar, os modos de interatividade midiática 

no cotidiano dos usuários e seus desdobramentos.  

A disseminação do acesso à internet e dos smartphones corroborou para a popularização 

das redes sociais, sendo o Facebook a rede com o maior alcance entre os brasileiros. 

Apesar de toda potência e multiplicidade de usos que as redes oferecem, o uso mais 

frequente que tem se observado é o da exposição e consumo da intimidade. Os usuários 

constantemente atualizam informações sobre o que estão pensando e sentindo além de 

exporem imagens e localizações. 

Sibilia (2008) em seu livro O show do eu: a intimidade como espetáculo, nos demonstra 

de que forma a nossa sociedade legitimou uma cultura de observação do outro e, ao 

mesmo tempo, da exposição de si próprio. Se antes eram escritos diários íntimos 

guardados e trancados, com o intuito de preservar esse “eu” ou “mundo interior”, hoje 

isso é exposto publicamente nas redes sociais: confissões antes resguardadas ganham na 

internet variedade, diversidade e mudanças velozes. Cada vez mais é preciso aparecer 

para ser, pois, segundo as premissas básicas da sociedade do espetáculo e da moral da 

visibilidade, se ninguém vê alguma coisa, é bem provável que essa coisa não exista. Na 

atualidade a intimidade se faz na visibilidade e isto somente é possível porque há todo 

um aparato tecnológico que permite a sua exposição.  

 

Metodologia 

As diretrizes metodológicas norteadoras utilizadas na presente pesquisa consistem em: 1) 

investigar a psicologia em ação, na prática: não tomar como delimitado os serviços de 

psicologia tradicionais. Propõe-se seguir na prática os modos pelos quais os atores fazem 

existir (enact) uma certa forma de exercer a psicologia na interface com as tecnologias de 

comunicação; 2) Buscar os efeitos dessas práticas na construção da psicologia enquanto 
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ciência e profissão, por meio da análise da participação de psicólogos em diferentes  

mídias; 3) Efetuar a entrada em campo em consonância com o princípio de simetria 

(Latour, 1987): não pré-conceber os resultados, mas seguir os modos pelos quais 

tecnologias de comunicação articulam atores e fazem outras práticas possíveis na 

psicologia. 

Foram selecionadas as cinco páginas profissionais de psicólogos no Facebook para serem 

acompanhadas durante a pesquisa.  O critério de seleção foi identificar as páginas com 

maior número de curtidas que, diferente dos perfis comuns que sugerem aprovação do 

conteúdo, indicam o número de pessoas que tem acesso às atualizações. Foram registradas 

as publicações realizadas entre agosto e novembro de 2016, identificando a temática, tipo 

de conteúdo, finalidade e número de interações com os usuários. 

 

Resultados e discussão 

A escolha da rede social Facebook deu-se pelo fato de possuir o maior índice de usuários 

e interações diárias, sendo uma plataforma consideravelmente popular. Foram 

selecionadas as cinco páginas de psicólogos com os maiores números de curtidas aqui 

identificadas por número e não pelo nome da página que em todas era o nome do próprio 

autor. O Psicólogo 1 obteve 121.418 curtidas, o Psicólogo 2, 61.776 curtidas, o Psicólogo 

3, 60.552 curtidas, o Psicólogo 4, 53.886 curtidas e o Psicólogo 5, 42.813 curtidas. Esse 

número revela o alcance das páginas supracitadas durante o período de acompanhamento. 

Há flutuação desses números em diferentes períodos. 

Para a coleta dos dados utilizaram-se perfis comuns para o acompanhamento das 

publicações no período designado. Não foi usado nenhum tipo de filtro, atalho ou 

qualquer ferramenta para categorizar ou organizar as publicações. A página inicial de 

cada perfil profissional foi acessada da mesma maneira como qualquer usuário também 

poderia acessar. Como critério, escolheu-se acompanhar a linha do tempo revisando cada 

publicação, uma de cada vez. Segue o que foi registrado a partir da análise das páginas 

citadas: 
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Psicólogo 1: Suas publicações apoiam-se na veiculação de imagens coloridas, com frases 

curtas, objetivas e na maioria das vezes, fazendo algum apelo emocional. Estas postagens 

carregam temáticas diversas, desde patologias – ansiedade, humor, depressão – culpa, 

estresse a relacionamento, importância do sono, autoestima e felicidade. Há publicações 

em que a temática esta ofuscada por algum tipo de alivio cômico, no qual a informação 

pode ser interpretada apenas como uma piada e não como uma tentativa de transmissão 

de conhecimento. 

Verificou-se que as temáticas que mais se repetem são as que fazem menção a algum tipo 

de patologia. Outro tipo de publicação bastante frequente são as que oferecem orientações 

e dicas de como lidar com determinada situação ou problema. Transmissões ao vivo são 

regulares nas quais temáticas diversas são abordadas; com isso, abre-se espaço para 

participação de seguidores sugerindo alguma interação com o psicólogo. Nessas 

transmissões, a orientação, o oferecimento de dicas e os esclarecimentos de dúvidas 

parecem ser o objeto de desejo das pessoas que seguem o psicólogo. 

Psicóloga 2: Faz uso de imagens coloridas com os mesmos tipos de conteúdo que o 

psicólogo anterior. Intercala com essas publicações fotografias de si mesmo visivelmente 

produzidas para fins de divulgação profissional, mensagens motivacionais e textos nos 

quais assina a autoria. Publicações com orientações e dicas de como agir perante situações 

diversas também são encontradas.  

Psicólogo 3: O que marca a atuação deste profissional é o alto número de postagens e 

compartilhamento de publicações de terceiros. A média de publicações chega a dez por 

dia. O conteúdo não foge aos das demais páginas, imagens com frases de efeito, 

motivacionais e com apelo emocionais. Conta também com poemas, letras de música, 

ditados populares. Apesar de ser um perfil profissional, não parece ter problemas em 

compartilhar peculiaridades de sua vida íntima, como fotos de seu gato de estimação, 

refeições que estão sendo preparadas, jogos eletrônicos, fotos de sua barba e até trechos 

bíblicos que afirma estar lendo naquele momento.  
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Eventualmente, faz uso das populares hashtags10: #Nãotenhamedo e #Sejafeliz, o que 

corrobora com as mensagens motivacionais utilizadas. O psicólogo possui um projeto que 

classifica como social no qual o objetivo é oferecer um atendimento online sem custos 

para aqueles que não possuem condição financeira de custear uma terapia. Argumenta 

que a terapia deve estar ao alcance de todos, mas por ter uma agenda cheia, disponibiliza 

somente uma sessão gratuita. Através de um acesso por link, sua página direciona o 

usuário a um site chamado Sessão Virtual no qual faz divulgação de seus serviços 

presenciais e virtuais como profissional de psicologia.  

Psicólogo 4: Segue a rotina das outras páginas em relação ao conteúdo postado. Faz 

divulgação de seus serviços e trabalhos fornecendo também seus contatos profissionais. 

Os temas assemelham-se aos abordados pelos outros psicólogos. Também compartilha 

piadas que não fazem relação com a psicologia. Utiliza-se de metas de quantidade de 

curtidas e sempre quando as alcança, faz alguma publicação comemorativa a respeito. 

Psicólogo 5: Importante salientar que esta página não foi inserida, a priori, na lista das 

páginas mais curtidas, pois não apareceu nas buscas. Fato esse que se deve pelo motivo 

do profissional não utilizar como parte do nome da página seu título de profissional – 

Psicólogo – assim como fizeram os outros, fazendo uso apenas do seu nome. Seu nome 

foi cogitado por frequentemente ser convidado a esclarecer e contribuir como psicólogo 

em programas de televisão em temáticas geralmente polêmicas.  

Após análise, notou-se que foi a página que menos publicou no período escolhido para o 

estudo com apenas doze publicações. No mês de novembro não houve postagens. Do 

montante, nove foram feitas em outubro, mês que o especialista publicou seu livro. Entre 

todas as postagens, cinco tinham relação com a divulgação de seus trabalhos e 

participações em eventos. Diferente dos demais psicólogos acompanhados, o Psicólogo 

5 foi o único que não se utilizou de imagens coloridas, com frases de impacto e apelo 

emocionais, em geral, suas publicações são textos de sua autoria, pensamentos e reflexões 

																																																								
10 É uma expressão popularmente difundida entre os usuários de redes sociais. É empregada como um meio de 
categorizar assuntos através de palavras-chave. Ao utiliza-la nos mecanismos de busca, qualquer pessoa pode ter 
acesso a conteúdo similares. Pode ser utilizada com uma ou mais palavras, sempre antecipada pelo símbolo 
“Cerquilha”, comumente conhecida no Brasil como jogo-da-velha. 
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sem fazer uso de imagens. Algumas temáticas abordadas foram comportamento, 

submissão e memórias. As interações são pobres ou nulas. Cinco publicações não tiveram 

comentários de seus seguidores. Os existentes geralmente são de afeto ao profissional e 

não fazem menção ao conteúdo postado. 

As páginas de psicólogos no Facebook mantem os conteúdos de aconselhamento e dicas 

de maneira mais lúdica, recorrendo a imagens coloridas e frases curtas com cunho 

motivacional. O que se nota é que o lúdico é utilizado tanto na comunicação do 

profissional com seus seguidores quanto na interação dos mesmo com os criadores de 

conteúdo. Para além das imagens coloridas, personagens animados e frases curtas e 

objetivas utilizadas como meio de divulgação dos conteúdos compartilhados pelos 

psicólogos, a interação entre eles, seguidores e profissionais, muitas vezes se dão pelo 

uso de emoticons11 , também chamados de emojis12 . Cada vez mais esses símbolos 

ganham espaço e substituem a escrita na hora de transmitir alguma mensagem ou 

sentimento. O que se percebe é que para economizar tempo para responder e interagir 

com o outro, deixa-se de escrever e responde-se com um ou mais símbolos. Tal prática 

não é exclusiva dos seguidores, pois os psicólogos por muitas vezes também se utilizam 

de tal atalho. 

Com exceção do psicólogo 5 que utiliza a página para divulgação de sua obra, as demais 

produzem pouco conteúdo. Compartilham um volume expressivo de imagens e frases de 

outras páginas, livros, trechos de músicas e ditos populares. O conteúdo também não se 

difere, inclusive, é comum encontrar uma mesma imagem ou frase nas diversas páginas. 

Os usuários interagem com as postagens de uma maneira mais afetiva do que discutindo 

o que está sendo publicado: concordam, elogiam, desejam bom dia, boa tarde ou boa noite. 

Menos frequentes são comentários pedindo algum conselho, ajuda ou relatando sua 

identificação com o que está sendo postado.  

 

																																																								
11 Símbolo que indica a expressão facial humana ou determinada emoção. Frequentemente utilizado em conversas 
informais ou postagens para revelar a motivação do emissor no momento. 
12 Imagem que emite ideia ou frase completa frequentemente usada como atalho para comunicação em conversas 
informais e postagens.  
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Considerações finais 

O mapeamento dos perfis profissionais no Facebook demonstrou articulações com a 

esfera lúdica, uma vez que na cibercultura a produção de conteúdo de forma geral tende 

a apelar para o lúdico, se formando muito mais por imagens do que por textos e fazendo 

uso de emoticons como opções mais dinâmicas e objetivas nas comunicações. Com 

frequência é observado nas páginas profissionais de psicólogos publicações de imagens 

ilustradas, coloridas com frases curtas e objetivas que se pautam em dicas e 

aconselhamentos.  Pode-se observar este exemplo: imagem de fundo com o professor 

Girafales do seriado Chaves, com a seguinte frase:“Não gostaria de entrar para uma 

sessão de psicoterapia?”. Ou este outro: imagem colorida com a seguinte frase “Já tirou 

lactose, glúten e açúcar, agora só falta a neura”. A interação dos profissionais de 

psicologia e os demais usuários/ clientes em potenciais se dá pela mediação de imagens; 

este fazer lúdico aproxima as realidades e estreita laços “íntimos”, uma vez que tal prática 

configura um âmbito informal entre serviços e usuários. 

Ainda, cabe aqui expor que alguns desses profissionais usam suas redes sociais de 

divulgação de trabalho para exposição de conteúdos intimamente peculiares como 

viagens, passeios, momentos em que estão dispostos em determinadas situações as quais 

não se convém pôr em voga em uma página considerada profissional. Todavia, há de se 

considerar o entrelace de aproximação com o seguidor da página, uma vez que se percebe 

uma boa recepção por parte destes dos conteúdos íntimos. 

Os resultados da pesquisa identificaram uma versão da psicologia que busca aproximar 

psicólogos e usuários do Facebook por meio de linguagem informal, de certa maneira 

amigável e descontraída. Os conteúdos das publicações restringem-se às frases 

motivacionais e temas de psicopatologia e relacionamento interpessoal revelando uma 

manutenção do que foi anteriormente observado em outros espaços: psicólogos 

centralizam suas intervenções nas referidas temáticas e atuam para “dar dicas” acerca de 

comportamentos e modos de viver, orientar e aconselhar em questões de psicopatologia 

e relacionamentos interpessoais. A presença de conteúdos característicos de promoção de 

autoajuda aparece nas páginas como frequentemente aparece em livros e revistas 
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associadas a psicologia. Parece-nos que o lúdico age como estratégia de aproximação 

entre autor e usuário e como recurso para atrair o público, e os números de interações 

indicam que este funciona.  
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Só mais cinco minutos, pai: um estudo etnográfico sobre o uso pedagógico e não 

pedagógico de jogos eletrônicos em ambientes escolares 

Wagner da Silveira Bezerra1 

 
Resumo: Neste artigo, revisão literária constitutiva do meu percurso doutoral, pretende-se 
discutir aspectos das teorias de diferentes autores que embasarão a pesquisa sobre o uso e o 
consumo dos jogos eletrônicos e seus conteúdos, integrados a projetos pedagógicos conectados 
e não conectados, nos ambientes escolares do ensino fundamental, na cidade do Rio de Janeiro. 
Tal observação se dará a partir de metodologia qualitativa e adotará a etnografia como método 
para desvelar e compreender características da amplitude das interações que se dão a partir da 
presença dos games no espaço escolar. O marco teórico escolhido é a ecologia das mídias, 
originada na Escola de Chicago, em perspectiva a autores que trabalham os conceitos de 
cibercultura, educomunicação, individuação e subjetivação. 
 

Palavras-chave: literacia mediática; cibercultura; educomunicação. 

Abstract: In this article, a literary review constitutive of my doctoral course, will be discussed 
the aspects of theories of different authors that will base my research on use and consumption of 
electronic games and their contents, integrated to online and offline pedagogical projects in 
elementary schools of Rio de Janeiro. This observation will be based on a qualitative 
methodology and ethnography shall be used as a method to unveil and understand features of 
the amplitude of interactions that occur from the presence of games in the school space. The 
theoretical framework chosen is media ecology, originated in the Chicago School of Sociology, 
in perspective to authors who work on concepts of cyberculture, educommunication, 
individuation and subjectivation. 
 

Keywords: media literacy; cyberculture; educommunication. 

 

Introdução 

 Em uma madrugada de sábado, no início de 2017, depois de uma noite 

turbulenta quando viu-se e ouviu-se ecoar na maioria das cidades brasileiras os gritos de 

“Fora Temer!!!”,i na Zona Sul do Rio de Janeiro, um jovem de 15 anos suplica ao pai 

por só mais cinco minutos de jogo, no game. Na residência, por convenção familiar, a 

maior parte dos suportes midiáticos está situada na sala de estar. Ao longo das duas 

horas seguintes, a mesma cena se repete entre pai e filho, com pedidos, consentimentos, 

promessas e justificativas variados. Na derradeira, algumas horas depois da inicial, o pai 
																																																								
1 Professor substituto do Departamento de Comunicação da Universidade Federal Fluminense, doutorando do 
Programa de Pós Graduação em Comunicação da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-RJ). 
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conforta-se ao imaginar que a paixão obcecada do filho pelo game seria de algum modo 

correlata à que ele, o pai, vivenciara na infância, nas antigas brincadeiras de polícia e 

ladrão, nas ruas do subúrbio da mesma cidade. Tranquilizado pelas próprias memórias, 

o pai desiste de convencer o filho a encerrar a sessão e decide ir dormir.  

 Àquela altura, o jovem não se dá conta de que o dia amanheceu. Exaurido, 

vidrado, extasiado pela realidade virtual consumida e vivenciada presencialmente, junto 

com os “amigos” em rede ao longo de quase doze horas seguidas, o filho finalmente 

também decide se deitar. Por sua vez, o pai, por acreditar que linguagem e cultura são 

constitutivos um do outro, adormece com um estranhamento que o desafia a 

compreender o que faz com que os games e a vivência digital sejam tão arrebatadores 

para as novas gerações. A partir dali, era preciso buscar compreender qualitativamente 

como se organiza essa nova forma de cultura e a natureza dos atravessamentos daquele 

hábito de consumo tão presente e significante na vida do filho e na sociedade 

contemporânea. O rapaz, em seu quarto, desaba sobre a cama sentindo-se, de certo 

modo, feliz e recompensado. Afinal, logo mais, à noite, começará tudo de novo e, mais 

uma vez, ele voltará a dizer por vezes seguidas a mesma frase: “só mais cinco minutos, 

pai, por favor...”. 

 Um dos principais desafios da observação que embasará a empiria em questão 

reside na manutenção do estranhamento inicial, que, doravante, será também o alicerce 

principal do imprescindível distanciamento entre o observador e os fatos observados, 

basilares ao relato etnográfico. 

 Embora, segundo Huizinga (2007, p. 3), o jogo seja “fato mais antigo que a 

cultura, pois esta, mesmo em suas definições menos rigorosas, pressupõe sempre a 

sociedade humana”, não há dúvidas de que o consumo de games (jogos eletrônicos) em 

escala global incorpora à cotidianidade e ao sujeito midiatizado no chamado bios 

midiático (SODRÉ, 2012) um permanente e constante estado de transformação e 

adaptação cognitiva.  

 Segundo estudos da chamada ciberpsicologia (DONARD, 2015), se a 

transitoriedade entre as realidades virtual e concreta vivenciada pelos gamers,ii por um 

lado, produz novas formas identitárias, vínculos sociais, aquisição de habilidades, além 



155

	

	
	

dos inúmeros benefícios sobre os quais não nos deteremos no momento, por outro lado, 

traz em seu bojo novas patologias resultantes da inadaptação a este ir e vir, gerado em 

boa medida pelos intervalos entre o on e o off, e vice-versa, a que os gamers são 

submetidos durante as intermináveis sessões. 

 Em recente matéria jornalística, Bertolottoiii revela que, há pelo menos duas 

décadas, sucedeu no Japão uma série de fatos semelhantes que deu visibilidade à 

existência de grupos descritos como “ermitões urbanos”. Segundo pesquisas, estes 

grupos desencadearam, por meio do hiperconsumo de games, uma série de sintomas 

clínicos relacionados às dificuldades em estabelecer limites entre a realidade digital e a 

realidade não digital, gerando com isto patologias complexas que vão da autorreclusão à 

incapacidade de lidar com o mundo tido como convencional:iv “Os eremitas urbanos 

foram identificados pela primeira vez no Japão na década de 1990 (...) são mais de 541 

mil jovens de classe média e alta vivendo em auto detenção” (BERTOLOTTO, 2017, p. 

5).  

 No mesmo sentido, Donard (2015, p. 385), observando usuários de games com 

sintomas de hiperconsumo, apontou que estes indivíduos, ao “desconectar da realidade 

ambiente para focar-se em uma realidade induzida por um suporte narrativo”, como em 

uma imersão de doze horas ou mais para participar de um MMORPG (massively 

multiplayer online role-playing game), cujo jogo mais acessado via internet é o World 

of Warcraft (WoW), necessitam de um processo de autoajuste para que seu 

funcionamento psíquico possa retornar aos padrões anteriores ao jogo. Processo que 

poderia levar algumas horas ou se estender por alguns dias. 

 Embora a autora tenha trabalhado com o recorte epistemológico clínico-teórico, 

neste artigo, em sentido complementar, optou-se por evidenciar alguns aspectos que 

demonstram os atravessamentos midiáticos na cultura, comportamentos que se fazem 

presentes através de hábitos, produtos e conteúdos que colonizam não só o tempo do 

trabalho, mas também o tempo livre no dia a dia da vida de milhões de crianças e jovens. 

 A reportagem de Bertolotto mencionou que o fenômeno descrito no Japão tem se 

repetido em muitos outros países – Coreia do Sul, China, Austrália, Bangladesh, Irã, 

Omã, toda a Europa, Argentina e Brasil. O autor aponta que “nos EUA, as 
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consequências são também políticas: nerds isolados nos porões das casas paternas 

inundaram com mensagens de ultradireita a campanha presidencial de 2016” 

(BERTOLOTTO, 2017, p. 5). 

 Segundo McGonigal (2012), em todo o mundo, cerca de 400 milhões de 

usuários de todas as idades empenham parte do seu tempo de vida no uso e no consumo 

de videogames. A autora sustenta que estes gamers, ao completarem 21 anos, terão 

dedicado 10 mil horas das suas existências aos jogos eletrônicos.   

 Portanto, ao discutir o uso e o consumo sociais dos games e seus conteúdos em 

perspectiva diversa, embora não discordante da abordagem epistemológica clínica de 

Donard, pretende-se aludir ao fenômeno tomando como central as interações que 

ocorrem entre os usuários dos jogos eletrônicos, centrais para os estudos que utilizam o 

conceito de ecologia da mídia (POSTMAN, 1994). Visa-se com isto demonstrar os 

efeitos e afetos resultantes das interações sociais e de eventuais alterações das culturas 

infantil e juvenil provocadas por eventual hiperconsumo, pelas substituições 

tecnológicas e pelas obsolescências, inclusive humanas, capazes de alterar os modos de 

interação  e cognição constitutivos das inúmeras formas de educar e comunicar, formal 

e informalmente no mundo contemporâneo.   

 

Por uma ecologia midiática 

 A escolha da ecologia das mídias como conceito e das teorias de autores como 

Charles Sanders Peirce, William James, John Dewey, George Herbert Mead, dentre 

outros que teceram seus estudos a partir da ‘Escola de Chicago’ em meados do Sec. XX, 

como lastro teórico inicial, sustenta-se na pertinência e aplicabilidade dos princípios da 

perspectiva do pragmatismo norte-americano, no estudo das interações simbólicas 

comunicativas como objeto e elementos produtores de sentidos, significados e 

linguagens, na atualidade. Visão que aponta para as interações sociais como pontes que 

aproximam o saber e a experiência concreta onde “a comunicação seria inseparável do 

ato social do ato social no qual participa da realização”  (Braga, p. 80, 2009).     

Ao atribuir às mídias a capacidade de transformar os símbolos e os modos de 

como o pensamento se desenvolve com base no que chamou de “tecnopólio”, Postman 
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(1994) sinalizou que a ecologia da mídia tem como objeto desnudar os processos a 

partir dos quais os meios de comunicação (cinema, TV, rádio, games, internet etc.) 

devem ser encarados. Para o autor, devem ser vistos como muito mais do que máquinas 

inocentes; na verdade, são sistemas complexos capazes de transformar a vida em 

sociedade ao infundir no homem determinados modos de pensar, perceber e se colocar 

no seu tempo e lugar.  

 Dada a possibilidade de os ambientes virtuais criarem efeitos duradouros na 

sociedade, favorece investigar-se sobre as várias possibilidades de interações 

significativas que ocorrem entre usuários, redes e máquinas no bojo dos tecidos 

educativo, midiático e comunicacional, a partir dos usos sociopedagógicos dos games. 

Estes são utilizados tanto como suporte educativo em plataformas adaptativas quanto 

como aparatos técnicos individuais de lazer, utilizados pelos alunos em ambientes de 

educação e aprendizagem.  

 Para isto, é preciso que novos estudos avancem na compreensão da dimensão 

dos fenômenos resultantes da ampliação da atividade dos gamers. Segundo Mcgonigal 

(2012), tal atividade tem sido associada à geração de subjetividades que vão muito além 

do entretenimento, em muitos casos saciando as mais claudicantes necessidades 

humanas, como a felicidade experimentada pelos usuários, a partir da produção de 

sentidos, nos diversos públicos, sobretudo o infanto-juvenil. 

 A qualidade da informação consumida na vida cotidiana exerce um papel de 

destaque que interfere sobremaneira nas escolhas, nas ações e no exercício do uso das 

liberdades fundamentais do ser humano. A multiplicação das ofertas de dispositivos, 

formatos e plataformas que produzem e compartilham informações initerruptamente 

sugere firmemente a necessidade de que o sujeito contemporâneo aprenda a avaliar a 

importância e a confiabilidade das informações que consome, para que, desta forma, 

seja exercido o direito universal à liberdade de expressão e à informação 

(MCGONIGAL, 2012). 

 Quando a liberdade do consumo é ressignificada por meio do aprisionamento do 

capital ou quando o mundo significante entra pela brecha da clausura, quando forças 

agem umas sobre as outras e remetem o sujeito a um fora irredutível (DELEUZE, 2005), 
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são os processos internos do indivíduo que produzem suas representações de realidade, 

sempre subjetivas. Por conseguinte, é possível concordar que o tempo não está nas 

coisas em si, mas no sujeito que o concebe, posto que não existe tempo fixo, mas, sim, 

percepção de tempo. Neste caso, a questão crucial é como equacionar a liberdade e a 

autonomia ou, no sentido kantiano, como regrar-se a si mesmo diante do consumo 

desenfreado (KANT, apud, DELEUZE, 2005). 

 De acordo com Deleuze (2005), podemos inferir que a individuação 

experimentada pelos gamers que tornaram-se “ermitões urbanos” ao buscarem 

preencher o vazio do tempo tenha levado estes indivíduos a projetarem-se para além do 

seu corpo orgânico, recriando-se em corpos cognitivos, que, daquele momento em 

diante, complementar-se-ão um ao outro.  

 Neste sentido, Burroughs (2005) sinaliza que as mudanças do corpo cognitivo 

demonstram que os antigos modelos de disciplina já não funcionam mais e que o poder 

que era exercido pelo controle não reside mais no corpo disciplinar, fazendo-se 

necessário pensar a respeito da relação entre os dois corpos, o disciplinar e o cognitivo.  

 Essa transição do corpo disciplinar para o cognitivo ocorreria, por exemplo, 

quando os ambientes virtuais de guerra, tão valorizados em alguns games, são habitados 

por estes novos corpos, quando o sensível é acrescentado à matéria e o primeiro não 

controla o segundo, e vice-versa, ou quando a “droga” v  tecnológica liberta e 

simultaneamente aprisiona os “corpos sem órgãos” (BURROUGHS, 2005) dos usuários 

de games. 

 De acordo com Burroughs (2005), vi  a partir de qualquer produto ou 

comportamento que se deseje consumir ou praticar de forma intensa, a droga 

tecnológicavii transfigura-se como uma espécie de vírus mutante capaz de reconfigurar a 

vida midiatizada por meio da linguagem, por exemplo, quando as palavras 

ressignificadas constituem a vida da mente e do espírito.  

 Esse novo modus operandi da dependência tecnológica pode ser descrito de 

forma análoga ao da chamada vida 24/7 (CRARY, 2016) baseada em novos modelos do 

velho capitalismo. Tardio para alguns, renovado para outros, sob a forma de cognição, o 

capitalismo cognitivo enraíza-se reificado na vida contemporânea, em especial nas 
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atividades ligadas ao consumo e à produção imaterial, através do individualismo e da 

subjetivação, metaforicamente sendo operado, consumido e comercializado como droga.  

 Conforme assinalam Cocco et al. (2003), o redesenho da economia industrial e o 

consequente surgimento de novas formas de produção no final do séc. XX deslocou 

parcela significava da produção para as atividades imateriais, o que seria praticamente 

impossível sem o uso das novas tecnologias de informação e comunicação (NTICs) e a 

economia de rede. A partir do downsizing involuntário experimentado em larga escala 

pela economia mundial no final do Sec. XX e início do XXI , o trabalho imaterial volta-

se à produção de subjetividades, à criação de desejos, ambientes, necessidades e 

consumo.  

 Com isto, o viés resultante foi a reconfiguração completa das engrenagens de 

produção e acúmulo do capital. O conhecimento ganhou volatilidade e deixou de estar 

condicionado onde quer que seja, passando a ser a moeda forte deste novo modelo de 

produção sob a forma de capital cognitivo. 

 Quase três décadas após a destruição criativa experimentada no final do séc. XX, 

a cibercultura é percebida pela sociedade do espetáculo (DEBORD, 1997) como sinal 

de empoderamento e, embora não esteja visível quem de fato empodera e a quem, o 

conceito passa a servir de sustentáculo para os discursos que apontam principalmente 

para os benefícios advindos dos novos modelos de mão de obra e da geração de renda 

com base no trabalho colaborativo em rede, tendo como princípio a individuação e a 

subjetivação. Nestes modelos, a hora abstrata do trabalho ancora-se na impossibilidade 

de mensurá-lo, em parte porque todo o tempo é qualificado para o trabalho, em parte 

pela dificuldade em valorar ganho a priori.  

 

Capitalismo cognitivo, a nova engrenagem 

Na visão de Crary (2016, p. 13), atualmente há mercados operando 

ininterruptamente que vislumbram atender à demanda de produção para um fluxo 

contínuo de consumo, o que pode significar que “o homem que está sendo usado como 

cobaia para o perfeito funcionamento da engrenagem”.  
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Fatos desse tipo ajudam a perceber as diversas maneiras com que os novos 

mecanismos de controle tecnológico que habitam os corpos cognitivos-artificiais 

complementam os corpos orgânicos-disciplinares imersos em suas dependências 

estético-sensoriais cotidianas, como no uso excessivo de games por exemplo, tornando-

se cada vez mais presentes nas relações dos consumidores midiáticos com seus 

dispositivos, sejam eles quais forem. Uma destas formas são os fluxos contínuos que 

desterritorializam o trabalho do chão da fábrica para reterritorializá-lo na produção e 

nos mercados imateriais, através dos corpos sem órgãos, em ambientes inorgânicos, seja 

no mundo do trabalho, seja no mundo do não trabalho, na vida sem parar, 24/7 (idem, 

2016). 

Portanto, se a vida cotidiana está sendo repaginada como um local de trabalho 

infinito, como em um shopping center que não fecha, com infinitas sessões de trabalho, 

tarefas, seleções, digressões, caberia indagar: quanto vale a audiência do indivíduo 

usuário-consumidor?  

Para Crary (2016, p. 39) , a vida 24/7 “anuncia um tempo sem tempo, um tempo 

sem demarcação material ou identificável, sem sequência nem recorrência. (...) celebra 

a alucinação da presença, de uma permanência inalterável”. Tal como sucede nos games 

em que o usuário, para ser admitido no grupo de jogadores, necessitará atender ao pré-

requisito da criação de um perfil público, construto da identidade digital de um ser ideal, 

projetado em um corpo sem órgãos, conquanto próximo do “eu” ideal do jogador em 

sua realidade concreta.  

De modo bastante reducionista, no mundo das subjetividades e das 

individuações – onde o sujeito é múltiplo de si e coabita em duas escalas de realidades 

díspares e singularidades discretas, constituído de um núcleo de permanência estável, 

sendo capaz de resistir acoplado a si mesmo e subsistir por si só (DELEUZE, 1966) –, a 

linguagem e a técnica atravessam o indivíduo, constituindo-o em um novo corpo, um 

corpo sem órgãos, onde não há mais limites de espécie alguma.  

Relativamente, assim como no mundo conectado, a vida pode ser ancorada pela 

nuvem que povoa o ciberespaço. Para Artaud (apud DELEUZE, 1997), o corpo sem 

órgãos pode ser representado pela vida não orgânica dos corpos, um corpo de afetos, 
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independente do corpo orgânico, intocável, glorioso de intensidades, repleto de uma 

liberdade desejada que ganha substância no consumo individualizado. O corpo sem 

órgãos revela-se como o corpo dos acontecimentos e dos sentidos, constitutivo do 

trabalho imaterial. Um corpo afetivo das intensidades que, embora não esteja no 

controle, cede espaço para que o capital o faça ausente do corpo disciplinar. Portanto, “o 

corpo sem órgãos é um corpo afetivo, intensivo, anarquista, que só comporta polos, 

zonas, limiares e gradientes. Uma poderosa vitalidade não-orgânica o atravessa” (idem, 

p. 148).  

De acordo com Lévi-Strauss (1972), o universo simbólico é o ambiente que 

permite às máquinas se comunicarem tão direta e intimamente com seus usuários que 

justificaria a profetizada diáspora, sintetizada por Ekbia e Nardi (2014), quando o 

sujeito migra da era da automação para a da heteromação ao ser estabelecida a simbiose 

perfeita pela fusão entre homem e máquina. A heteromação “empurra as tarefas críticas 

para o usuário final transformado em um indispensável mediador”viii (EKBIA e NARDI, 

2014 apud ANTOUN, 2015, p.1), tarefas doravante ligadas ao invisível, mas não o 

invisível de fato invisível e, sim, aquele que se corporifica na enunciação e na 

linguagem em comunhão.  

Todavia, é a partir dos aspectos que envolvem a colonização do tempo livre que 

se torna importante avaliar a fatia da liberdade individual que tem sido dedicada ao 

consumo e ao hábito de viver com a mídia e seus múltiplos e transversos produtos e 

conteúdos (GITLIN, 2003). Consumo este praticado por integrantes de uma sociedade 

que tem na liberdade de expressão um de seus princípios basilares.  

Podemos referir que, ao destinar boa parte do cotidiano ao consumo de mídias, 

concordaríamos que “o tempo que tem a sua base na produção de mercadorias é ele 

próprio uma mercadoria consumível, que reúne tudo o que anteriormente se 

departamentalizava (...) em vida privada, vida econômica, vida política” (MARX, apud 

DEBORD, 1997). 

Em sentido correlato à abordagem apontada por Debord (1997), quando o sujeito 

permite passivamente que o seu tempo livre seja colonizado pela mídia, o sujeito 

contemporâneo posiciona o consumo midiático como algo natural, capaz de alimentar o  
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seu próprio desejo consumista, ou seja, “penso, logo consumo” ou “consumo, logo sei 

que existo”. Desta forma, o consumo assumiria feições e expressões de identidade 

(CAMPBELL, 2006, p. 57).  

Concordando com Adorno e Horkheimer (2006), o papel da indústria cultural e a 

colonização do tempo livre pelo capital geram e transformam riqueza em mais riqueza 

por meio do espetáculo. Neste campo de permutas, a satisfação das necessidades 

humanas permanece em segundo plano. 

Os autores afirmam que até mesmo os consumidores distraídos, tanto no 

trabalho quanto no descanso, consumirão os produtos da indústria cultural abertamente. 

No entanto, apontam ser admissível também a desalienação: “Mesmo quando tudo 

convoca para a alienação, não é impossível empenhar-se na condução da vida” 

(ADORNO e HORKHEIMER, 2006, p. 61).  

Todavia, em plena era da aceleração da informação e da comunicação, o 

hiperconsumo de mídias e a convivência com as tensões provenientes dos constantes 

deslocamentos cognitivos resultantes deste hábito parecem ter se tornado tão naturais 

quanto abrir os olhos ao acordar ou o ato de respirar, que quase silenciosamente nos 

delimita a existência, embora prestemos tão pouca atenção a isto. 

 

 

Conclusão 

 Ao concluir esta brevíssima e introdutória revisão bibliográfica lastreada em 

conceitos advindos do campo teórico da ecologia das mídias em perspectiva à  

cibercultura e à ciberpsicologia, cabe destacar a opção do autor por um posicionamento 

teórico e epistemológico integrativo, por assentir ser impossível dissociar um 

determinado meio de comunicação, seja este um jogos eletrônicos ou quaisquer outros e 

seus conteúdos, dos seus respectivos contextos, nos quais estão localizados sujeito e 

objeto na sua própria cotidianidade.  

Ao concordar que “é preciso sempre ter em mente que os diferentes meios não 

se apresentam como variáveis isoladas (ou isoláveis) de uma rede complexa de inter-

relações com outras coisas do mundo” (Braga, p. 82, 2009), optou-se por descartar o 
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viés clínico-patológico sugerido pela ciberpsicologia manifesto nos relatos de 

hiperconsumo de games na adolescência, para inquerir a respeito destes fenômenos sob 

a ótica dos processos de interação social midiática nos modos como eles acontecem no 

fluxo de uma rede física e virtual de complexidade variante e mutável na vida escolar.  

Por conseguinte, ao eleger a competição entre a cultura formal e a cultura das 

mídias com o uso de games nos ambientes de ensino e aprendizagem, tanto em escolas 

conectadas quanto nas demais, dentre as variáveis que pretende-se perquirir, emerge 

como hipótese o pressuposto de que, em ambos os casos, seria possível verificar 

alterações culturais resultantes dos hábitos midiáticos que permeiam e mediam a 

aquisição de aprendizados e o desenvolvimento de competências e habilidades. Em 

ambos os casos em função das possibilidades advindas do autoaprendizado, da 

autodidaxia (BELLONI, 1998) e da autocomunicação (CASTELLS, 1999).   Neste caso,  

a educação para a mídia e a educomunicação seria campos determinantes para o 

aprendizado da vida e a aquisição de competências e habilidades compatíveis com os 

projetos pedagógicos escolares, assim como simultaneamente para o desenvolvimento 

das boas práticas visando a construção da autonomia de alunos e professores, 

necessárias às experiências do aprender e do ensinar por meio dos games e de demais 

dispositivos tecnológicos.  

Supõe-se ainda que a alfabetização midiática e informacionalix (WILSON et al., 

2013) seja primordial para que as pedagogias conectadas desenvolvam critérios 

adequados de segurança de navegação, em especial nas práticas dos jogos em rede, a 

partir do consumo midiático consciente e corresponsável, de acordo com as premissas 

da Educação para o Século XXI (da Organização das Nações Unidas para a Educação, a 

Ciência e a Cultura – UNESCO).  

Portanto, seria cabível supor que, diante da ausência de práticas mídia-

educativas oferecidas pelo meio escolar como suportes mediadores das relações de 

alunos e professores com os games nos ambientes escolares, os sujeitos-usuários de 

jogos eletrônicos teriam diante de si a tarefa autônoma de desenvolver e praticar o 

consumo consciente e crítico de produtos e conteúdos midiáticos, a partir das suas 

próprias experiências e interações por meio do uso e consumo dos conteúdos 
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midiatizados, sejam estes informativos, educativos, de entretenimento ou de qualquer 

outra natureza.   
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A utilização da ciência política na criação de mundos de RPG: O pensamento de 

Maquiavel como matriz geradora de conflitos 

Vinícius Machado Miguel1 

 
Resumo: Quando o Mestre está construindo seu próprio mundo de RPGs como seriam os aspectos 
políticos, como as ações dos Reis e Mestres afetariam o mundo como ele é? Como funcionaria a 
conquista, manutenção e defesa de reinos que estiverem sob ataque? Como saber se os exércitos 
são confiáveis aos interesses de seu soberano e como isso afetaria em termos de jogo? O objetivo 
desse artigo é demonstrar como O Príncipe de Maquiavel pode responder várias dessas questões 
que aparecem o tempo todo para aqueles jogadores que desejam que seus jogos sintam críveis. 

Palavras-chave: Maquiavel; RPG; mestre; construção de mundos. 

Abstract: When the DM is building his own world for a RPG story how would be some aspects 
of the politics: How’d the actions of kings and masters affect the world as it is? How to conquest, 
maintain and defend kingdoms under attack? How to know that the armies are trustworthy to their 
sovereign and how that would affect the game?  The goal of this article is to show how 
Machiavelli The Prince can help answer some of those questions that appear all the time for those 
gamers who want games that feel believable. 

Keywords: Machiavelli; RPG; dungeon master; world building. 

 

Introdução: sobre o papel do Mestre 

Os RPGs surgem como um híbrido entre as revistas de ficção fantástica que eram 

publicadas em papel reaproveitável e os jogos de tabuleiro nos quais cada jogador 

controlava exércitos através de um mapa. As primeiras foram o que influenciou 

literariamente os primeiros sistemas de RPG, nos quais os mundos decadentes estavam 

em perigo e os personagens eram responsáveis por resolver diversos dos problemas que 

apareciam por ali. Os boardgames (jogos de tabuleiro) foram o que ajudaram a dar origem 

às mecânicas dos sistemas, com a diferença que agora cada jogador controlava apenas um 

personagem, no lugar de exércitos, e o mestre do jogo era um contador de histórias além 

de um mediador entre as pessoas e as regras. (PRIETTO, 2013) 

Os jogos de tabuleiro que inspiraram os primeiros sistemas eram bem estratégicos, 

“levando em consideração, movimento de tropas, avaliação de terreno, antecipação aos 

movimentos inimigos, etc.” (Ibid. p. 78). Logo, estes exigiam uma visão do todo que 

																																																								
1 Graduado em Cinema e Audiovisual pela Universidade Federal Fluminense. 
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acabou se diluindo quando o foco acabou sendo o controle de um indivíduo em nome da 

personalização dos personagens. O nível de conflito, “posição da estória na hierarquia 

das lutas humanas” (McKEE, 2006, p. 77), acaba se tornando menos estratégico e social 

e mais a resolução de conflitos imediatos que, apesar de muitas vezes envolverem “salvar 

o mundo”, acabam não levando tanto em conta uma relação causal política mais 

complexa. 

E qual seria a vantagem dramática de inserir o pensamento de Maquiavel na estruturação 

das cidades, reinos e países do RPG? Existem muitos manuais de escrita que pensam 

estrutura e ambientação; eles mudam muito em abordagem, mas poucas coisas variam em 

conteúdo desde Aristóteles e Campbell quando se trata de storytelling. No caso, Story 

(2006), de Robert Mckee, um dos mais atuais e completos, e é nele que buscamos o que 

seria mais importante em uma boa história, tendo como premissa que o ponto principal 

dos jogos é a diversão: 

O que interessa é a diversão. O papel do mestre do jogo é manter a tensão e 
ajudar os jogadores a contar uma história que satisfaça – e não passar o tempo 
todo procurando coisas em tabelas e fazendo cálculos. [...] Se em algum 
momento tiver que optar entre as regras e a diversão, então é melhor que as 
regras saiam do caminho. (HAGEN, 1994, p. 79 apud. VASQUES, 2008, p. 
19) 

 

Logo, o mestre deve agir como um contador de histórias que planeja sua aventura de 

acordo com o mais divertido para os jogadores. Existem alguns fatores necessários para 

que as sessões de jogo fluam de forma desafiadora e instigante. Esses conceitos podem 

ser aprofundados na hora de construir um bom esqueleto de história, já que qualquer 

planejamento mais detalhado pode e provavelmente será, ignorado pelos jogadores. 

Um dos aspectos mais importantes para o Narrador planejar é a lei do conflito: “em uma 

estória nada se move para frente se não for através do conflito” (McKEE, 2006, p. 202). 

Aquele que constrói a aventura deve saber que os seus jogadores não aproveitarão as 

premiações e nem as nuances da história caso não exista algum desafio para ser 

enfrentado por seus personagens, usando toda sua habilidade e estratégias para chegar a 
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determinado ponto. “A estória é uma metáfora para a vida, e estar vivo é estar num 

conflito aparentemente perpétuo” (Ibid., p. 203) 

Normalmente as intrigas numa história de RPG não podem seguir aquelas dos filmes. 

McKee (Ibid.) categoriza, de acordo com o gênero do roteiro, uma predominância de 

algum tipo principal de conflito interno (fluxo de consciência), conflito pessoal (soap 

opera) e conflito extrapessoal (ação, aventura ou farsa). O Narrador deve trabalhar 

utilizando os dois últimos pois esses são o que estão em seu controle.  

As histórias clássicas de RPG de fantasia medieval costumam se aproveitar muito do 

terceiro tipo, focando grande parte dos desafios nas batalhas, armadilhas e conflitos com 

o mundo natural do universo construído. Poucos sistemas dão o mesmo peso para o 

conflito pessoal – a política –, forma pela qual se pode conquistar objetivos sem que uma 

espada seja utilizada ou que não seja a única solução possível. Considerando os interesses 

escondidos atrás das formalidades cortesãs.  

A proposta aqui não é o fim das batalhas, mas um equilíbrio maior dos tipos de narrativas. 

Não foram apenas as batalhas de Game of Thrones (HBO, 2011) que prenderam a atenção 

do público, mas sim as micro intrigas políticas. Como algumas ações pessoais poderiam 

repercutir no mundo, a forma pela qual alianças se construíam ou desmoronavam, entre 

outros desiquilíbrios que eram mais sociais do que físicos. E o pensamento de Maquiavel 

pode dar uma boa luz para os mestres que propuserem construir universos fantásticos 

politicamente mais complexos, enriquecendo e complexificando os conflitos: 

protagonista contra antagonista; crença contra realidade; sonho contra estado atual; sonho 

contra expectativas de outros. (BROOKS, 2011) 

 

MAQUIAVEL 

Talvez, de todos os pensadores que tenham sido mal interpretados na história, Maquiavel 

é um dos que mais tiveram seu nome manchado. Muito se diz sobre um homem cruel e 

frio, mas poucos levam em conta a sua importância na hora de romper com uma tradição 

na ciência política. Romper com a noção de um Estado como ele deveria ser e pensar o 
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Estado como ele é. A verità effettuale, verdade efetiva das coisas (SADEK, 2000), 

buscando “como fazer reinar a ordem, como gerar um Estado estável?” (Ibid., p. 18) 

Apesar de ser renascentista, a obra de Maquiavel pode ser indicada para um RPG que se 

ambiente numa fantasia medieval pois dá diversos exemplos do passado em diversas 

épocas e partes do mundo. O intuito é ser universal e dessa forma, como uma atividade 

lúdica, o Mestre poderia muito bem utilizar seus escritos como ferramenta. Na obra 

escolhida, O Príncipe, permite pensar detalhes: da construção de mundo, pensamentos 

em relação aos resultados de conflitos, fatores humanos, virtude e sorte, trazendo um bom 

repertório para que o Narrador crie um ambiente rico em conflito em diversas épocas.  

O Príncipe é dividido quatro partes principais: como manter um principado herdado ou 

conquistado, qual a forma mais eficiente de fazer tal conquista, a defesa desses locais em 

momentos de desequilíbrio e uma explicação sobre os diferentes tipos de exércitos e suas 

aplicações. São as ferramentas úteis para um Narrador foco destes trabalho para que seja 

possível dinamizar a questão. 

 

A coerência interna do mundo 

O Príncipe, é um livro de conselhos dedicados àqueles que pretendem manter o poder do 

Estado de forma racional e perspicaz (STRATHERN, 2000), buscando reunir uma série 

de exemplos históricos que seriam a base para o que estava defendendo. Nele, uma das 

suas características principais é diferenciar o aspecto moral do príncipe da do cidadão, 

que traz uma possível fonte de conflito que pode ser muito bem aproveitada.  

Para conhecê-lo é preciso suportar a ideia da incerteza, da contingência, de que 
nada é estável e que o espaço da política se constitui e é regido por mecanismos 
distintos do que norteiam a vida privada. E mais ainda: o mundo da política 
não leva ao céu, mas sua ausência é o pior dos infernos. (SADEK, 2000, p.18) 

 

A complexidade de sua obra a torna impossível de categorizar, como a própria autora diz: 

“[...] ela é própria simultaneamente um monumento e um instrumento político, retornando 

sempre como enigma complexo que só pode ser decifrado pela análise de sua presença 
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concreta” (Ibid. p.19). No entanto, sua instrumentalização é passivo de uso para um 

entretenimento lúdico. Pensando nos princípios de seu pensamento para a construção de 

mundos fantásticos.  

Maquiavel define os homens como: “são ingratos, volúveis, simuladores, covardes ante 

os perigos, ávidos de lucro” (MAQUIAVEL apud. SADEK, 2000, p. 19). Isso é algo que 

deve se manter coerente na construção do mundo. McKee (2006) defende que uma 

história deve obedecer leis internas, onde o universo foi criado por essas premissas, elas 

e devem se manter. Para o Pensador, o passado era algo a ser estudado e de onde se 

poderia extrair as causas e os meios utilizados para enfrentar os resultados da natureza 

humana, pois essa, dentro de sua bestialidade, deve ser domesticada. 

Um outro fator importante ao pensar o mundo dentro do pensamento de Maquiavel é o 

eterno conflito entre o desejo de governar por uma parte e o desejo de não ser dominado 

por outra. Duas forças “uma das quais provém de não desejar o povo ser dominado nem 

oprimido pelos grandes, e a outra de quererem os grandes dominar e oprimir o povo”. 

(MAQUIAVEL, 2016, p. 40). Esta é uma eterna fonte de conflito que o Narrador deve se 

apropriar sempre que possível. Além das lutas da política externa, do príncipe que deseja 

conquistar novos territórios ou simplesmente manter o seu, ainda há uma vontade de 

liberdade do povo que faz com que a rebelião esteja sempre prestes a acontecer. 

 

Sobre principados: manutenção e possibilidades dramáticas 

O Narrador deve buscar uma forma de equilibrar esses desejos no mundo. Uma) dessas 

formas é pensar a relação entre a Anarquia, o Principado e a República. No caso da 

primeira parte d’O Príncipe, os principais conselhos estão ligados a manutenção do 

principado, as atitudes de sucesso ou fracasso e como conquistar uma região de forma 

duradoura.  Os príncipes que herdam seus tronos e possuem Estados “afeiçoados à família 

de seu príncipe” (MAQUIAVEL, 2016, p. 13) não costumam ter problemas em se manter.  

Outra forma de uma manutenção simples que também é apresentada no caso de uma terra 

dominada, são os países sem uma tradição de servidores nobres, como a Turquia, cujos 
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auxiliares de governo eram transferidos ao bel prazer do senhor. Assim, eram difíceis de 

conquistar, pois os atacantes não terão ajuda de membros da corte insatisfeitos e corruptos 

– porém fáceis de manter – pois as revoltas não terão líderes. Esses dois exemplos são 

ideais para quando o mestre tenha interesse em criar histórias mais estáveis e unificadas. 

Mas a instabilidade é mais comum no objeto de pesquisa de Maquiavel. Quando seu 

objetivo era falar sobre os principados mistos, “não se trata de um principado novo mas 

sim membro ajuntado de um Estado hereditário” (Ibid., p. 14). As regras são outras. O 

pensador mostra que é inútil tentar se manter no poder sem os apoios dos habitantes. E 

mesmo aqueles que ajudaram o novo soberano a subir no poder se arrependem, pois as 

medidas, militares ou não, necessárias para manter quietos os ofendidos, também irritam 

os seus “aliados” ao não receberem as mudanças que esperavam ao lutar contra o antigo 

príncipe. 

Para o Narrador, esses novos príncipes são uma razão de conflito extremo. A insatisfação 

da população faz com que o ambiente da cidade se torne sempre perigoso aos jogadores. 

Qualquer um dos lados que tomem, haverá consequências sejam elas no conflito 

extrapessoal ou no conflito pessoal (caso a história ocorra em alguma das classes 

dirigentes das cidades). Os Jogadores poderão ser convidados a tomar lados e depois 

sofrerem as consequências. Ou demonstrar uma cidade que parece pacífica, mas possui 

todas as condições para o surgimento de novas revoltas. Qualquer coisa que acrescente 

na soma de eventos necessária para contar a estória planejada.  

No caso de cidades que sejam conquistadas por um Estado antigo, de mesmo idioma e 

um povo que não conhece a liberdade, a manutenção pode ser mais fácil. Desde que não 

se altere as leis ou os impostos. No jogo essas variáveis poderão ser utilizadas como 

incidente incitante (McKEE, 2006, p. 176) para uma nova desestabilização do mundo que 

leve a uma nova aventura. Pois “é necessária uma boa sorte e muita habilidade para 

conservá-la” (MAQUIAVEL, 2016, p.17), e, de acordo com o autor, aumentando a 

necessidade da presença do príncipe na cidade, tanto para controlar ameaças internas 

quanto externas. Outra solução ainda seria fazer dessas cidades uma colônia, pois a baixo 
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custo se desmobiliza a nobreza retirando suas casas, diferente da total militarização da 

cidade que é custosa e faz o cidadão se sentir como inimigo.  

Uma concepção importante do pensamento de Maquiavel, que o define como 

republicano, é reconhecer que na Nobreza existem as pessoas que mais possuem o poder 

de enfrentar o novo príncipe. Dessa forma, aquele que fortalece seus laços com os fracos 

e os enfraquece com os Nobres estará mais seguro tanto a revoltas internas quanto a outros 

estrangeiros que busquem a dominação. No entanto, esse deve ser um apoio moderado, 

para que o povo não se torne árbitro do Estado fazendo o príncipe de refém.  

Outro pensamento útil que pode e deve ser utilizado em termos de jogo quando se trata 

de novos principados é sempre levar em conta que “a guerra não se evita, mas, se é 

protelada” (Ibid., p. 18). Então os príncipes sábios escolherão onde esses conflitos irão 

acontecer, no território inimigo ou no seu. O Narrador deverá saber colocar governantes 

de diversos níveis de virtude no seu mapa, para que o mundo continue sempre conflitante 

e as guerras nunca parem de ser uma preocupação. Saber os interesses deles, para que se 

dividam entre aliados e inimigos, suas disposições religiosas e culturais para que tudo 

isso seja uma variável importante.  

O rei Luís cometera estes cinco erros: tinha abatido os menos poderosos, 
aumentado a potência de um poderoso na Itália, trazido um estrangeiro 
poderosíssimo, não tinha vindo habitar a Itália e não mandou colônias para ali. 
Estes erros, em vida sua, podiam não prejudicá-la se não tivesse cometido o 
sexto — o de se apoderar de territórios dos venezianos, pois, mesmo que não 
houvesse fortificado a Igreja e não houvesse intrometido a Espanha nas coisas 
da Itália, era razoável diminuí-los [...] Quando alguém é causa do poder de 
outrem, arruína-se, pois aquele poder vem de astúcia ou força, e qualquer 
destas é suspeita ao novo poderoso. (Ibid., p. 20-21) 

 

Esse trecho ilustra bastante o que Maquiavel acredita ser alguns dos principais erros que 

um dominador poderia cometer e que podem ser usados pelo Narrador como ferramentas 

para fomentar conflitos progressivos dentro de um evento específico ou levado em 

consideração, no caso de um dos jogadores se aventurar numa posição de liderança.  

É importante ver as exceções quando se trata das nações que já aprenderam a liberdade. 

Aqueles povos que se acostumaram com a liberdade não costumam abandoná-la com 
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facilidade. As Repúblicas, por maiores que sejam os benefícios do povo concedidos pelos 

novos governos, não aceitam a dominação. Assim, Maquiavel diz que a única forma de 

manter o governo dessa forma é a destruição. Isso possui uma grande capacidade 

dramática no que diz os movimentos revolucionários, discursos inflamados ou revelação 

de tiranos. O mestre tem infinitas capacidades de estrutura quando se trata do arquétipo 

de história que envolve a tentativa de dominação de indomáveis.  

 

Sobre a conquista 

As dificuldades que encontram na conquista do principado nascem, em parte, 
da nova ordem legal e costumes que são forçados a introduzir para a fundação 
do seu Estado e da sua própria segurança. Deve-se considerar aqui que não há 
coisa mais difícil, nem de êxito mais duvidoso, nem mais perigosa, do que o 
estabelecimento de novas leis. O novo legislador terá por inimigos todos 
aqueles a quem as leis antigas beneficiam e terá tímidos defensores nos que 
forem beneficiados pelo novo estado de coisas [...]. Daí resulta que os 
adversários, quando têm ocasião de assaltar, o fazem fervorosamente, como 
sectários, e os outros o defendem sem entusiasmo e periclita a defesa do 
príncipe. (MAQUIAVEL, 2016, p. 27) 

 

A parte importante na obra de Maquiavel são os seus conselhos em relação a conquista. 

Ele demonstra a importância da motivação dos inovadores, se eles possuem meios de 

forçar sua vontade ou se necessitam da ajuda alheia, sendo os primeiros capazes da 

conquista e os segundos sempre fracassados. Deixa claro a imponência das armas: mesmo 

nas campanhas religiosas, as conquistas feitas através das forças são mais seguras. 

Os que são presenteados com um reino dificilmente conseguirão se manter; quase sempre 

estarão à mercê daqueles que os presentearam. Apesar das dificuldades, Maquiavel ainda 

prevê que é possível parar de depender dos outros construindo uma tropa de homens fiéis 

ao novo Estado com cargos de importância e generosas contribuições. Objetivando “não 

depender mais das armas e fortuna de outrem” (Ibid., p. 31). Em seu exemplo, ainda cita 

a possibilidade de chamar alguém de mão forte para lidar com a criminalidade e depois 

punir essa mesma pessoa exemplarmente para desviar o ódio que seria focado no príncipe.  

Portanto, se julgas necessário, num principado novo, assegurar-te contra os 
inimigos, conquistar amigos, vencer ou pela força ou pela astúcia, fazer-te 
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amado e temido do povo, ser seguido e respeitado pelos soldados, extinguir os 
que podem ou devem ofender, renovar as antigas instituições por novas leis, 
ser severo e grato, magnânimo e liberal, dissolver a milícia infiel, criar uma 
nova, manter amizades dos reis e dos príncipes, de modo que te sejam solícitos 
no benefício e tementes de ofenderem-te. (Ibid., p. 34) 

 

Muito poderá ser acrescentado na dinâmica do jogo pelo Mestre. Quanto maior for o nível 

de risco da situação, maior será o nível do conflito. Muitos são os interesses que devem 

estar em jogo. Sendo os jogadores apenas guerreiros de confiança de algum conquistador, 

defensor de um conquistado, nobre ou todas as infinitas possibilidades, ele dificilmente 

poderá dar-se o luxo de ser indiferente a essas questões. O Mestre deve trabalhar com as 

escolhas e pensando qual seria o resultado final. De onde surgiriam os antagonistas? 

Como agem aqueles que se beneficiam ou são prejudicados? As imagens gráficas do que 

Maquiavel descreve com sutileza devem fazer parte de uma narrativa que busque 

demonstrar uma crueldade inata ao homem.  

A relação de Maquiavel com a crueldade é sempre dúbia. Ele não deixa de citar atos de 

sucesso que seriam considerados barbaridades, mas também não os aconselha 

indiscriminadamente. Quando ele fala dos principados que são tomados por crimes é claro 

como ele percebe os limites da falta de virtude e sorte naqueles que tentam tal fato. Afinal: 

“Poderia alguém surpreender-se [...] depois de tantas traições e crueldades, pudessem 

viver tranquilamente e a salvo em sua pátria, e defender-se dos inimigos externos e de 

que os cidadãos não conspirassem contra eles?” (Ibid. p. 38). O que sempre pode ser 

utilizado como conclusões das narrativas, lembrando que, para o pensador, as:  

crueldades mal ou bem praticadas. Bem usadas [...] que são feitas, de uma só 
vez, pela necessidade de prover alguém à própria segurança, e depois são 
postas à margem, transformando-se o mais possível em vantagem para os 
súditos. Mal-usadas, são as que, ainda que a princípio sejam poucas, em vez 
de extinguir, crescem com o tempo. (Ibid. p.38-39) 

 

Maquiavel ainda fala dos principados civis, que nascem da vontade do povo de não ser 

governado. Eles podem ser colocados pelos poderosos, mas são mais difíceis de manter, 

uma vez que seus semelhantes não veem razão para obedecer. Diferentes são os eleitos 
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pela própria população, pois poucos serão os que não estarão dispostos a lhe servir. Por 

mais que os nobres possam ficar irritados, eles são poucos e podem ser controlados.  

Para pensar “os grandes”, Maquiavel (2016) faz uma distinção entre dois tipos de nobres: 

aqueles que se unem ao príncipe e não atacam violentamente – e devem ser mantidos por 

perto – e aqueles que rivalizam. Estes últimos precisam ser examinados de duas formas. 

Aos que agem assim por medo ou falta de caráter, o governante deve “servir-te deles, 

especialmente se podem dar-te bons conselhos, porque em tempos felizes isso te honrará 

e nos adversos nada terá que temer.” (ibid, p.41). Já aqueles que não se unem por ambição 

devem ser temidos como inimigos, pois eles provavelmente tomarão o poder quando 

julgarem necessário.  

Uma última categoria é citada em Maquiavel n’O Príncipe, os principados eclesiásticos. 

Em universos próprios de RPGs é comum que se criem religiões, se adaptem algumas do 

mundo real ou de outros universos de fantasia. No caso, essas seriam aquelas que 

conseguem um aparato institucional forte o suficiente para se manterem. “São 

conquistados pelo mérito ou fortuna. Mantêm-se, porém, sem qualquer das duas, porque 

são sustentados pela rotina da religião” (Ibid., p. 45). É importante para o Mestre sempre 

levar em consideração que as religiões podem ter maior ou menor poder em relação aos 

governantes da região. E essa força pode variar de acordo com as políticas e favoritismos 

de seu chefe; uma mudança pode causar uma série de conflitos interessantes ao Mestre.  

 

A defesa das cidades 

O Mestre, quando for planejar a aventura, deve considerar as forças dos principados. 

Além da relação aos príncipes que possuem recursos e forças para manterem-se sozinhos, 

é preciso pensar naqueles que precisam se refugiar atrás dos muros das cidades. “Não se 

pode ver facilidade no assalto a quem possui um Estado forte e não é odiado pelo povo” 

(MAQUIAVEL, 2016, . p. 43). Cercos podem ter apelo maior ou menor de acordo com 

o nível de magia, caso  não existam criaturas capazes de derrubar muros ou voar sobre 

eles,concebendo aspecto dramático,   conferindo ao príncipe uma interessante abordagem 
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na comunicação com sua população dando esperança e ameaçando sobre a crueldade do 

inimigo.  

Para um exemplo de características de cidades que possuam bons cercos, Maquiavel 

utiliza o exemplo das alemãs. Nesses casos, o autor aponta que dificilmente algum 

atacante deixaria suas tropas durante todo um ano ali.  

[...] estão fortificadas de forma que obriga refletir em que expugná-las deve ser 
tarefa aborrecida e difícil. Todas possuem ao redor valas e muros adequados, 
possuem boa artilharia e têm sempre nos celeiros públicos o que comer e beber 
e combustível para um ano. Além disso, para que a plebe nunca sofra fome, 
têm sempre, em comum, por um ano, trabalho para lhe dar naquelas atividades 
que sejam o nervo e a vida da cidade [...] Mais ainda, estimam grandemente os 
exércitos militares regidos por boas leis” (Ibid., p. 45) 

 

Sobre os exércitos 

Maquiavel (2016, p. 48) acredita que a base dos Estados são “boas leis e boas normas. E 

como não podem existir boas leis onde não há armas boas, e onde há boas armas convém 

que existam boas leis, irei me referir apenas às armas”. Categorizando as forças entre 

próprias, mercenárias, auxiliares ou mistas, sobre as duas primeiras o autor é bem 

categórico: 

As mercenárias e auxiliares são inúteis e perigosas. Se alguém tiver o seu 
Estado apoiado em tal classe de forças, não estará nunca seguro; não são unidas 
aos príncipes, são ambiciosas, indisciplinadas, infiéis, insolentes para com os 
amigos, mas covardes perante os inimigos, não temes a Deus, nem dão fé aos 
homens, e o príncipe só adia a própria ruína na medida em que adia o ataque. 
Assim, o Estado é espoliado por elas na paz e, na guerra, pelos inimigos. [...] 
Querem muito ser teus soldados enquanto não fazes a guerra, mas, se esta vier, 
fogem ou se despendem. (Ibid. p. 48) 

 

Para o autor, o príncipe deve ser o capitão ou algum cidadão honrado de uma República 

devendo ser substituído quando não cumpre as leis), de acordo com a história, viabilizaria 

grande progresso. Tirando as tropas mercenárias que perigam pela covardia e as auxiliares 

(mandadas por algum poderoso) que perigam pelo valor, vale a pena repensar as 

estratégias para um bom exército. As mistas, entre suas próprias e as citadas 

anteriormente, trazem desconfiança do povo. Falando sobre César Bórgia “sua fama foi 
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aumentando sempre e nunca foi tão estimado quando se viu que era senhor absoluto de 

suas tropas” (Ibid. p. 54) 

Uma cidade/reino com serviço militar obrigatório pode ser colocada na história 

prenunciando alguma que será mais competente e menos dependente de outras. Que não 

tenha a moral dos soldados deslegitimada por estrangeiros que são considerados melhores 

soldados ou considerados necessários para qualquer atividade militar. Em termos de 

estrutura de jogo isso pode contar muito, pois pode inverter as expectativas dos jogadores, 

aos quais poderão passar por um exército que é maior em quantidade e pior em qualidade.  

Maquiavel (Ibid.) também prevê uma relação de obrigação de seu príncipe com suas 

tropas. Um príncipe deve ser especialista em guerra. Deve compreender os detalhes da 

batalha caso queira ser bem visto pelos seus soldados. Treinando-os primeiramente pela 

ação, nos tempos de paz até mais do que nos tempos de guerra: “deve estar sempre em 

grandes caçadas em que deverá habituar o corpo aos incômodos naturais da vida em 

campanha e aprender a natureza dos lugares” (Ibid. p. 56). Tanto para que o próprio líder 

tenha conhecimento de seu país e saber como melhor defendê-lo, mas também para 

conhecer os países vizinhos com geografia semelhante. Em um segundo momento, pelo 

pensamento, tendo conhecido seu país, poderá pensar estratégias para quando o local 

estiver sob ataque.  

 

Os príncipes 

Após analisar o que é preciso fazer para manter e conquistar um principado, para 

Maquiavel (2016) a responsabilidade de um príncipe com suas tropas foca em analisar a 

figura do governante, sua postura e sua imagem. O mestre pode utilizar isso em diferentes 

construções da personalidade e imagem dos príncipes durante o jogo, deixando os 

jogadores curiosos em relação aos “erros e acertos” de todos os líderes que estarão em 

conflito. Pode ainda brincar com as narrativas clássicas que costumam beneficiar um ideal 

romântico de honra e justiça. “[...] um homem que quiser fazer profissão de bondade é 

natural que se arruíne entre tantos que são maus. Assim é necessário a um príncipe, para 
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se manter, que aprenda a poder ser mal e que se valha ou deixe de valer-se disso segundo 

a necessidade” (Ibid. p.58)  

Maquiavel não é diferente da teoria de construção de personagem (McKEE, 2006; 

BROOKS, 2011) quando afirma que as pessoas se fazem notar através das qualidades por 

“reprovação ou louvor” (MAQUIAVEL, 2016, p. 59). Mas o príncipe deve se portar com 

prudência ao trabalhar, parecendo sempre o mais virtuoso possível e não deixando seus 

lados ruins aparecerem em seu governo; no entanto, tendo consciência que existem 

características que podem parecer negativas, mas na verdade são positivas no que se trata 

de vida.  

Por quais razões os príncipes seriam considerados louvados ou desaprovados? A primeira 

característica que o autor aponta é sobre sua conduta com dinheiro, buscando a liberdade 

ou a parcimônia. Maquiavel é bem crítico em relação a primeira, pois uma atitude assim 

poderá causar dívidas, forçando o aumento de impostos e causando a raiva da população. 

Essas medidas trariam prejuízo a muitos e aos poucos trariam para ele a fama de avaro. 

O correto seria se demonstrar financeiramente estável, capaz de se defender e empreender 

sem que o povo sofra as consequências disso. A exceção são os líderes que vivem da 

conquista: logo, esse tipo de gasto é necessário, pois é preciso que os soldados continuem 

motivados e seu povo acompanhando-o – gastar o que é dos outros é sempre bem visto. 

Resumindo, “é mais prudente ter fama de miserável, o que acarreta má fama sem ódio, 

do que, para conseguir fama de liberal, ser obrigado a incorrer também na de race, o que 

constitui uma infâmia odiosa” (Ibid. p. 62) 

Novamente surge a questão da crueldade e da piedade, um tema recorrente em sua obra e 

digno de se observar mais atentamente. Maquiavel é consequencialista e não acredita que 

é possível julgar os governantes com os mesmos padrões morais que se julga o povo 

(SADEK, 2011). “Não se deve importar ao príncipe a qualificação de cruel para manter 

os seus súditos unidos e com fé, pois, com raras exceções, é mais piedoso do que por 

muita clemência deixam acontecer desordens” (MAQUIAVEL, 2016, p. 62, grifo do 

autor). Então o líder deve caminhar com prudência e humanidade sem se permitir se 

entregar por nenhum dos lados.  
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Nasce daí esta questão debatida: se será melhor ser amado que temido ou vice-
versa. Pode-se responder que se desejaria ser uma e outra coisa; mas como é 
difícil reunir ao mesmo tempo as qualidades que dão aqueles resultados, é 
muito mais seguro ser temido que amado, quando se tenha que falhar numa 
das duas. É o que os homens geralmente são ingratos, volúveis, simuladores, 
covardes e ambiciosos de dinheiro, e, enquanto lhe fizeres bem, todos estão 
contigo, oferecem-te sangue, bens, vida, filhos, como disse acima, desde que 
a necessidade esteja longe de ti. Mas, quando ela se avizinha, voltam-se para 
outra parte E o príncipe, se confiou plenamente em palavras e não tomou outras 
precauções, está arruinado. (Ibid. p. 63)  

 

Maquiavel também acredita que a forma com que os príncipes em seus discursos 

priorizam a astúcia no lugar da lealdade fará com que se mantenha no poder. Saber manter 

um equilíbrio entre a lei e a força e utilizar a segunda quando a primeira não for o 

suficiente, pois “um príncipe prudente não pode nem deve guardar a palavra dada quando 

isso se lhe torne prejudicial e quando as causas que o determinam cessem de existir” (Ibid. 

p. 66). Tudo, de preferência, feito com muita habilidade e dissimulação, buscando sempre 

parecer “piedoso, fiel, humano, íntegro, religioso” (Ibid. p. 77).  

Outras medidas são necessárias para o príncipe evitar instabilidade no seu reino: evitar o 

ódio e o desprezo, não deve ser usurpador dos bens e nem violador das famílias de seu 

povo. Depois, deve evitar parecer covarde, volúvel, precipitado ou indeciso, buscando 

criar uma imagem de “grandeza, coragem, gravidade e fortaleza” (Ibid. p. 68). O preço 

de ser odiado é o poder que qualquer conspirador busca para organizar a força da 

população.  

 

Conclusão 

o objetivo deste artigo é permear as características da obra de Maquiavel com a finalidade 

de estruturar uma boa estória e um mundo de fantasia que faça sentindo dentro do 

pensamento do autor. A metodologia utilizada não seria a mais indicada para pesquisas 

dentro de ciência política, mas como atividade lúdica com intenção de tentar acompanhar 

nos jogos de mesa aquilo que o gênero da fantasia tem sofrido nos últimos anos da 

literatura, e da influência crescente dos romances históricos. 
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O príncipe apresenta dúzias de ferramentas úteis para a escrita de ficção fantástica ou, 

para quem pesquisar mais, uma ficção histórica de qualidade. Importante para dar a 

sensação de real e certa credibilidade para o mundo fantástico de uma forma que os 

jogadores repensem com mais cuidado suas ações e tomem uma atitude mais política 

durante o jogo. Os arquétipos clássicos de D&D (Dungeons and Dragons) que se 

atravessam em relação com as instituições de poder vigente (leal, neutro ou caótico) e 

com uma atitude maniqueísta (bom, mal ou neutro) acabam não permitindo uma relação 

crível com os padrões de fantasia atuais, sendo, portanto, interessante oferecer uma 

contraproposta. 
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O lúdico na série Cosmos: uma viagem pela ciência a bordo da nave da imaginação 

Alexandre Freitas Campos1 

 
Resumo: O artigo analisa a forma lúdica como a linguagem audiovisual pode ser utilizada como 
uma das possíveis ferramentas de popularização da ciência. Para isso, toma como objeto as duas 
versões da série de TV Cosmos – 1980 e 2014 –, apontada como um marco para a divulgação 
científica de massa. Considerando que o audiovisual pode ser uma ferramenta eficaz na 
produção de sentido, ao unir imagem, som e movimento, o trabalho trata da forma como a série 
aborda temas científicos – como a fotossíntese – valendo-se de uma estética lúdica, tendo na 
nave da imaginação uma alegoria estratégica para estruturar a narrativa, e como os novos 
recursos visuais, no contexto da série, possibilitam a ideia de “imersão”. 

Palavras-chave: cosmos; lúdico; popularização da ciência; imersão; infantilização. 

Abstract: The article scrutinizes the ludic approach how the audiovisual language can be used 
as a tool to popularize science. For this purpose, this article examines the two versions of the 
TV series Cosmos - 1980 and 2014, pointed as a milestone to science dissemination. 
Considering that audiovisual can be an effective tool in the production of senses by connecting 
image, sound and movement, this paper analyzes how the show deals with scientific themes - as 
photosynthesis - using a ludic aesthetics and having in the imagination sphere a strategy to build 
a narrative, and how new visual resources, within the context, can promote the concept of 
“immersion”. 

Keywords: cosmos; ludic; science popularization; immersion; infantilization. 

 

Introdução  

A série Cosmos foi um dos mais bem-sucedidos empreendimentos de divulgação 

científica para o público amplo na TV. Apresentada pelo cosmólogo Carl Sagan, que até 

hoje é visto como um dos principais divulgadores de ciência do século 20, a versão 

original foi escrita por ele próprio, juntamente com sua esposa e também cientista Ann 

Druyan e o astrofísico Steven Soter. Lançada em 1980 pela rede de TV PBS e exibida 

em 60 países, inclusive no Brasil, estima-se que Cosmos, dividida em 13 episódios, 

tenha sido vista por mais de 500 milhões de pessoas. Apontada como um marco da 

divulgação científica mundial 2 , pela grande popularidade alcançada e por traduzir 

conceitos complexos de forma compreensível para o público, Cosmos ganhou uma nova 

versão, também de 13 episódios, em 2014. Sem Sagan, falecido em 1996, desta vez a 
																																																								
1 Mestrando do Programa de Pós Graduação em Mídia e Cotidiano da UFF. E-mail: sksn@bol.com.br. 
2 Disponível em: <http://www.cienciahoje.org.br/noticia/v/ler/id/3604/n/o_cosmos_da_nova_geracao/Post_page/10>.  
Acesso em15 abr 2018 
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série foi apresentada pelo astrofísico Neil deGrasse Tyson, discípulo de Sagan, tanto por 

ter sido seu aluno quanto por preencher, em certa medida, o espaço deixado pelo 

professor na mídia e na cultura pop. O astrofísico dá voz e rosto à “grande missão de 

não somente atualizar os conteúdos de 30 anos, mas também tentar ser relevante para 

uma nova geração que é totalmente conectada às informações a todo momento” 

(OLIVEIRA, 2015). A nova versão foi escrita novamente por Druyan e Soter. Em sua 

estreia, no NatGeo, a série foi ao ar em 170 países, em 48 idiomas, e foi precedida por 

um vídeo de apresentação do presidente americano Barack Obama. Nele, ao convidar os 

telespectadores a assistir à nova versão, Obama fala sobre o espírito de “sonhar alto”, 

“de descoberta”, que Sagan sintetizou na versão original.  

A saga de Cosmos, enquanto um amplo empreendimento de popularização da ciência, 

não se limita às temporadas aqui analisadas. Em 2012, a versão impressa da série foi 

incluída pelo Congresso americano como um dos 88 livros que deram forma aos 

Estados Unidos (GARCIA, 2014). Na mesma lista estão incluídas obras como O 

caminho da riqueza, de Benjamin Franklin; Pragmatismo, de William James; e O 

mágico de Oz, de L. Frank Baum3. Em 2017, o livro foi relançado no Brasil. A nova 

edição conta com prefácio de Tyson e introdução de Druyan. A inserção do livro 

Cosmos na lista de obras que formaram a América, assim como o vídeo gravado pelo 

próprio presidente norte-americano fazendo uma pré-apresentação do episódio de 

estreia, sugerem a relevância de Cosmos para a autoimagem e o imaginário dos Estados 

Unidos da América. Mais do que abordar descobertas e acontecimentos científicos, 

Cosmos aborda o método científico, enfocando no ethos e na história da ciência, no 

modo como ela é feita, trazendo também um pouco de sociologia e filosofia da ciência.  

Uma vez que ninguém pode ter conhecimento especializado sobre todas as coisas (nem 

mesmo os próprios cientistas), a divulgação científica surge para traduzir 

conhecimentos complexos, produzidos por aqueles que estão imersos em determinados 

segmentos de pesquisa, para outras pessoas que, direta ou indiretamente, são afetadas 

pela produção desses conhecimentos específicos. É, portanto, um modo discursivo que 

																																																								
3 Disponível em: <http://read.gov/btsa.html>. Acesso em 15 abr 2018 
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serve de plataforma para que as partes – especialistas e público amplo – se entendam. 

Em grande parte, esse esforço de entendimento compreende a “tradução” de domínios 

de conhecimento não-familiares para domínios de conhecimento familiares, a busca por 

formas de aproximação entre ambos. As explicações da ciência sobre os corpos celestes 

e as espécies, por meio de recursos imagéticos e sonoros, dentro dos parâmetros 

narrativos do documentário de TV (ou, podemos dizer também, da série de não ficção), 

além de ganharem mais vida, ganham uma embalagem que é familiar ao telespectador 

comum. O público leigo pode não ser familiarizado com a ciência, mas é familiarizado 

com a TV. Como disse Tyson: “As pessoas têm um repertório de cultura popular, e são 

especialistas nele. Percebi que posso vincular a ciência que tento ensinar a esse 

repertório” (apud OLIVEIRA, 2017, p 32). 

Qual seria esse repertório de cultura popular? Responder a essa pergunta implica 

investigar um campo bastante amplo, de múltiplos caminhos e respostas a respeito da 

divulgação científica. Quanto à obra que aqui é objeto, os caminhos – e, 

consequentemente, as respostas – também são diversos. Neste artigo nos propusemos a 

responder a essa questão sob o viés estruturante da ludicidade, entendendo-a enquanto 

estratégia da série para se aproximar dessa cultura popular a qual Tyson se refere. Para a 

investigação, valemo-nos da análise documental (MOREIRA, 2012) e análise de 

imagem (COUTINHO, 2012) enquanto metodologias, aplicando-as aos 26 episódios da 

série (13 da versão original e 13 da nova versão), utilizando como exemplo as 

sequências, passagens e reflexões que melhor caracterizam os modos como o lúdico 

contribui para a disseminação do conhecimento científico. Quanto à análise documental, 

parte-se da perspectiva de que reportagens, demais textos e o próprio material 

audiovisual da série são documentos, haja vista que refletem aspectos das épocas em 

que foram produzidos. São, portanto, analisados dentro de uma perspectiva comparativa 

de abordagem. Já a análise de imagens leva em conta a mesma enquanto constituinte da 

narrativa.  

  

Cosmos e o lúdico 
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Uma atividade lúdica, em sua acepção mais recorrente, é uma atividade ligada ao 

entretenimento, que dá prazer e diverte as pessoas. O termo “lúdico” deriva do ludismo, 

que abrange as atividades ligadas aos jogos e ao ato de brincar4. Segundo o dicionário 

Aurélio, o termo é referente a “jogos, brinquedos e divertimentos” (FERREIRA, 2009, 

p. 524). Apesar de sua etimologia e principais significados remeterem as atividades 

lúdicas às distrações, às brincadeiras, às fugas das “coisas sérias”, o lúdico tem se 

tornado cada vez mais objeto de estudo em diversas áreas do conhecimento, como a 

comunicação, a psicologia e a educação. É frequente em todas elas, principalmente 

nesta última, a produção de conhecimento a respeito das aplicações dos conteúdos 

lúdicos na aprendizagem. Johan Huizinga nos dá um ponto de partida para pensarmos o 

lúdico na cultura: 

O jogo é uma atividade ou ocupação voluntária, exercida dentro de certos e 
determinados limites de tempo e de espaço, segundo regras livremente 
consentidas, mas absolutamente obrigatórias, dotado de um fim em si mesmo, 
acompanhado de um sentimento de tensão e de alegria e de uma consciência 
de ser diferente da “vida quotidiana” (HUIZINGA, 2000, p. 24). 

 

Temos, portanto, como uma das características dos jogos, um acordo tácito entre as 

partes para um distanciamento da vida cotidiana e uma imersão em uma atmosfera 

própria, com regras específicas. Ao discutir os elementos lúdicos no ativismo social, 

Letícia Perani procura captar em sua análise a “ideia da experiência estética na política” 

(PERANI, 2007, p. 40), proporcionada por esses elementos, e destaca outras 

características dos mesmos, como teatralização, humor, postura festiva, divertimento, 

etc. Essa experiência estética não é, portanto, uma prerrogativa dos jogos propriamente 

ditos e pode ser aplicada e apreendida em outras atividades e esferas sociais, produzindo 

uma atmosfera lúdica que faz com que se embarque em uma brincadeira, a despeito da 

seriedade das pautas e objetivos almejados. Neste artigo, buscamos analisar essa 

experiência estética na divulgação científica audiovisual.  

Nos protestos de rua, o lúdico está presente de forma marcante, tanto por 
meio da adoção de uma postura festiva, inspirada nas raves e nos carnavais 
de rua europeus, quanto em um padrão teatralizado, que envolve até a 

																																																								
4 Disponível em: <https://www.significados.com.br/ludico/>. Acesso em 15 abr 2018  
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encenação de papeis pré-estabelecidos e outros tipos de performances 
artísticas. (Ibid., p. 41) 

Na busca pelo contato entre a epistemologia dos jogos e demais atividades e esferas 

sociais, Perani resume esse modus operandi ao que chama de “lógica lúdica”, por meio 

da qual os grupos ativistas buscam “promover modificações nos hábitos e pensamentos 

ideológicos dos indivíduos, através da concessão de uma experiência prazerosa, de uma 

vivência estética dentro de limites próprios de tempo e espaço” (Ibid., p. 42). O 

audiovisual também encarna alguns desses elementos. No caso de narrativas ficcionais, 

voltadas, acima de tudo, para o entretenimento, há certa obviedade em afirmar que 

elementos lúdicos como a teatralização estão presentes e fazem parte de seu cerne. Mas, 

aqui, nossa perspectiva de análise é sobre como uma série como Cosmos, apesar de ser 

uma peça audiovisual de não-ficção, incorpora elementos lúdicos e ficcionais para 

estruturar sua narrativa e entreter o espectador, incluindo os efeitos da computação 

gráfica e das novas tecnologias na divulgação científica, na abordagem elucidativa de 

temas complexos da ciência.      

Podemos estabelecer as bases para entendermos o processo fundamental do 
lúdico: a construção de uma experiência estética, vivenciada de forma 
diferente do dia-a-dia, a partir de uma “separação” espaço-temporal que nos 
traz a necessidade de assimilação das regras de funcionamento desse 
verdadeiro universo paralelo [...]. Esta vivência pró-ativa proporcionada pelo 
lúdico pode implicar na exploração, apropriação e/ou resignificação de 
hábitos, habilidades e informações, o que pode ser útil para a apreensão de 
novas idéias pelos indivíduos que participam destas atividades, não só como 
realizadores da ação, mas também como seus espectadores. (Ibid., p. 37) 

 

Considerando suas duas versões, possivelmente o principal elemento ficcional e lúdico 

incorporado seja a nave da imaginação, tripulada pelos apresentadores (Carl Sagan, na 

versão original; Neil deGrasse Tyson, na nova). Com ares de 2001 – Uma Odisseia no 

Espaço e de Star Wars, com os novos recursos técnicos, a espaçonave ganha ainda mais 

dinamismo, aumentando e encolhendo, desbravando desde o corpo humano a outras 

galáxias. Acionada em diversos episódios das duas versões, a nave da imaginação é 

praticamente um personagem de Cosmos e é um recurso narratológico importante para 

estruturar a prosa poético-científica da série, fazendo com que Sagan e Tyson “viagem” 

pelos diversos assuntos. Na primeira vez que a nave é apresentada, logo no primeiro 
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episódio da versão original, Sagan já explica as “regras do jogo” e seus limites 

(elásticos) de tempo e espaço. Era a senha, o convite para o telespectador embarcar na 

brincadeira da ciência.  

Nós vamos explorar o cosmos em uma nave da imaginação totalmente livre 
dos limites comuns de velocidade e tamanho. Levada pela música das 
harmonias cósmicas, ela pode nos levar a qualquer lugar no espaço e no 
tempo. Perfeita como um floco de neve, orgânica como um dente-de-leão, ela 
vai nos levar a mundos de sonhos e mundos de fatos (COSMOS, 1980). 

 

Enquanto Sagan envolve o telespectador nas regras da viagem, mostra o lirismo, a 

riqueza poética de Cosmos, e também a tensão entre o real e o irreal, “o mundo de 

sonhos e o mundo de fatos” (COSMOS 1980), recorrente nas práticas lúdicas. Aquilo 

que Perani chama de “tensão entre a seriedade/não-seriedade que marca o emprego de 

uma ludicidade” (PERANI, 2007, p. 40). Trinta e quatro anos depois, na versão de 2014, 

Tyson refaz o mesmo convite de Sagan, nos mesmos termos, no primeiro episódio da 

nova versão:  

Nesta nave da imaginação, livre das algemas do espaço e tempo, podemos ir 
a qualquer lugar. Se quiser ver onde estamos no espaço, olhe pela janela da 
frente. Na dimensão do tempo, o passado está abaixo de nós. Vejam como a 
Terra era há 250 milhões de anos. Quer ver o futuro? Olhe para cima, e é 
assim que ela poderá estar daqui a 250 milhões de anos (COSMOS, 2014).  

 

Embora as regras da viagem sejam semelhantes, as duas versões apresentam naves da 

imaginação com características distintas, decorrentes dos avanços da computação 

gráfica que se acumularam no decorrer dos 34 anos que separam as temporadas. León 

(2010) estudou os impactos do avanço da computação gráfica e seus recursos visuais 

nos documentários científicos. Os modos narrativos decorrentes da combinação de 

recursos tradicionais com novos processos, facilitados pelo desenvolvimento 

tecnológico, são chamados por León (Ibid) de “técnicas de linguagem audiovisual pós-

modernas” e “documentários científicos pós-modernos”. Dessa forma, o documentário 

passa a agregar cada vez mais características de outros tipos de programa, motivado em 

grande parte pela lógica da busca por audiência. Elementos como imagens 3D, 

dramatização, incorporação de personagens célebres, entre outros, procuram agregar 



189

	

	
	

e/ou mesmo converter o conteúdo científico em um produto de entretenimento, 

considerando ser este mais atrativo” (LEÓN, 2010, apud CAMPOS, 2017, p. 10). León 

destaca o documentário dramatizado como um dos que melhor define essa tendência. 

Isso se aplica às duas versões da série Cosmos. A primeira traz com frequência a 

dramatização encenada por atores; a segunda substitui as encenações de atores pela 

animação, aliando dramatização e computação gráfica. Em termos gerais, dados os 

recursos visuais dos quais lança mão, pode-se afirmar que a nova versão de Cosmos se 

alinha muito mais ao conceito de documentário científico pós-moderno de León. O 

pesquisador resume argumentos negativos e favoráveis a respeito deste tipo de produção: 

Segundo alguns autores [...] a estética contemporânea tende a eclipsar o 
próprio conteúdo científico, para dar lugar ao puro espetáculo baseado na 
ciência. Por outro lado, outros autores defendem a legitimidade da recreação 
e, inclusive, sustentam que as imagens compostas podem ser, por si mesmas, 
fontes de conhecimento, de forma que os recursos visuais servem como 
elementos para construir o conhecimento e não simplesmente para ilustrá-lo. 
(LEÓN, 2010, p. 60, tradução nossa) 

 

A nave da imaginação ganhou mobilidade e dinamismo com os novos recursos, em 

relação àquela tripulada por Sagan em 1980. Isso fica claro logo na primeira vez em que 

ela é apresentada por Tyson. Antes mesmo de o astrofísico apresentar sua nave ao 

telespectador, há um plano da mesma flutuando no espaço. Pela primeira vez em 

Cosmos a nave da imaginação é vista pelo lado de fora. Isso não ocorria na versão 

original. Todo o desenlace narrativo protagonizado por Sagan a bordo da nave era feito 

em sua parte interna (Figura 1). Conhecíamos sua cabine de controle, mas, seu design 

como um todo ficava, literalmente, a cargo da imaginação de cada um. A nave de Tyson, 

por outro lado, tem seu modelo visual externo visivelmente definido e um estilo high 

tech. Ela pode ser vista encolhendo para entrar em uma planta e mostrar, por dentro, 

como funciona a fotossíntese; mergulhando em um lago de Titã, uma das luas de 

Saturno; subindo e aterrissando; acelerando ou parando; enfrentando turbulências. 
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Figura 1 – Nave de 

Sagan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: print screen do episódio 1 de Cosmos (1980) 

 

Figura 2 – Imagem 

interna da nave de 

Tyson 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: print screen do episódio 2 de Cosmos (2014) 
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Figura 3 – Imagem 

externa da nave de 

Tyson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: print screen do episódio 2 de Cosmos (2014)  

 

Ainda nesta apresentação da nave, ao dizer que o passado está abaixo e o futuro, acima, 

Tyson mostra as janelas de uma nave da imaginação com muita transparência. Dessas 

janelas pode-se ver o globo terrestre de 250 milhões de anos e como esse mesmo globo 

estará daqui a 250 milhões de anos. Isso reforça o modo como Cosmos e a nave da 

imaginação se apropriaram dos recursos visuais para as reconstituições do passado, de 

mundos perdidos como, por exemplo, a era dos dinossauros. León (2010) destaca a 

maior capacidade dos documentários científicos pós-modernos para criar cenários 

ilustrativos com mais vida e movimento, citando, dentre outros, o documentário 

Pompeii, the last day, da BBC5. A capacidade de reconstituição do passado também 

pode ser usada na criação de projeções de futuro, emprestando realismo às hipóteses 

científicas e suas predições. 

																																																								
5 O documentário conta a história da cidade romana Pompeia pouco antes da erupção vulcânica que a destruiu.   
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Sagan e Tyson incorporam seus personagens: ambos se tornam comandantes de uma 

espaçonave em uma longa jornada científica no tempo e espaço. Dois cientistas das 

áreas de exatas, em um esforço de popularização da ciência, transformam-se, por alguns 

momentos, em atores, lançando mão de recursos dramáticos. Essa teatralização ocorre 

com certa frequência em alguns episódios das duas temporadas, durante as viagens da 

nave. Citemos brevemente os episódios 13 – Quem poderá salvar a Terra? – da versão 

original e 4 – Um céu cheio de fantasmas – da nova versão. 

As temporadas incorporaram as pautas científicas de suas épocas, o que as tornam um 

registro histórico relevante. Se a versão de 1980 era embalada pela Guerra Fria, com sua 

corrida espacial e seu eminente perigo de um confronto nuclear, a de 2014 traz como 

perigo as mudanças climáticas e os combustíveis fósseis, dando mais espaço à discussão 

sobre as energias renováveis. Essas pautas permeiam outros assuntos abordados em 

Cosmos e marcam presença em diversos episódios. A autodestruição é uma 

preocupação que paira sobre a narrativa fluída da série. Os temas são abordados com 

fluidez, passando de um para outro como em uma espécie de conversa. Daí certa 

dificuldade em se demarcar onde um tema começa e termina, pois ele pode reaparecer 

em episódios diferentes, costurar-se a outros. 

No exemplo de teatralização protagonizado por Sagan, o cientista, a bordo da nave da 

imaginação, encena um sonho que diz ter tido, uma distopia baseada no temor nuclear. 

No meio do espaço, com imagens espaciais vistas da janela da nave, Sagan demonstra-

se preocupado com o que está acontecendo com a Terra: anda de um lado para o outro, 

cabisbaixo, pensativo. Senta-se e levante-se da cadeira, olha para o teto. “Nós 

destruímos a nossa casa? O que fizemos com a Terra?” (COSMOS, 1980), pergunta-se. 

Ele consulta o “computador galáctico”, na cabine de controle da nave da imaginação. 

Aperta seus botões e o painel luminoso. Capta transmissões de rádio vindas de seu 

planeta natal para obter informações. Essas transmissões cessam repentinamente, 

deixando-o ainda mais tenso. O computador galáctico apresenta alguns dados, e a causa 

da destruição planetária. Sagan conclui: “Então foi guerra nuclear. Uma troca nuclear 
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completa. Não haveria mais grandes perguntas, nem mais respostas. Nunca mais um 

amor ou uma criança. Descendente algum para lembrar de nós e orgulhar-se” (Ibid.).  

 

Figura 4 – Interpretação 

de Sagan 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fonte: print screen do episódio 13 de Cosmos (1980) 

 

Figura 5 – Interpretação 

de Sagan (2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: print screen do episódio 13 de Cosmos (1980) 
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Tyson faz uso de seus dotes dramatúrgicos ao tratar dos buracos negros. A nave da 

imaginação, que agora pode ser vista de fora, arrisca-se na direção de um. O clima de 

aventura e o tratamento estético assemelham-se às sequências de Star Wars em que 

caças enfrentam turbulências e emaranhados de meteoritos, e, levemente e 

despretensiosamente, com traços da sequência final de 2001 – Uma Odisseia no Espaço, 

chamada Júpter e além do infinito. Um buraco negro possui tanta gravidade que, além 

de atrair alguns corpos celestes, até a luz se dobra a ele. Tyson explica que, no entanto, 

buracos negros não saem por aí engolindo mundos como na ficção científica. “Você tem 

que ir até eles. Mas, se for, pode ser a última coisa que verá” (COSMOS, 2014). Um 

buraco negro distorce as noções convencionais da física quanto ao tempo e ao espaço, e 

o astrofísico diz que “a fronteira fatídica que separa um buraco negro do resto do 

universo é chamada de horizonte de eventos” (Ibid.). Essa viagem perigosa pelo 

horizonte de eventos é um trabalho para a nave da imaginação. Quem sobrevivesse 

poderia “olhar para traz e ver toda história futura do universo se descortinar diante dos 

seus olhos”. O clima de aventura psicodélica é reforçado pelas caras e bocas de Tyson, 

que simula estar em uma turbulência, com dificuldades de pronunciar as palavras de seu 

texto. O toque de psicodelia de planos médios trêmulos e coloridos de Tyson acentua o 

clímax.     
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Figura 6 – Nave da imaginação enfrentando turbulências 

Fonte: print screen do episódio 4 de Cosmos (2014)  

 

Figura 7 – Interpretação de Tyson 

Fonte: print screen do episódio 4 de Cosmos (2014) 
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Figura 8 – Sequência final Jupiter and Beyond The Infinite 

Fonte: print screen de 2001- uma odisseia no espaço (1968) 

 

Fotossíntese e imersão 

Descritas algumas características da nave da imaginação e aspectos dos elementos 

lúdicos incorporados pela série audiovisual, façamos uma análise comparativa sobre a 

abordagem de uma questão científica específica – a fotossíntese – e suas diferenças 

entre a versão de 1980 e 2014 por conta das aplicações dos recursos visuais. Os 

episódios em que a fotossíntese é elucidada são, na versão original, o 2 – As origens da 

vida – e, na nova versão, o 6 – Aprofundando.   Como dito anteriormente, os temas em 

Cosmos se entrecortam em uma narrativa fluída. Há subtextos que vão além dos temas 

que estão em primeiro plano. Enquanto na versão original Sagan aborda a fotossíntese 

para falar das similaridades das composições químicas de plantas e animais (incluindo 

os humanos), dentro de um episódio que fala sobre as origens da vida na Terra, na nova 

versão, há uma tentativa de relacionar a fotossíntese com a questão climática e 

energética. Uma relação proposta de forma lúdica. 

Comecemos pela nova versão. Para abordar a fotossíntese, optou-se, mais uma vez, pela 

nave da imaginação. A viagem da espaçonave passa antes por uma gota de orvalho, 
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fazendo o telespectador entrar no microcosmo que há dentro dela. Nas palavras de 

Tyson, “um pequeno cosmos com seus próprios mundos, criaturas, dramas” (COSMOS, 

2014). Ele dita as regras: “para explorar os vastos reinos desta gota de orvalho vamos 

precisar de uma nave com dois motores: ciência e imaginação” (Ibid.), enquanto a 

espaçonave fura a superfície gelatinosa da gota. As regras do jogo propostas, a viagem 

lúdica e as imagens da nave encolhendo para entrar em uma gota buscam ampliar a 

experiência sensorial do telespectador, envolvendo-o tanto por meio do texto quanto das 

imagens e do movimento, fazendo-o embarcar para dentro de um microcosmo quase 

alienígena, em uma escala muito menor do que a que nossos sentidos estão acostumados. 

 

Figura 9: nave da imaginação fura a gota de orvalho 

Fonte: print screen do episódio 6 de Cosmos (2014) 
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Por meio da nave da imaginação, a sequência explora a imersão. Para Arlindo Machado 

(2002), a imersão está ligada a como o sujeito mergulha dentro das imagens digitais. O 

termo é recorrente “nas áreas de realidade virtual e videogame para se referir ao modo 

peculiar como o sujeito ‘entra’ ou ‘mergulha’ dentro das imagens e sons gerados pelo 

computador” (Ibid., p. 1). João Costa (2012) lembra, entretanto, que a noção de 

experiência imersiva é desenvolvida nas narrativas, antes mesmo da realidade virtual e 

dos games citados por Machado. Costa ressalta que “quando assistimos a algum filme, 

ou lemos um livro temos a sensação de sermos transportados para dentro dele. Os 

dramas dos personagens [...] passam a ser nossos dramas” (Ibid., p. 54). No mesmo 

sentido, de acordo com Murray (2001), o conceito existe desde antes dos atuais aparatos 

digitais. Para ela, imersão é a experiência de ser transportado para um lugar simulado. 

‘Imersão’ é um termo metafórico derivado da experiência física de estar 
submerso na água. Buscamos de uma experiência psicologicamente imersiva 
a mesma impressão que obtemos num mergulho no oceano ou numa piscina: 
a sensação de estarmos envolvidos por uma realidade completamente 
estranha, tão diferente quanto a água e o ar, que se apodera de toda a nossa 
atenção, de todo o nosso sistema sensorial. (Ibid., p. 102) 

 

No contexto dos jogos, Murray define o efeito da imersão como a “suspenção da 

descrença” (2001), já que “no momento em que o jogador imerge, ele deixa de 

desacreditar o mundo virtual e passa a encará-lo como sua própria realidade” (COSTA, 

2012, p. 54).	também dentre os chamados games studies, Marie-Laure Ryan (2011 apud 

COSTA, 2012) define diferentes tipos de imersão narrativa. Dentre eles, a imersão 

espacial e a imersão temporal são as que mais se aproximam, em uma linha de contato, 

com a experiência estética de um documentário científico pós-moderno como a nova 

versão de Cosmos. A imersão espacial é obtida por meio dos recursos visuais e de um 

esforço de construção cenográfica. É a formatação da ambientação na qual se 

desenvolve a narrativa. “A imersão espacial é um recurso fortemente presente na 

criação do que Henry Jenkins chama de Espaços Evocativos” (COSTA, 2012 p. 54). 
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Estes espaços são utilizados, por exemplo, na formação dos parques temáticos, onde “a 

devida utilização dos elementos temáticos e demais aspectos da ambientação permitem 

que os usuários se sintam imersos nas atrações” (COSTA, 2012, p. 4). Já a imersão 

temporal é a criada por meio de um enredo, do encadeamento dos eventos que 

constituem uma história a ser narrada para prender a atenção do interlocutor. É uma 

forma de imersão pautada no estímulo à curiosidade do usuário, típica de “meios 

narrativos como livros, filmes e televisão” (Ibid.). 

Ao propor as regras do jogo de uma viagem, ao agregar novas tecnologias visuais, a 

versão 2014 de Cosmos amplia a proposta de imersão, tanto espacial quanto temporal, 

dando movimento e um ar de veracidade aos mundos desconhecidos pelos quais o 

telespectador é levado a bordo da nave da imaginação. Assim que entra na gota de 

orvalho, Tyson se depara com o primeiro drama interno do microcosmo: um conflito 

entre microrganismos. De um lado, um paramécio; de outro, um dileptus. Há ainda 

dezenas ou centenas de tardígrados, que nadam calmamente. Todos bem grandes aos 

olhos de Tyson, no comando da nave encolhida.  

 

Figura 10 – Tyson e os 

microrganismos 

Fonte: print screen do episódio 6 de Cosmos (2014) 
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“Se quisermos chegar ao fundo desta gota de orvalho, temos que nos apressar” 

(COSMOS, 2014), diz Tyson, elaborando o enredo e emprestando à divulgação 

científica um clima de suspense. O que há no fundo da gota de orvalho são folhas e 

aglomerados de musgos. A essa altura, o apresentador introduz explicações sobre os 

estômatos, estruturas celulares microscópicas. “As plantas respiram por elas, inspirando 

dióxido de carbono e expirando o oxigênio que precisamos para viver. As plantas 

podem sobreviver sem nós, mas nós e os outros animais estaríamos mortos sem elas” 

(Ibid.). Começa então a abordagem da fotossíntese. Mas, de uma gota de orvalho ao 

interior de uma planta é preciso diminuir ainda mais para uma nova imersão. “As 

plantas transformam a luz solar em alimento. Nenhum outro animal faz isso. Para ver 

como fazem isso precisamos ir mais além e devemos ficar mil vezes menores” (Ibid.). 

Assim, a nave da imaginação agora está dentro de um organismo vegetal, em uma 

molécula de clorofila que converte luz solar em energia. Entra então o cruzamento de 

temas, típico da narrativa fluída da série, relacionando a fotossíntese a uma pauta 

político-científica factual. 

Se conseguíssemos roubar seus segredos [da clorofila], teríamos uma nova 
revolução industrial (...). Estamos em uma missão de espionagem industrial. 
Se conseguirmos penetrar nos segredos comerciais do processo de produção 
daquele cloroplasto, nosso futuro pode mudar totalmente. (Ibid.) 

 

Vem à tona, mais uma vez, a preocupação frequente da série com a questão climática, 

que inclui o perigo do uso dos combustíveis fósseis e a necessidade de se buscar 

energias renováveis. Ao entrar no cloroplasto, a nave da imaginação fica ainda menor, 

em “escala atômica”. Dentro dele há a construção, em animação, de um maquinário 

industrial, com esteiras, engrenagens, tubulações e caldeiras. Afinal, o telespectador está, 

junto com o apresentador, em uma missão de espionagem industrial. Estabelecida está 

uma analogia entre o funcionamento do cloroplasto no processo de fotossíntese e o 

funcionamento de uma indústria.     

Segundo Raviolo et al. (), as analogias são comparações que os professores 
fazem entre domínios de conhecimento diferentes. Segundo Duit, as 
analogias são usadas no ensino para comunicar conceitos abstratos e novos, 
dado que permitem transferir o conhecimento de uma área para outra. 
Geralmente, as analogias fazem comparações entre um domínio conceitual 



201

	

	
	

não-familiar e um familiar, um observável e um não observável, um abstrato 
e um concreto, um desconhecido e um conhecido (RIGOLON e OBARA, 
2011, p 483) 

 

Figura 11: uma 

indústria dentro de um 

cloroplasto 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: print screen do episódio 6 de Cosmos (2014) 

  

“O cloroplasto usa luz solar para quebrar moléculas de água em átomos de hidrogênio e 

oxigênio. Ele combina o hidrogênio com dióxido de carbono para fazer açúcar e liberar 

o oxigênio como resíduo” (COSMOS, 2014). Esse açúcar armazena energia solar. Logo, 

nas palavras de Tyson, considerando todo o processo evolutivo da natureza, “o 

cloroplasto é um coletor de energia solar de 3 bilhões de anos” (Ibid). A viagem vai 

chegando ao fim, e a nave precisa deixar aquilo que o apresentador chama de 

“complexo industrial molecular”. Tyson explica que “entendemos em um nível químico 

como a fotossíntese funciona. Podemos recriar o processo em laboratório, mas não 

somos tão bons quanto as plantas” (Ibid). A experiência imersiva termina com a saída 

“repentina” da nave, pois a gota de orvalho está evaporando.   

A fotossíntese é a energia verde em último grau: não polui o ar e é 
neutra em carbono. A fotossíntese artificial, em uma escala larga o 
suficiente, poderia reduzir o efeito estufa que está levando a mudança 
climática para uma direção perigosa (COSMOS, 2014 ep 6)  
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 O episódio 2 – As origens da vida –, de 1980, se inicia com a nave da 

imaginação, em um plano aberto de Sagan no comando da nave. Seu interior lembra um 

pouco algo das perspectivas kubrickianas6 e o interior da nave do filme 2001 – Uma 

odisseia no espaço. Da janela da espaçonave, vê-se a Via Láctea. Na versão original, a 

nave da imaginação é usada, basicamente, para explorar o espaço, as galáxias, sem 

incursões em outros ambientes mais “inusitados”, como gotas de orvalho ou o interior 

do corpo de algum animal. Desse ponto de vista, a nave da imaginação de 1980, embora 

móvel, é bem menos móvel e versátil que a de 2014. Ela acompanha certa estaticidade 

das opções de recursos narrativos feitos à época pela série. A versão de Sagan aborda 

temas como elementos químicos com um frequente uso de mesas e maquetes, em 

sequências que se assemelham a uma aula de química filmada, e outros temas, como os 

dinossauros ou mesmo o espaço, utilizando filmagens de ilustrações.  

 

Figura 12: Nave de Sagan 

Fonte: print screen do episódio 2 de Cosmos (1980) 

																																																								
6 Carl Sagan colaborou com Stanley Kubrick e Arthur C. Clarke no filme 2001 – Uma odisseia no espaço. Clarke e 
Kubrick perguntaram a ele qual seria a melhor forma de mostrar a vida alienígena. Sagan sugeriu que ela fosse 
apenas insinuada, não mostrada. O cientista foi à estreia do filme e disse que estava satisfeito de ter contribuído de 
alguma forma. Disponível em: <https://vejasp.abril.com.br/blog/memoria/2001-uma-odisseia-no-espaco-completa-
50-anos/>. Acesso em:15 abr 2018 
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Figura 13: interior da 

nave de 2001 – uma 

odisseia no espaço 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: print screen de 2001 – uma odisseia no espaço (1968)  

 

Sagan se pergunta se haveria vida em outros planetas. “A natureza da vida na Terra e a 

busca pela vida em outras partes são dois lados da mesma questão: a busca por quem 

somos”, (COSMOS, 1980) diz ele. É o gancho para que o episódio discuta as origens da 

vida e as semelhanças da composição química de animais e plantas, visto que os seres 

vivos possuem ancestrais em comum em um passado bastante remoto. Embora utilizada 

para abrir o episódio, a nave da imaginação é deixada de lado e não viaja pela 

fotossíntese como na nova versão. Após partir das indagações sobre vida em outros 

planetas, Sagan fala sobre a teoria da evolução, costurando os temas até chegar na 

fotossíntese, que é abordada na perspectiva da semelhança entre as plantas e os seres 

humanos. 

 Sagan começa a falar sobre a fotossíntese em um bosque em planos abertos e 

com copas das árvores em contra-plongée (câmera baixa). O apresentador destaca a 

vagarosidade com que os galhos se emaranham na busca pela luz solar. “As árvores 
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fazem a fotossíntese. Elas colhem a luz do Sol. Elas competem pelos favores do Sol” 

(Ibid.). A vagarosidade dos galhos assemelha-se à cadência mais lenta daquela versão, 

em comparação a mais recente. Os planos mais longos, os movimentos reduzidos 

(seguindo a perspectiva comparativa), traduzem-se inclusive na trilha sonora: um tema 

de música clássica embala a sequência da fotossíntese. Os planos reforçam o bucolismo, 

mostrando patos nadando na lagoa. 

 Enquanto na nova versão a nave da imaginação entra em uma gota de orvalho 

para, em seguida, reduzir-se ainda mais até penetrar o interior de um cloroplasto, a 

opção narrativa e visual da versão original é pôr Sagan a caminhar pelo Jardim Botânico 

Real de Londres, o Kew Garden, hoje considerado um patrimônio mundial pela Unesco. 

O apresentador explica que as plantas usam seus carboidratos para se ocupar de suas 

tarefas, enquanto nós, parasitas das plantas, roubamos esses carboidratos, comendo-as e 

a seus frutos. Enquanto explica e caminha, Sagan come uma maça, reforçando 

visualmente aquilo que é dito. Ele explora singelas metáforas visuais, interagindo com o 

cenário, como descer uma escada em formato de espiral, semelhante a uma 

representação de DNA. A exploração semiótica da escada do jardim botânico fica 

evidente por conta do texto: 

E quando vamos ao núcleo da vida na Terra, as proteínas que controlam a 
química da célula, a espiral ou a hélice de ácidos nucleicos que levam a 
informação hereditária, descobrimos que essas moléculas são absolutamente 
idênticas em todas as plantas e animais de nosso planeta. (Ibid.)  
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Figura 14: Sagan desce 

as escadas do jardim 

botânico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: print screen do episódio 2 de Cosmos (1980) 

 

Prosseguindo com as explicações, interagindo com um cenário sem recursos de 

computação gráfica, Sagan destaca a troca que existe entre animais e plantas, já que os 

primeiros, embora se alimentem dos carboidratos das plantas, também exalam dióxido 

de carbono, que as plantas usam para fazer mais carboidratos. “Que arranjo cooperativo 

maravilhoso: plantas e animais usando gases residuais uns dos outros. O ciclo todo 

movido a abundante luz solar” (COSMOS, 1980). Ainda assim, os homens são parasitas 

das plantas, já que haveria dióxido de carbono no ar mesmo se os animais não 

existissem. 

Mesmo em uma época em que o ambientalismo não estava tão em voga, a ênfase 

ecologista na abordagem do tema fotossíntese é bem marcante em duas perspectivas: 

primeiro, porque plantas e animais possuem semelhanças; segundo, porque os animais, 

incluindo os seres humanos, dependem das plantas. A sequência da fotossíntese termina 

com Sagan à frente de uma árvore. “Esse carvalho e eu somos feitos das mesmas coisas 
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(...) Temos um ancestral comum, por isso nossa química é tão parecida” (COSMOS, 

1980). “Faremos uma viagem para examinar essa base comum de vida. [...] Uma 

jornada ao núcleo da célula (Ibid.)”. Sagan então inicia processo semelhante de imersão, 

conforme visto anteriormente, embora parta para outro tema: o núcleo da célula humana. 

Ele faz um pequeno furo em seu dedo e mostra uma gota de sangue. O plano detalhe da 

gota é seguido por imagens ampliadas de sangue jorrando de uma artéria. A “viagem”, 

no entanto, além de não contar com a nave da imaginação, também não possui a mesma 

riqueza de movimentos como o exemplo de 2014, recorrendo a ilustrações cuja 

estaticidade é disfarçada com os movimentos de câmera.  

 

Considerações finais 

Podemos considerar que, levando em conta a série Cosmos e, mais especificamente, a 

abordagem que ela faz sobre a fotossíntese, o tratamento lúdico e os novos recursos 

visuais de computação gráfica não causaram nenhuma aparente perda ou dispersão de 

conteúdo, nenhum comprometimento dos conceitos científicos transmitidos. Ao 

contrário, a ludicidade, principalmente por meio da nave da imaginação, aliou-se a uma 

minucia de detalhamento – estômatos e interior do cloroplasto – que a versão original 

não chegou. Esses novos recursos audiovisuais, que concretizam em imagens conceitos 

científicos, microrganismos, células e moléculas, além de ampliar o movimento e a 

interação entre as imagens reais e virtuais, quando aliados ao enredo lúdico (as “regras 

do jogo” da nave da imaginação), ampliam a sensação de imersão. 

A relação entre a linguagem audiovisual e a profundidade/superficialidade de conteúdo 

é um nicho que merece mais pesquisas. Por exemplo, em que medida a quantidade e 

duração de planos 7  podem favorecer ou afetar o pensamento aprofundado, o 

pensamento reflexivo sobre o mundo, temas e objetos? A questão é controversa, como 

																																																								
7 Em Cosmos, as linguagens audiovisuais de 1980 e 2014 são significativamente distintas, inclusive quanto aos 
planos. Na versão original, os planos são mais demorados. Um bom exemplo é uma animação sobre a evolução da 
vida (dos primeiros microrganismos ao homem), no episódio 2, que leva 5 minutos e 45 segundos em um mesmo 
plano. Duração bastante improvável para os tempos atuais. Essa animação foi reproduzida no episódio 2 da nova 
temporada em uma versão reduzida, de apenas 40 segundos, e seu original fundo todo preto foi acrescido da imagem 
de uma galáxia.   
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nos reporta Benvenido León (2010). Há questionamentos a respeito das novas 

tecnologias audiovisuais e da ludicidade como possibilitadoras do pensamento e 

informação complexos. A nova versão de Cosmos não é imune a essas críticas e há 

quem aponte certa infantilização como característica. 

Entretanto, particularizar qualquer crítica nesse sentido à nova temporada da série 

apenas em comparação à antiga e sem levar em conta o contexto do entretenimento na 

atualidade seria fechar-se a um amplo e interessante debate. Entendemos que é preciso 

levar em consideração aquilo que Perani chama de “lógica situacionista da sociedade do 

espetáculo.” (PERANI, 2007, p. 40). Dessa perspectiva mais ampla, a nova versão da 

série é mais um produto de seu tempo, incorporando elementos característicos da pós-

modernidade, da sociedade do espetáculo e assumindo uma estética lúdica, próxima da 

interatividade e ação dos videogames, mais dinâmica.  

Outra diretriz importante que deixamos como sugestão de novas pesquisas são as 

relações entre ludicidade, infantilização, sociedade do espetáculo e de consumo. 

Benjamin Barber afirma ser o ethos infantilista, que se trata de um ethos de infância 

induzida, “uma infantilização que está intimamente associada às demandas do 

capitalismo de consumo numa economia de mercado global”. (BARBER, 2009, apud 

ROSSONI, 2010, p. 13). Esse capitalismo de consumo se caracteriza por não ser mais 

sustentado por forças de mercado tradicionais de suprimento e demanda. Portanto, é 

preciso criar necessidades e desejos. “Com a função de ampliar o número de 

consumidores, o mercado infantiliza os adultos, mantendo a atitude impulsiva do 

comprar” (ROSSONI 2010, p. 14).  

Aspectos terapêuticos à parte (e eles são discutíveis), em 2014 houve no Brasil uma 

explosão de livros para colorir para adultos8. Pouco depois, as piscinas de bolinhas para 

adultos9 ganharam espaço nos shoppings das grandes cidades10. Os filmes de heróis 

conquistam enormes bilheterias levando aos cinemas pessoas de todas as idades e 

																																																								
8 Disponível em: <https://vejasp.abril.com.br/blog/terapia/8220-livros-8221-de-colorir-nao-sao-terapia-e-nem-
livros/>. Acesso em   
9 Disponível em: <https://blog.guadaim.com.br/conheca-a-febre-da-piscina-de-bolinha-para-adultos/. Acesso em 
10 Disponível em: <http://g1.globo.com/sp/santos-regiao/verao/2016/noticia/2016/02/piscina-senior-com-300-mil-
bolinhas-vira-febre-entre-adultos-no-litoral-de-sp.html>. Acesso em  
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dominando os circuitos comerciais das salas de exibição11. Adultos se dividem entre os 

“times” do Capitão América ou do Homem de Ferro, do Batman ou do Super-Homem, 

anunciando suas adesões nas redes sociais. Fernando Boechat, em uma leitura de Edgar 

Morin e outros autores que discutem a cultura de massa, destaca que “Os filmes 

blockbusters podem ser assistidos tanto por crianças quanto por adultos. Esse 

nivelamento da cultura de massa produz efeitos interessantes, como o amadurecimento 

precoce de crianças e adolescentes, e a infantilização da vida adulta simultaneamente” 

(BOECHAT, 2017). Nesse sentido, as características estéticas e lúdicas da produção 

audiovisual atual seriam registros dessa sociedade do espetáculo e do capitalismo de 

consumo. Esse registro passa a ser emulado em diversas produções, inclusive na 

divulgação científica audiovisual. Algo que, a despeito destas considerações finais, 

considerando o objeto de análise deste artigo, não necessariamente descredencia o 

potencial educacional da ludicidade. 
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O hip-hop em GTA: interseções, estereótipos e ressignificações 

Rômulo Vieira da Silva1 

 
Resumo: Este artigo reflete sobre o lugar do hip-hop em GTA, observando como a 
manifestação é ativada continuamente pelo jogo em suas diferentes versões. Argumenta-se que 
a cultura hip-hop, por meio de seu viés transgressor, é um importante elemento para o enredo de 
GTA, assim como GTA tem se tornado um elemento simbólico significativo para o rap 
contemporâneo. Tal relação é manifesta por meio de um conjunto de tensões representativas que, 
embora cristalizem o hip-hop por meio de esteriótipos, fazem a cultura ser amplamente 
difundida. 

Palavras-chave: hip-hop; rap; grand theft auto; games. 

Abstract: This article reflects on the place of hip-hop in GTA, noting how the manifestation is 
continuously activated by the game in its different versions. It is argued that hip-hop culture, 
through its transgressive bias, is an important element for the story of GTA, as well as GTA has 
become a significant symbolic element for the contemporary rap. Such relationship is 
manifested through a set of representative tensions which, while crystallizing hip-hop through 
stereotypes, also make the culture widely diffused. 

Keywords: hip-hop; rap; grand thef auto; games. 

 

Introdução 

A popularização do hip-hop expandiu suas fronteiras. Nas últimas décadas, o 

movimento de origem afro-latino-americana transcendeu a linha divisória que confinava 

suas expressões a um território, população ou conjunto de estímulos específicos, 

estabelecendo novos pontos de contato em diferentes regiões. Como resultado dessa 

expansão, e com sua associação a múltiplos eixos artísticos e comerciais, o hip-hop 

passou a intensificar sua vinculação a uma extensa gama de circuitos e indústrias, 

incluindo a do entretenimento. 

Como parte dos esforços que buscam compreender e mapear esse aumento de 

abrangência, promoção e visibilidade da expressão cultural, este artigo apresenta uma 

reflexão acerca da associação do hip-hop à indústria dos games, tendo como objeto de 

análise a franquia do jogo Grand Thef Auto, lançada a partir de 1997 e popularmente 

conhecida como GTA, que até abril de 2018 conta com 11 versões distintas. 
																																																								
1 Mestrando em Comunicação pelo PPGCOM-UFF. E-mail: vieiradasilvaromulo@gmail.com. 
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Considerando que as edições de GTA se passam em metrópoles fictícias, dominadas 

pelo crime, e apresentam a música como ingrediente significativo da sua composição, 

pretende-se observar aqui como o jogo se vale de elementos da cultura hip-hop para 

construir a sua história, apresentando interseções com a manifestação, especialmente 

por intermédio do rap2 – seu elemento mais mercantilizado. 

Pela consonância estética e temática ao universo das ruas (espaço fundamental ao 

enredo de GTA), o hip-hop acaba por produzir um arranjo de elementos estilísticos e 

sonoros que parecem auxiliar na ambientação e na verossimilhança do jogo. Neste 

sentido, esta pesquisa de caráter inicial busca observar como o hip-hop é ativado e 

representado em GTA. 

Por outro lado, se o estilo musical e visual do rap tem apresentado um profundo impacto 

na sociedade contemporânea (ROSE, 2014), também é possível afirmar que a cultura 

coetânea tem atuado na modelação da manifestação, produzindo deslocamentos e 

transformações, assim como explorando e fazendo sobressair alguns dos seus traços em 

preterimento de outros, o que acaba por influir em como o rap e seus signos são 

representados e apreendidos. 

Compreendendo que a contemporaneidade é transposta pela cultura digital e, como 

afirma Simone Pereira de Sá (2013), a cultura digital produz uma mediação na cena 

musical, este estudo também busca verificar se GTA, como artefato digital amplamente 

difundido e de considerável conformidade com alguns dos valores e signos explorados 

pelo rap, não possui um lugar particular na cena do gênero musical. 

Para começar a compreender e esclarecer esse conjunto de vínculos, divido este estudo 

exploratório em duas seções: a) a primeira, apresentando um breve histórico de GTA – 

concatenando marcos, símbolos e dados particulares ao jogo que parecem estar 

																																																								
2 O rap é o gênero musical da cultura hip-hop. O hip-hop é, portanto, um conjunto de manifestações artísticas, 
políticas e sociais que apresentam costumes, valores e práticas próprias. O rap é uma dessas práticas e constitui um 
dos quatro principais elementos (break dance, djing, grafite e rap) do hip-hop.	
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correlacionados ao hip-hop –, a fim de compreender o lugar da manifestação no produto 

audiovisual; b) a segunda, examinando de que modos GTA apresenta o hip-hop e se 

vale dos elementos simbólicos associados ao movimento, pensando introdutoriamente a 

representação do hip-hop na franquia. 

 

O hip-hop em GTA 

Ainda que GTA apresente a maioria dos estilos musicais, o jogo parece estabelecer uma 

relação próxima ao rap desde o seu lançamento. O contexto pelo qual a versão de estreia 

do jogo foi lançada revela algumas das razões dessa aproximação inicial: a primeira 

apresentação pública de GTA, realizada em 1997, aconteceu exatamente em um 

momento de ressalto do gangsta rap3. 

Após a fundação do hip-hop durante os anos 1970 e seu desenvolvimento a partir do 

Bronx, o rap passou a ganhar relevância como expressão musical nos Estados Unidos, 

alcançando o mainstream por meio de diferentes vertentes: sejam elas associadas à 

crítica social ou mesmo à música pop (ROSE, 2014; CHANG, HERC, 2006; LEAL, 

2007; HIP-HOP, 2016). Durante o final da década de 1980 e começo de 1990, o 

gangsta rap começou a conquistar espaço em meio à manifestação, articulando mais 

uma das suas múltiplas faces. 

Artistas como Eazy-E, Too $hort, Ice Cube, Nate Dogg, Warren G, Scarface e Snoop 

Dogg foram alguns dos destaques do período, abrindo caminho para o estilo que seria 

elevado a um sucesso ainda maior nos anos subsequentes. Os álbuns de grande 

vendagem refletem essa expansão do gangsta rap em meados dos anos de 1990, como 

podemos observar a partir dos discos de platina4 The Chronic (1992) de Dr. Dre, com 

mais de 3 milhões de cópias vendidas; Doggstyle (1993) de Snoop Dogg, mais de 4 

																																																								
3  Subgênero de rap que tem por característica a abordagem explícita, frequentemente exagerada, do cotidiano 
periférico. Apresenta letras que giram em torno de assassinatos, tráfico, consumo de drogas, sexo e desrespeito às 
autoridades. Embora tenha surgido no final da década de 1980, foi durante os anos 1990 que alcançou seu auge.  
4 Certificação concedida à obra após a vendagem de um milhão de cópias. A cada milhão vendido o álbum recebe 
uma nova certificação, originando assim certificados duplos (dois milhões de cópias vendidas), triplos (três milhões 
de cópias vendidas) e daí por diante. Nos Estados Unidos, estes certificados são geralmente emitidas pela RIAA – 
Recording Industry Association of America. 
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milhões de cópias; Ready To Die (1994) de The Notorious B.I.G, mais 6 milhões de 

cópias; e All Eyez On Me (1996) de Tupac Shakur, com mais 10 milhões de cópias 

vendidas. Embora esses números5 estejam atualizados, incluindo as vendas realizadas 

até 2018, acabam por evidenciar a relevância do gangsta rap não somente durante o 

período, mas também para além dele, esclarecendo ainda o lugar de importância desse 

subgênero para a própria difusão do rap.  

Popularizado por canções que promovem a criminalidade e a liberdade sexual, o 

gangsta rap tornou-se um fenômeno de vendas, ampliando a voz da comunidade 

periférica ao mesmo tempo em que contribuía para sua estigmatização. Foi assim que a 

interlocução das polêmicas do estilo com os veículos de comunicação marcou os anos 

de 1990, em uma cobertura que espetacularizava os comportamentos mais radicais do 

rap (KELLNER, 2001). 

Tricia Rose (2014) lembra que a atenção da mídia diante da cultura hip-hop, 

especialmente a partir da cobertura massiva do gangsta rap, foi (e tem sido) baseada em 

tendências extremistas da manifestação, pautada em abordagens mais agressivas, que 

promovem o crime, o sexo e o machismo indiscriminadamente, ao invés de tendências 

mais amenas que também estabelecem amplo diálogo com o hip-hop. Considerar o 

enredo presente em GTA e o lançamento da sua primeira versão diante deste período 

permite compreender melhor sua relação com o rap. 

A proposição de Grand Theft Auto parece clara: estimular o jogador a ser um gangsta6 

por um dia. A narrativa em GTA é consideravelmente centrada no crime e introduz um 

entretenimento baseado nas transgressões. O principal objetivo do jogo é o de quebrar 

as regras, como seu próprio nome corrobora. A expressão “grand theft”, advinda do 

inglês, pode ser traduzida como “grande roubo” e é um dos termos utilizados nos 

Estados Unidos para designar assaltos de grandes proporções.   

 

																																																								
5 Dados da Recording Industry Association of America. Disponível em: <www.riaa.com>. Acesso em 20 jun. 2018. 
6 Gangster. Termo historicamente utilizado para designar um criminoso e/ou um membro de organização criminosa. 
Contemporaneamente, esta é uma designação bastante associada e promovida pelo rap.  
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Em poucos minutos jogando GTA (ou mesmo assistindo um dos seus gameplays na 

internet) é possível notar com facilidade como as infrações à lei, sejam elas em forma de 

roubos de automóveis, violência contra pedestres ou mesmo assassinatos, são 

fundamentais a sua história: o jogo apresenta as faces propositalmente caóticas da 

sociedade urbana contemporânea, sem renegar exageros. Características que parecem 

ganhar maior amplitude e capacidade de envolvimento com as sonoridades construídas 

e selecionadas para seu universo. 

Pensando a influência do som a partir da interação do jogador com os jogos eletrônicos, 

é possível afirmar que as sonoridades podem desempenhar um papel significativo na 

percepção dos games, criando uma atmosfera que tem importantes consequências em 

como o jogador se envolve e desfruta do jogo (GRIMSHAW, 2011). Maia, Medeiros e 

Ribeiro (2016) corroboram com essa noção, destacando que o som funciona como 

ingrediente responsável pela imersão ao jogo e apresenta, portanto, parâmetros 

relevantes para sua jogabilidade. 

Embora o intuito deste trabalho não seja observar unicamente a presença do rap como 

expressão musical em GTA, mas sim, também, seus traços extramusicais que assentam 

uma ampla interlocução com o aparato semiótico da cultura hip-hop, é importante 

denotar como, desde sua primeira versão, Grand Theft Auto apresenta uma vinculação 

ao rap. A música-tema do jogo7 de estreia, composta por Craig Conner, um dos músicos 

contratados da Rockstar8, recebe exatamente o título de Gangsta Friday9 e reúne muitas 

das marcas e estereótipos atribuídos ao gangsta rap. 

A partir de uma composição que evoca roubos de carros, utilização de armas de fogo e 

uso de drogas, Gangsta Friday entrelaça um dos subgêneros do rap mais populares10 da 

																																																								
7 Grand Theft Auto (1997). 
8 Produtora e publicadora estadunidense de jogos eletrônicos. É criadora da série Grand Theft Auto.  
9 Tradução nossa: “sexta-feira do crime”. Música-tema disponível no YouTube em <https://goo.gl/RFDhP7>. Acesso 
em 20 jun. 2018. 
10 A considerar alguns dos sucessos que ocuparam o Top 100 da Billboard no final dos anos de 1980 e especialmente 
durante os anos 1990, o gangsta rap apresenta-se como um dos estilos mais proeminentes do período: a destacar 
sucessos como Fuck The Police (1988) do N.W.A, Nuthin' But A G Thang (1992) de Dr. Dre e Hit ‘Em Up  (1996) de 
Tupac Shakur. 



216

	

	
	

década de 1990 ao nascimento de GTA. A canção conta com uma sonoridade peculiar, 

que flerta com o breakbeat11 difundido por Kool Herc12, e reúne alguns dos elementos 

sonoros associados às versões clássicas do RAP que ganharam visibilidade nos 

primeiros anos da manifestação. 

Alguns dos versos de Gangsta Friday: 

Hotel, downtown, speeding all around 

An AK-47 got the power in its barrel 

To move any mutha that gets in the way 

Just another power machine on the freeway 

Riding with me is my MC homeboy 

Knowing the rules ain't part of his program 

Finding the right way around this map 

Might be pretty hard 'cause he's fucked on crack 

(Grand Theft Auto, 1997). 
 

A brutalização peculiar ao jogo, no sentido de naturalizar a violência e a impetuosidade 

como traços do cotidiano, parece convergir exatamente em como o gangsta rap retrata 

parte da sociedade estadunidense: por meio de um enfoque claro ao desrespeito às 

regras e aos padrões. Podemos dizer que o enredo de GTA não só segue o mesmo 

caminho, assim como estimula o jogador a ser um criminoso por um dia: tornar-se 

membro de uma gangue, combater inimigos à mão armada e exercer atividades 

contraventoras em troca de dinheiro; tendo em vista que essas são missões recorrentes 

do jogo. Assim, Grand Theft Auto reproduz, com precisão caricata, o que é ser um 

gangster, em uma investida análoga ao que também faz o gangsta rap. 

A frase retratada na capa da primeira versão do jogo segue por esse caminho e parece 

prescrever os passos que continuariam a ser seguidos pela franquia. Não é à toa que a 

versão de estreia de GTA apresenta o slogan: “Police are about to have a real bad 

																																																								
11 Vertente de música eletrônica, associada ao techno e ao hip-hop. 
12 Deejay; um dos fundadores do hip-hop. 
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day” 13 . Uma sentença que serve como provocação para a narrativa do game, 

introduzindo seu entretenimento baseado nas transgressões. 

Assim, como temos observado até aqui, se parte da cultura hip-hop parece estar presente 

em GTA, por meio do rap, desde o lançamento da sua primeira edição, também é 

possível visualizar a ampliação dessa associação a partir do desenvolvimento da 

franquia. As versões subsequentes de GTA, Grand Theft Auto II (1999) e Grand Theft 

Auto III (2001), continuam evocando as sonoridades do rap, que ganham espaço em seu 

enredo por meio de rádios fictícias14 que podem ser selecionadas pelo jogador enquanto 

está dirigindo um carro no jogo. No entanto, parece ser a partir de Grand Theft Auto: 

San Andreas (2004) que o universo do hip-hop ganha proeminência significativa na 

série, ao passo que: 1) a canção-tema do jogo é um G-Funk15, subgênero do rap; 2) as 

vestimentas dos personagens são baseadas no streetwear16, moda urbana influenciada 

pelo hip-hop; 3) o protagonista da versão, Carl Johnson, o CJ, é um afro-americano, 

membro de gangue, inspirado fisicamente e dublado pelo rapper Young Maylay; 4) o 

personagem OG Loc, amigo de CJ, é um aspirante a rapper, que passa a história do jogo 

em busca da fama; 5) e um dos principais antagonistas da trama, Lance Wilson, mais 

conhecido como Ryder, é baseado no rapper Eazy-E do N.W.A.  

Partindo deste último entrelaçamento, aliás, é interessante notar que um dos maiores 

sucessos do grupo N.W.A, que além de Eazy-E revelou Dr. Dre e Ice Cube, é 

justamente a canção Fuck The Police17 (1988), também reconhecida por sua releitura 

feita pela banda de rock Rage Against Machine. Neste ponto, não é demais recordar o 

slogan que estampa a capa da primeira versão de GTA: “Police are about to have a real 

bad day”. Mais uma marca que parece deslocar Grand Theft Auto a uma significativa 

associação ao rap e seus elementos simbólicos. 

A versão mais recente do jogo, Grand Theft Auto V (2013), até então a mais bem 

sucedida da franquia (e do segmento de produtos culturais), com cerca de seis bilhões 

																																																								
13 Tradução nossa: “A polícia está prestes a ter um dia horrível”. 
14 Para maior aprofundamento sobre as estações de rádios em GTA, ver SANDANHA (2017). 
15 Designação popular para gangsta funk; subgênero do rap emergido a partir do gangsta rap nos anos 1990. 
16 Relativo à moda urbana. Tradução nossa: indumentária das ruas. 
17 Fuck The Police do N.W.A disponível no YouTube em: <https://goo.gl/rk1ifX>. Acesso em 20 jun. 2018. 
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de dólares arrecadados em vendas até 201818, também apresenta vínculos consideráveis 

ao hip-hop, e parece ratificar, diante da maior19 produção da Rockstar e da indústria dos 

games, uma associação categórica à manifestação: 1) assim como em GTA: San 

Andreas, a música-tema20 de GTA V é um instrumental inspirado no West Coast Rap21, 

com cadência e sonoridades próprias ao subgênero. A composição da música, intitulada 

Welcome To Los Santos, foi realizada pelo rapper e produtor musical estadunidense Oh 

No, que, além do seu trabalho solo, também integra o duo Gangrene, em parceria com o 

rapper The Alchemist; 2) Franklin Clinton, um dos três protagonistas22 de GTA V, é um 

gangster afro-americano dublado pelo ator e rapper estadunidense Shawn Fonteno, 

primo do rapper Young Maylay (dublador de CJ, personagem principal de GTA: San 

Andreas). Em GTA V, a primeira vez que o jogador, controlando Franklin Clinton, 

entra em seu carro, ele está ouvindo a rádio West Coast Classics, de clássicos do rap da 

Costa Oeste; 3) a principal estação de rádio de GTA V, a Radio Los Santos (que leva o 

nome da cidade fictícia em que se passa o jogo), é inteiramente destinada ao rap. Na 

narrativa, a estação apresenta o slogan: “Blazin' hip hop across San Andreas for 25 

years”23. Além disso, das 17 estações musicais fictícias presentes em GTA V, ainda é 

possível observar uma segunda estação inteiramente voltada ao rap: a West Coast 

Classics; 4) GTA V é a primeira edição da franquia a lançar um álbum musical triplo, 

disponível para compra por meio do iTunes. Enquanto o volume 1 da obra, intitulado 

Original Music, conta com musicas originais criadas para o jogo e o volume 3, The 

Soundtrack, apresenta canções licenciadas que podem ser ouvidas nas estações de rádio 

presentes em GTA, o volume 2 do álbum, intitulado The Score, conta com músicas 

compostas para corresponder às ações do jogador, servindo como trilha sonora para suas 

escolhas no jogo. As canções do volume 2 foram produzidas pela banda eletrônica 

																																																								
18 Matéria do UOL Jogos sobre alguns dos recordes de GTA V. Disponível em: <https://goo.gl/sf1LnL>. Acesso em 
20 jun. 2018. 
19 Estima-se que GTA V seja, até 2018, o jogo mais caro já produzido na indústria dos games, com um custo total de 
aproximadamente 270 milhões de dólares. Disponível em: <https://goo.gl/3vazNr>. Acesso em 20 jun. 2018. 
20 Música-tema de GTA V no YouTube disponível em: <https://goo.gl/FjHnaX>. Acesso em 20 jun. 2018. 
21 Rap da Costa Oeste dos Estados Unidos; serviu de base para a criação do gangsta rap e do g-funk. 
22 Como ruptura da tradição da série, GTA V apresenta, pela primeira vez, três protagonistas em sua história. O 
jogador pode, portanto, controlar três diferentes personagens no jogo, sendo Franklin Clinton e Michael De Santa os 
que mais aparecem durante a história.  
23 Tradução nossa: “Chapando hip-hop por San Andreas há 25 anos”.	
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alemã Tangerine Dream e o compositor Woody Jackson em parceria com os rappers e 

produtores Oh No e The Alchemist; 5) aliás, são justamente Oh No e The Alchemist 

que lançam, em parceria com a Rockstar Games, produtora de GTA, um álbum 

exclusivamente inspirado no universo de GTA V e disponibilizado para os jogadores 

por meio do lançamento da versão do game para PC24. A obra intitulada Welcome To 

Los Santos também foi lançada como álbum autônomo, disponível nas plataformas 

digitais e no varejo, em CD e vinil produzidos pela Mass Appeal Records, gravadora de 

rap associada a Sony Music. 

São todos esses laços e misturas que projetam um papel de destaque ao rap em GTA, 

fazendo do gênero musical um elemento significativo para a composição e o 

desenvolvimento do jogo, ainda que a modalidade da manifestação apresentada em 

GTA gire em torno da sua versão mais gangster, o que acaba por condicionar a 

representação da manifestação a partir de um dos seus subgêneros contraditórios.  

 

GTA e a representação do hip-hop: tensionamentos e validações 

Se Grand Theft Auto se vale do universo do hip-hop para desenvolver parte substancial 

da sua narrativa, o faz por meio do gansgta rap e dos elementos extramusicais presentes 

no hip-hop que corroboram com a ambientação transgressora fundamental à história do 

jogo. É assim que, por sua consonância estética e temática associada ao universo das 

ruas, o hip-hop acaba por produzir um arranjo de elementos simbólicos, estilísticos e 

sonoros que auxiliam na construção de GTA. 

Jeder Janotti Junior (2013) lembra que todo gênero musical possui um viés 

performativo, que visa atender certas regras semióticas e sociais que lhe servem como 

referência. A partir desta perspectiva, podemos dizer que as letras afirmativas e 

agressivas de muitas das modalidades do rap – especialidade o gangsta rap –, que 

impõe a dureza e a transgressão como modelos representativos, acabam por comportar 

um imaginário de como deveriam ser os artistas e os fãs do gênero. Neste sentido, “ser 

																																																								
24 Computador pessoal. Do inglês, personal computer. 
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do rap” seria “carregar consigo parte desses elementos simbólicos; mostrar firmeza e 

coragem, fazendo do vigor e da audácia das ruas características essenciais” (VIEIRA 

DA SILVA, 2017, p. 6).  

Deste modo, os modelos representativos cristalizados no rap estabelecem intenso 

diálogo com os signos utilizados por GTA para se valer do gênero musical e propagá-lo 

por meio da sua filiação à transgressão. Tratando-se de uma cultura periférica de origem 

negra e latina, consideravelmente marcada pela segregação e turbulência social, a 

cultura hip-hop segue atravessada por esses traços que tensionam sua representação e 

percepção. A maneira pelo qual o rap e o afro-americano são historicamente 

apresentados na mídia deixa esse panorama claro. 

Em trabalho anterior (VIEIRA DA SILVA e ALBERTO, 2018), buscamos observar 

tanto a representação audiovisual do hip-hop como dos seus fundadores e adeptos, 

trançando um breve percurso histórico das mediações estereotipadas do negro no 

cinema e refletindo sobre o desenvolvimento do rap e sua difusão midiática. Partindo de 

breve análise do filme O Nascimento De Uma Nação25, lançado em 1915, notamos 

como a obra audiovisual, que focaliza a oposição histórica entre o sul e norte dos 

Estados Unidos, representa escravos negros como bárbaros que ameaçam o sonho 

civilizatório estadunidense.	 A abordagem da película criada no começo do século XX 

acaba por exemplificar uma forma de mediação que seria reprisada em diversos outros 

dispositivos de representação audiovisual, sejam eles programas de TV ou videoclipes. 

É diante dessa constatação, balizada ainda no exame da encenação midiática do negro 

como exótico (HALL, 2003), que foge dos padrões socialmente aceitos, e da cobertura e 

retratação midiática de artistas de rap por meio das vertentes mais agressivas do gênero, 

como o gangsta rap, que observamos como o sujeito afro-americano foi reduzido a um 

movimento de gangsterização (OLSON, 2017). É essa presentificação da imagem do 

negro, consonante aos estereótipos particulares ao hip-hop, que evidencia uma espécie 

																																																								
25 Filme estadunidense, dirigido por D.W. Griffith, baseado no romance The Clansman. Foi comumente percebido 
como precursor de uma série de avanços técnicos na produção audiovisual, devido aos recursos de câmera (close up; 
foco em profundidade), montagem (uso pioneiro de cores), elenco numeroso e figurino. Por outro lado, foi também 
substancialmente criticado por retratar negros (interpretados por atores brancos com blackface) como pouco 
inteligentes e agressivos, apresentando, ainda, a Ku Klux Klan como uma organização heroica. 
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de marginalização midiática e simplificação das múltiplas convergências identitárias 

que modulam o rap. Um processo que também pode ser observado em GTA. 

Neste sentido, se a cultura hip-hop é um ator significativo em GTA e amplia sua difusão 

global por meio da proeminência adquirida em associação à narrativa do jogo, o retrato 

conferido à manifestação pelo produto audiovisual fortalece exatamente alguns dos 

traços contraditórios historicamente vinculados à expressão e a seus adeptos. Ainda que 

esse conjunto de vínculos corrobore com parte da natureza performativa do gênero 

musical e impacte em sua difusão, fazendo ainda parecer que a representação esboçada 

no jogo acaba por compreender a totalidade da manifestação, é importante demarcar 

como as multiplicidades do rap ficam de fora de GTA, da mesma forma que também 

ficavam (e ainda ficam) se considerarmos a cobertura midiática do gênero musical. 

Essa inclinação, percebida em diferentes direções quando falamos da manifestação, 

eleva o estereótipo como parâmetro representacional do rap e dos sujeitos associados à 

expressão musical (em sua maioria negros), invisibilizando as múltiplas faces desses 

atores. Ao debater sobre esse contexto, Douglas Kellner reflete: 

É um erro generalizar em torno do rap, visto que as diferenças entre os 
rappers são extremamente significativas [...] Enquanto alguns glorificam a 
vida de gângster, as drogas e as atitudes misóginas, outros contestam essas 
intervenções problemáticas, usando o rap para expressar valores e políticas 
muito diferentes (KELLNER, 2001, p. 231).  
 

   

Assim, o recorte proposto por GTA diante do rap, ilumina parte específica, particular, 

restrita da manifestação, deixando de lado outras possibilidades representativas, o que 

engendra percepções peculiares e não parece ser gratuito. Em outras palavras, enquanto 

o rap “empresta” ao jogo parte dos seus signos, fazendo do produto audiovisual um 

artefato mais verossímil e atrativo por emular a ambientação e o hype das ruas, GTA 

também reforça certos traços do rap que são desejáveis ao gênero musical por 

corroborarem com sua performatividade. 
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Um bom exemplo da validação de GTA na própria cena do rap é a referenciação do 

jogo em músicas e outras formas de manifestação: 1) em 2004, o rapper Cam'ron lançou 

More Reasons26, em que afirma em um dos versos estar jogando GTA; 2) do mesmo 

modo, em 2008, o duo Heltah Skeltah, discorre sobre GTA: San Andreas em uma das 

rimas da música D.I.R.T.27; 3) ainda, em meio aos mashups particularidades à cultura fã, 

é possível observar um movimento interessante em que jogadores de GTA, que também 

curtem rap, refazem clipes de músicas populares utilizando somente imagens do jogo, 

como é o caso da canção T-Shirt28 (2017) do grupo Migos, de Atlanta, ou até mesmo a 

música Quem Tava Lá29 (2016) do grupo brasileiro Costa Gold em parceria com Luccas 

Carlos e Mc Marechal; 4) por fim, se digitarmos no YouTube West Coast Beat30 ou 

mesmo Gangsta Beat, à procura de um instrumental de rap, muitas das opções 

encontradas apresentam imagens relacionadas à GTA. 

Assim, se GTA apresenta continuamente uma associação do rap à transgressão e à 

violência que acaba por cristalizar certos estereótipos que podem estar relacionados ao 

racismo e a outras formas de estigmatização, também solidifica a relevância do rap 

como artefato cultural da contemporaneidade, corroborando com sua difusão e sendo 

validado por parte da própria cena. 

 

Considerações finais 

Como discorrido até aqui, o foco deste trabalho exploratório foi mapear algumas das 

marcas e atravessamentos, bem como observar como aparecem certas tensões diante da 

evocação da cultura hip-hop em GTA. Além de uma melhor compreensão sobre a 

presença contínua da manifestação no jogo, o artigo também permitiu assimilar como o 

hip-hop faz do enredo de GTA uma história mais potente, ao mesmo tempo em que 

																																																								
26 More Reasons de Cam’ron disponível no YouTube em: <https://goo.gl/k5BybG>. Acesso em 20 jun. 2018.	
27 D.I.R.T. de Heltah Skeltah disponível no YouTube em: <https://goo.gl/Wg8YLc>. Acesso em 20 jun. 2018. 
28 T-Shirt com imagens de GTA V disponível em: <https://goo.gl/4jJtFn>. Acesso em 20 jun. 2018. 
29 Quem Tava Lá com imagens de GTA V disponível em: <https://goo.gl/tPyFyB>. Acesso em 20 jun. 2018. 
30 Um dos exemplos encontrados disponíveis na plataforma: <https://goo.gl/92NCRx>. Acesso em 20 jun. 2018. 
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acaba por receber uma espécie de máscara que estratifica sua representação, reforçando 

certas estereotipias tanto à manifestação quanto a seus associados. 

Nota-se também como GTA acaba se demonstrando como uma das diferentes faces da 

popularização do hip-hop diante da cultura digital, sendo Grand Theft Auto: San 

Andreas e Grand Theft Auto V artigos fundamentais para se pensar essa relação. Como 

um dos produtos comercialmente mais bem sucedidos da indústria do entretenimento 

(seis bilhões de dólares em vendas até 2018), que carrega consigo as marcas do hip-hop, 

podemos afirmar que GTA V é um ator que influi na difusão do movimento, ainda que, 

como já destacado, essa visibilidade seja transposta por um viés de exagero que 

condiciona sua representação a uma olhar, no mínimo, contraditório. 

Partindo ainda das franquias Grand Theft Auto: San Andreas e Grand Theft Auto V, é 

possível perceber que as versões de GTA que apresentam maior associação ao hip-hop 

são justamente as que se passam na cidade fictícia de Los Santos, inspirada em Los 

Angeles, na Califórnia. Considerando que L.A. é provavelmente o reduto mais 

significativo dos representantes do rap da Costa Oeste, como Tupac Sharkur31, Snoop 

Dogg, Dr. Dre, Ice Cube, Eazy-E, Coolio, The Game e Kendrick Lamar, só para citar 

alguns, compreende-se que a própria localidade escolhida como base da ambientação do 

jogo sugere uma relação sociocultural particular, que, neste caso, parece elencar o rap 

como ingrediente obrigatório. Escolher Los Angeles como modelo de projeção para o 

cenário de um produto que se vale do ambiente urbano e cultural para desenvolver uma 

narrativa baseada em atividades ilegais, como resumidamente se propõe GTA, é assumir 

o compromisso de também se valer do hip-hop para contar essa história, ao passo que a 

manifestação parece indissociável ao espaço e contexto sugerido pelo jogo. 

Por fim, tratando-se de um trabalho inicial, mais que conclusões parciais, este artigo 

também permitiu endereçar alguns dos nossos próximos passos, a fim de ampliar a 

abrangência desta incursão. O aprofundamento da representação do hip-hop em GTA e 

a melhor compreensão da presença de GTA na cena do rap são dois deles.   

																																																								
31 Embora a origem de Tupac seja Oakland, na Califórnia, sua história está bastante associada ao condado de Los 
Angeles, seja por intermédio de canções dedicadas ao lugar, como Live And Die In L.A., seja por meio de muitos dos 
seus vínculos às cidades e signos locais.  
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Um retrato satírico do cotidiano gonçalense através da página 

São Gonçalo dá Depressão 

Renata Palitó de Carvalho1 

 
Resumo: O objetivo do artigo é analisar o uso da sátira e do lúdico pela página São Gonçalo dá 
Depressão, da mídia social Facebook, na construção de um espaço de sociabilidade no ambiente 
digital, onde usuários se identificam com causas comuns, interagem e articulam críticas sócio-
políticas. Com base em pesquisa bibliográfica e análise de conteúdo de dez postagens e dos 
cinco primeiros comentários de cada postagem, no mês de novembro de 2017, identificamos a 
compreensão de que a mídia social é utilizada como meio e espaço de divulgação de uma 
determinada compreensão sobre os contratempos e vicissitudes locais – que compõem o 
imaginário social gonçalense – e configura-se como instrumento de sociabilidade e protesto, 
apesar da limitada perspectiva de mobilização e transformação social que ela engendra no 
município. 

Palavras-chave: mídias sociais; cotidiano; digital trash; sociabilidade; imaginário social. 

Abstract: The purpose of this article is to analyze the use of satire and play by the page São 
Gonçalo gives Depression, of the social media Facebook, in the construction of a space of 
sociability in the digital environment, where users identify with common causes, interact and 
articulate critiques sociopolitical. Based on the bibliographical research and content analysis of 
ten posts and the first five comments of each post, in the month of November 2017, we 
identified the understanding that social media is used as a medium and space for spreading a 
certain understanding about the setbacks and local problems - that make up the Gonçalense 
social imaginary - and it configures itself as an instrument of sociability and protest, despite the 
limited perspective of mobilization and social transformation that it generates in the 
municipality. 

Keywords: social media; everyday life; digital trash; sociability; social imaginary. 

 

Introdução  

Observam-se nos dias atuais, distintos usos e práticas sociais da rede mundial de 

computadores. Atualmente, o acesso online através de aparelhos de telefonia móvel 

proporcionou ao cidadão com acesso à rede a mobilidade para se conectar em qualquer 

lugar e a qualquer hora, abrindo espaço para o uso corrente de mídias sociais. Nesse 

panorama de intensa mobilidade, as mídias sociais vêm se consolidando como 

plataformas de articulação social e mobilização para ações políticas, que permitem aos 

																																																								
1 Mestranda no Programa de Pós-graduação em Mídia e Cotidiano da Universidade Federal Fluminense-UFF. E-
mail: renatapalitot@gmail.com. 
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usuários mobilizarem-se por causas pontuais ou mesmo formularem e/ou contribuírem 

para a implementação de políticas públicas em distintas instâncias, do global ao local. O 

uso corrente das mídias sociais permite acesso a um universo comum compartilhado 

onde a crítica social realiza-se também através da sátira, zombaria e ludicidade. O 

objetivo do artigo é analisar o uso da sátira e do lúdico pela página “São Gonçalo dá 

Depressão”, da mídia social Facebook na construção de um espaço de sociabilidade no 

ambiente digital, onde usuários se identificam com causas comuns, interagem e 

articulam críticas sócio-políticas. 

São Gonçalo é um município da Região Metropolitana do Rio de Janeiro, no estado do 

Rio de Janeiro. Sua população é de 1.044.058 habitantes segundo o censo do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) de 2016, sendo, atualmente, o segundo 

município mais populoso do estado (atrás apenas da capital). Apesar de ser o segundo 

maior colégio eleitoral do estado do Rio de Janeiro e figurar em 15º lugar no Brasil, São 

Gonçalo amarga nos últimos anos a negligência sistemática do governo do Estado 

diante das carências do município. A cidade, antes reconhecida como “a Manchester 

Fluminense” devido ao intenso desenvolvimento industrial ocorrido na primeira metade 

do século XX, assistiu à sua derrocada econômica com a perda de indústrias instaladas 

no município entre as décadas de 1930 e 1950 (BRAGA, 2006). O município, que em 

outras épocas esbanjava prosperidade devido ao seu diversificado polo industrial, hoje 

se encontra esquecido pelo setor privado e desamparado pelo poder público. Diante do 

cenário político-econômico desanimador, o sentimento de abandono da população 

gonçalense produziu um imenso desgaste na relação com o poder público ao longo dos 

anos, gerando a conjuntura ideal para a proliferação de mídias alternativas de natureza 

política e reivindicatória, dentre elas, a página São Gonçalo dá Depressão. 

A página São Gonçalo dá Depressão foi criada em 2012 e atualmente possui cerca de 

97.000 seguidores2. A página afirma convidar o internauta a conhecer as mazelas do 

município de São Gonçalo de forma bem-humorada, ao recorrer ao uso da ironia, da 

sátira e do humor para falar sobre as adversidades dos bairros e regiões, abordar os 

																																																								
2 Disponível em: <https://www.facebook.com/SaoGoncaloDaDepressao/>. Acesso em 10 nov. 2017. 



229

	

	
	

contratempos cotidianos enfrentados pelos gonçalenses e ridicularizar a imagem dos 

agentes políticos do município. Apresenta cunho aparentemente apartidário e seus 

criadores, que não revelam suas identidades, manifestam-se através do perfil da própria 

página. Em poucas ocasiões, é utilizado nas respostas aos usuários o perfil com a 

alcunha de “Mari Val” – uma insinuação a Mariangela Valviesse, vice do prefeito 

Neilton Mulim, Chefe do Poder Executivo nos anos de 2013 a 2016. 

Em torno deste contexto, este artigo assume uma metodologia que compreende uma 

pesquisa bibliográfica a partir da obra de autores como Michel de Certeau (2014), 

Vladimir Propp (1992), John B. Thompson (2012), Dênis de Moraes (2009) e Raquel 

Recuero (2009, 2012), entre outros, bem como um levantamento do uso e dos temas 

postados na mídia social apresentada a partir da análise de conteúdo de dez postagens e 

dos cinco primeiros comentários de cada postagem, no mês de novembro de 2017, 

articulando compreensões em torno das seguintes questões: redes sociais como espaços 

de interação e difusão do digital trash; análise do cotidiano gonçalense a partir das 

postagens e comentários observados e; sociabilidade e construção do imaginário social 

gonçalense composto de um conjunto de relações lúdicas e satíricas produzidas a partir 

das interações na rede. Para fins de apresentação, foram selecionadas duas postagens, 

com seus respectivos comentários: uma postagem remete ao cotidiano da cidade e a 

outra representa seu retrato político. 

É fundamental caracterizar que o estudo está em fase inicial. Uma pesquisa acerca da 

existência ou não de interesses político-partidários dos administradores da página, bem 

como quem e quantos são os seus criadores será realizada a posteriori, em uma 

dissertação de Mestrado no Programa de Pós-graduação em Mídia e Cotidiano, da 

Universidade Federal Fluminense, da qual este artigo se propõe estabelecer suas 

problematizações iniciais. 

 

Sites de redes sociais: espaços de interação e difusão do digital trash 

Conforme Recuero (2009), uma rede social é o conjunto de dois elementos: os atores, 

que podem ser pessoas, instituições ou grupos, e as suas conexões, ou seja, as interações 
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ou laços sociais. De acordo com Martino (2014, p. 55), “redes sociais podem ser 

entendidas como um tipo de relação entre seres humanos pautada pela flexibilidade de 

sua estrutura e pela dinâmica entre seus participantes”. Vários tipos de organizações 

sociais foram desenvolvidos ao longo da história, cada um deles fundados sobre um tipo 

de vínculo ou laço, elemento-base da convivência. Laço ou vínculo pode ser o afeto 

entre amigos e familiares, a fé compartilhada entre os adeptos de uma religião e o 

desejo de sucesso entre os trabalhadores de uma empresa.  

O conceito de laço social passa pela ideia de interação social, entretanto, Erving 

Goffman explica que o laço social não depende apenas da interação, mas também pode 

ser constituído através de associação. Para o autor, “a conexão entre um indivíduo e 

uma instituição ou grupo torna-se um laço de outra ordem, representado unicamente por 

um sentimento de pertencimento. Trata-se de um laço associativo” (GOFFMAN, 1975 

apud RECUERO, 2009, p. 38). A página São Gonçalo dá Depressão constitui-se no 

ambiente digital como uma rede social desenvolvida no site de rede social Facebook3. 

Boyd e Ellison (2008) definem os sites de redes sociais como uma categoria de 

softwares sociais, sistemas que permitem: a construção de uma persona através de um 

perfil ou página pessoal, a interação a partir de comentários e a exposição pública dos 

atores em uma rede social.  

De acordo com Martino (2014), o pesquisador Mark Granovetter divide os laços entre 

contatos em três categorias: fortes, fracos e ausentes. Segundo a teoria de Granovetter, 

embora, em geral, a tendência da vida cotidiana seja dar mais importância aos laços 

fortes, o pesquisador propõe que os laços fracos tendem a ter maior importância na 

dinâmica de funcionamento das redes por conta de seu tamanho – já que o número de 

“conhecidos” tende a ser maior que o de “amigos” e “familiares”, aumentando a 

amplitude de divulgação de dados nas redes (MARTINO, 2014, p.69). Desse modo, os 

laços fracos ganham força ao tornarem-se pontes entre pessoas socialmente distantes, 

aumentando o círculo de relacionamentos nas redes. Além disso, a velocidade de 
																																																								
3 O Facebook é um sistema criado pelo americano Mark Zuckeberg em 2004 (RECUERO, 2009). O sistema funciona 
através de perfis e comunidades e alcançou, no Brasil, cerca de 102 milhões de usuários em 2016 segundo dados do 
Facebook. Disponível em: https://pt-br.facebook.com/business/news/102-milhes-de-brasileiros-compartilham-seus-
momentos-no-facebook-todos-os-meses>. Acesso em 10 nov. 2017. 
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propagação de uma informação tende a ser maior entre os laços fracos, daí sua 

importância na propagação de virais e “memes”4 na internet, ou seja, vídeos, imagens, 

textos reproduzidos constantemente pelos atores, principalmente nas mídias sociais 

digitais. 

Henri Bergson postula que o riso deve ser compreendido dentro do seu ambiente 

natural, que é a sociedade, como possuidor de uma função útil, uma função social: 

“Assim, o riso deve corresponder a certas exigências da vida em comum. O riso deve ter 

uma significação social” (BERGSON, 1980, p. 14). Ao pensarmos no ambiente web, e 

principalmente, nos sites de rede social, percebemos que as nossas interações e 

narrativas se dão cada vez mais pelo uso do riso e do humor, tanto no sentido da piada e 

do entretenimento, como da crítica e contestação. Santos (2012, p. 35-36) postula que 

“o ser humano sempre encontra algo de engraçado em quaisquer circunstâncias, uma 

vez que para o humor não há nada sagrado, não há barreiras, pois ele surge de uma ação 

humana”. Ainda, ao refletirmos sobre o humor e o riso em conjunto ao acesso mais 

ampliado e facilitado da internet, percebemos que a democratização das novas 

tecnologias evidencia o seu uso como ferramentas de criatividade e convivência 

(FONTANELLA, 2009), daí emergindo uma série de produções (texto, imagens, 

charges, cartuns, memes, vídeos etc) que se relacionam com o conceito do digital trash. 

Por digital trash entende-se o fenômeno típico da cibercultura que envolve as práticas 

de produção, reprodução, compartilhamento e consumo de produções textuais e 

audiovisuais fundamentadas em uma estética intencionalmente tosca, frequentemente 

difundido de forma viral através de redes sociais (FONTANELLA, 2009). 

Lemos (2007) explicita que nas últimas décadas, quando se associa o adjetivo trash5 a 

algum produto midiático, não se busca, necessariamente, classificá-lo como algo ruim 

ou de baixa qualidade. Qualifica-se como trash produtos que “compartilham uma certa 
																																																								
4 O termo meme, cunhado pelo biólogo evolutivo Richard Dawkins no livro O Gene Egoísta (2001), está relacionado 
à ideia de uma unidade de transmissão cultural e à memória. Exemplos de memes são melodias, ideias, slogans, 
modas do vestuário etc. Segundo Dawkins “os memes propagam-se no ‘fundo’, pulando de cérebro para cérebro por 
meio de um processo que pode ser chamado, no sentido amplo, de imitação” (DAWKINS, 2001, p. 214). A expressão 
meme de Internet é usada para descrever um conceito de imagens, vídeos e/ou gifs relacionado ao humor, propagado 
pela rede digital. 
5 Na língua inglesa o verbo to trash pode significar “criticar negativamente” (LEMOS, 2007, p. 1). 
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estética (muitas vezes grotesca) e abordagem (sarcasmo, crítica, humor ‘politicamente 

incorreto’ etc)” (Ibid., p. 2). As narrativas criadas na página São Gonçalo dá Depressão 

são marcadas pela crítica e pela ironia, aproximando-se do conceito do digital trash.  

Abordaremos no artigo como através da linguagem sarcástica, da ironia, do lúdico e do 

humor, a página produz críticas sociopolíticas, que equivalem à sua fabricação cultural, 

ou seja, ao que ela produz no ciberespaço6. 

 

2. São Gonçalo dá Depressão: analisando o cotidiano gonçalense  

O mundo diário, do cotidiano, abriga as invenções anônimas, desvios que se manifestam 

nas táticas disseminadas pelo homem comum, que age e transforma o mundo. O 

cotidiano é definido como lugar de invenção, das “artes de fazer” do sujeito produtivo, 

que também utiliza o ato de fala para fabricá-lo (CERTEAU, 2014). Com relação ao ato 

de fala, Propp (1992, p. 119) afirma que “a língua constitui um arsenal muito rico de 

instrumentos de comicidade e zombaria. Deles fazem parte os trocadilhos, os paradoxos 

e as tiradas de todo o tipo, a eles relacionadas, bem como algumas formas de ironia”.  

 

Figura 1 – 

Postagem da página São Gonçalo dá Depressão no dia 21 nov. 2017 

 

																																																								
6 Pierre Lévy define o ciberespaço como “o espaço de comunicação aberto pela interconexão mundial dos 
computadores e das memórias dos computadores” (LÉVY, 2007, p. 92). 
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Fonte: página do Facebook: São Gonçalo dá Depressão.7 

 

A página São Gonçalo dá Depressão recorre intensivamente ao uso dos paradoxos e da 

ironia. Isso fica explícito na frase “Bombaim fica no chinelo” (Figura 1), em que a 

página faz uma comparação entre a cidade de São Gonçalo e a cidade da Índia, 

reconhecida mundialmente pelo seu trânsito caótico. Ainda, a hashtag8 “acidente rural” 

faz uma crítica ao baixo desenvolvimento econômico e a infraestrutura incipiente do 

município. Segundo Propp (Ibid., p. 124), “os paradoxos são sentenças em que o 

predicado contradiz o sujeito, ou a definição o que está para ser definido”. Os paradoxos 

podem ser expressos por pensamentos sarcásticos e de escárnio, exprimir derrisão e ter 

uma função satírica. Na ironia expressa-se com as palavras um conceito, mas se 

subentende (sem expressá-lo por palavras) um outro, contrário. Em palavras se diz algo 

positivo, pretendendo, ao contrário, expressar algo negativo, oposto ao que foi dito. “A 

ironia revela assim alegoricamente os defeitos daquele (ou daquilo) de que se fala. Ela 

constitui um dos aspectos da zombaria e nisto está sua comicidade” (Ibid., p. 125). O 

uso da ironia também é latente nos comentários dos seguidores da página (Figura 2), 

como observado abaixo: 

 

																																																								
7 Disponível em: <https://www.facebook.com/SaoGoncaloDaDepressao/>. Acesso em 21 nov. 2017. 
8 Hashtags são compostas pela palavra-chave do assunto antecedida pelo símbolo cerquilha (#). As hashtags viram 
hiperlinks dentro da rede, indexáveis pelos mecanismos de busca. Outros usuários podem clicar nas hashtags (ou 
buscá-las em mecanismos como o Google) para ter acesso a todos que participaram da discussão. Disponível em: 
http://www.oed.com/view/Entry/389023#eid301493073. Oxford English Dictionary>. Acesso em 24 mar. 2018. 
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Figura 2 – 

Comentários da postagem do dia 21 nov. 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: página do Facebook: São Gonçalo dá Depressão9 

 

Propp (Ibid., p. 125) enfatiza que a ironia é particularmente expressiva na linguagem 

falada, quando faz uso de uma particular “entoação escarnecedora”. Recuero (2012) 

aponta que num diálogo face a face, tudo é informação: o tom da voz, as pausas da fala, 

a entonação, os elemento gestuais e, evidentemente, as palavras. Todos são elementos 

constitutivos da conversação offline. A autora norteia que, embora os elementos 
																																																								
9 Disponível em: <https://www.facebook.com/SaoGoncaloDaDepressao/>. Acesso em 21 nov. 2017. 
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demarcadores da conversação oral não se apresentem de forma evidente na 

comunicação mediada pelo computador10, estes operam sobre várias ferramentas, com 

características e limitações próprias, que vão influenciar a forma como os atores se 

relacionam no ciberespaço – também a partir da incorporação e apropriação dessas 

ferramentas no cotidiano dos usuários. Baseando-se nos pensamentos de Susan Herring, 

Recuero (Ibid.) esclarece que a experiência conversacional dos usuários no ambiente 

digital é similar àquela da conversação falada, apesar da comunicação mediada pelo 

computador ser produzida e recebida por meios escritos11. Dessa forma, a linguagem 

digitada, escrita, mais rápida e informal produzida no ambiente digital é similar à 

linguagem falada, alimentada pela criação de elementos como os emoticons12, 

elementos gráficos, léxicos especiais e acrônimos (Ibid., 2012).  Percebemos no 

primeiro comentário acima, na frase “Como não amar São Gonçalo?”, o uso seguido de 

três emoticons com uma imagem cuja expressão facial representa uma pessoa “chorando 

de tanto rir”. Esta figura está sendo usada como marcador de linguagem, para expressar 

ironia, corroborando com o mesmo pensamento da postagem divulgada pela página. 

Nos comentários seguintes, apesar de não apresentarem outros marcadores, ainda 

percebemos o escárnio e a ironia diante do acontecimento descrito pela página, através 

do diálogo construído nas interações. 

Outro recurso muito utilizado pela página é o uso de termos pejorativos para denominar 

os agentes políticos vinculados ao município, tal como vemos na postagem abaixo 

(Figura 3):  

 

																																																								
10 De acordo com Recuero (2012), a Comunicação Mediada pelo Computador (CMC) foi consolidada como a área 
de estudo dos processos de comunicação humanos realizados através da mediação das tecnologias digitais, 
abarcando, atualmente, a conversação entre atores não só em computadores, mas em dispositivos móveis. 
11 Herring (2010) observa que, mesmo as comunicações mediadas por computador (CMC) mais recentes – como 
mensagens em telefones celulares, mensagens instantâneas, weblogs e wikis – também são textuais, e interações 
textuais continuam a ser importantes mesmo em convergências de plataformas multimídia, como as mídias sociais e 
sites de redes sociais. Assim, as trocas digitadas têm sido, e continuam sendo, os tipos mais comuns de conversas 
mediadas por computador. 
12 Emoticon é uma forma de comunicação paralinguística. A palavra deriva da junção dos termos em inglês emotion 
(emoção) + icon (ícone). É uma sequência de caracteres tipográficos ou, também, uma imagem (usualmente, 
pequena), que traduz ou quer transmitir o estado psicológico, emotivo, de quem os emprega, por meio de ícones 
ilustrativos de uma expressão facial. 
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Figura 3 – Postagem da página São Gonçalo dá Depressão de 17 nov. 2017. 

Fonte: página do Facebook São Gonçalo dá Depressão13 

 

A postagem aborda o dia da votação na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro 

(ALERJ) pela revogação ou não da prisão preventiva dos deputados estaduais Jorge 

Picciani, Paulo Melo e Edson Albertassi – todos do PMDB – suspeitos de corrupção, 

lavagem de dinheiro e outros crimes apurados pela Operação Cadeia Velha, 

desdobramento da Operação Lava Jato, da Polícia Federal. Na ocasião, 39 deputados, 

dentre eles o deputado estadual Nivaldo Mulim, decidiram pela revogação das prisões14. 

Nivaldo Mulim do PR foi eleito em 2014, quando seu irmão, Neilton Mulim, ainda era 

prefeito da cidade de São Gonçalo. A página compara o parlamentar ao personagem ET, 

da dupla ET e Rodolfo15, que ficou famosa no final da década de 1990 ao ganhar um 

quadro próprio no programa Domingo Legal, do canal SBT. O comediante Cláudio 

																																																								
13 Disponível em: <https://www.facebook.com/SaoGoncaloDaDepressao/>. Acesso em 17 nov. 2017 . 
14 Ver: https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2017/11/17/alerj-decide-revogar-prisao-de-
deputados.htm. Acesso em 23 abr. 2018. 
15 Rodolfo & ET foi uma dupla formada pelos humoristas Rodolfo Carlos de Almeida e Cláudio Chirinian (1963-
2010). Contratados pelo SBT no final da década de 90, ET e Rodolfo apresentavam um quadro fixo no programa do 
apresentador Gugu Liberato, o Domingo Legal. A ideia era ir até a casa de artistas pela manhã e tirá-los da cama. 
Esse quadro os projetou para a fama, e eles chegaram a gravar um CD, que vendeu mais de 200 mil cópias. 
Disponível em: <https://vejasp.abril.com.br/blog/memoria/o-que-aconteceu-com-a-dupla-et-rodolfo/>. Acesso em 23 
abr. 2018. 
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Chirinian, o “ET”, era portador de nanismo, estrábico e muito magro, sendo 

constantemente alvo de ridicularização e chacota. Nivaldo Mulim, conhecido em São 

Gonçalo por ser um homem de pouca beleza, é comparado a uma figura considerada 

grotesca e fora dos padrões estéticos contemporâneos, reafirmando as proposições 

apontadas por Bergson (1980, p. 99) de que o riso satírico é, antes de tudo, um castigo: 

“feito para humilhar, deve causar à vítima dele uma impressão penosa”. A atitude do 

deputado de votar favoravelmente à soltura de Picciani e cia. foi criticada pela página, 

em vista do clamor popular pela manutenção da prisão dos acusados. Ao insultar e 

criticar publicamente a ação do parlamentar, a página afeta negativamente a imagem 

midiática do agente político, em um movimento de revide/desforra, que traduz o ponto 

de vista de Bergson (Ibid., p. 99-100), de que “a sociedade vinga-se através do riso das 

liberdades que se tomaram com ela”. 

Os comentários seguintes (Figura 4) só revalidam a opinião da página acerca do ato 

político de Nivaldo Mulim. Enquanto alguns usuários relatam em tempo real os últimos 

acontecimentos envolvendo os protestos que ocorriam do lado de fora da ALERJ16, 

outros argumentam negativamente acerca do caráter dos irmãos Mulim. 

 

 

 

 

 

 

																																																								
16 Disponível em: <https://www.huffpostbrasil.com/2017/11/17/assembleia-do-rio-ignora-protestos-e-vota-pela-
libertacao-de-jorge-picciani-albertassi-e-paulo-melo_a_23281199/>. Acesso em 23 abr. 2018. 
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Figura 4 – 

Comentários da postagem do dia 17 nov. 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: página do Facebook São Gonçalo dá Depressão17 

																																																								
17 Disponível em: <https://www.facebook.com/SaoGoncaloDaDepressao/>. Acesso em 17 nov. 2017 . 
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Em outras postagens analisadas ainda observamos diversas críticas, tanto dos 

administradores quanto dos usuários, acerca da crescente violência da cidade; falta de 

emprego (São Gonçalo atualmente é considerada cidade-dormitório, dependente de 

outros centros urbanos mais ricos como a cidade de Niterói e a cidade do Rio de 

Janeiro); problemas de infraestrutura (reclamações sobre as deficiências na coleta de 

lixo e na limpeza das vias, principalmente no centro comercial de Alcântara) e; críticas 

com relação aos agentes políticos do município e o próprio governo. Assim, a São 

Gonçalo dá Depressão caracteriza uma rede formada por diversos atores que geram e 

compartilham diferentes conteúdos, tais como textos, fotos, memes, vídeos etc. Esses 

registros são formas simbólicas transmitidas mediante um meio técnico (ciberespaço) 

que permite um alto grau de fixação e durabilidade da forma simbólica (THOMPSON, 

2012), ou seja, os conteúdos gerados na página são preservados e podem ser resgatados 

posteriormente, em uma espécie de memória coletiva que pode ser acionada a qualquer 

momento.  

Thompson (Ibid., p. 26) parametriza que “os meios técnicos e o conteúdo por eles 

armazenados podem servir de fonte para o exercício do poder”, ao tipificar o exercício 

do poder, sobretudo por autoridades políticas, estreitamente ligadas à verificação e ao 

controle da informação e da comunicação. Entretanto, ao observarmos as características 

do ambiente digital e das redes sociais ali integradas, percebemos as mesmas 

possibilidades de verificação e vigilância também por parte de pessoas 

comuns/cidadãos, que passam a checar as ações dos atores políticos e falar sobre os 

problemas sociais e políticos de seus municípios. 

 

Sociabilidade e imaginário social na página São Gonçalo dá Depressão 

De acordo com Bretas (2006 in FRANÇA; GUIMARÃES, 2006, p. 32), “a concepção 

de cotidiano constitui-se como uma chave para entendermos as práticas comunicativas 

das pessoas comuns”. Para Certeau (2014), as diversas práticas do cotidiano, inclusive 

as comunicativas, se realizam em um determinado espaço. A partir destes pressupostos, 
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podemos compreender a página São Gonçalo dá Depressão como um espaço na internet 

que pode vir a promover conversações informais e discussões acerca das questões 

sociopolíticas que abarcam o cotidiano do cidadão gonçalense. Ao promoverem a 

interação com o outro, as conversações ordinárias geram a sociabilidade, conformando 

as relações sociais que moldam a convivência. Desse modo, a sociabilidade propiciada 

pela comunicação dá formas ao cotidiano gonçalense retratado na página, ambientando 

a vida que se sucede dia após dia no município. 

Ao interagirem na página produzindo e compartilhando textos, fotos, memes e vídeos 

em seus comentários, os usuários fortalecem o vínculo social, constituído 

discursivamente por um número indeterminado de jogos de linguagem (FRANÇA; 

GUIMARÃES, 2006). Nesse contexto, as pequenas falas, as possibilidades abertas do 

exercício das linguagens, as conversas comuns, ganham nova potencialidade nas redes 

sociais digitais, que possibilitam a viralização18 de conteúdos e podem atingir um 

grande número de pessoas em curto período de tempo. Vera França (Ibid., p. 75) 

também aponta que “na contemporaneidade, é a voz que constitui o sujeito no cerne da 

vida pública”. Ao adentrarem em uma rede social com um número considerável de 

seguidores e visualizações a fim de demonstrar insatisfação com os agentes políticos do 

município e suas ações governamentais; reclamar dos problemas crônicos (iluminação, 

pavimentação, limpeza urbana) nunca sanados e da crescente violência no município e; 

confabular sobre o panorama socioeconômico e a falta de recursos político-privados 

destinados à cidade, os usuários da página se inscrevem no espaço público da 

argumentação para legitimar suas contestações, críticas e opiniões sobre o retrato 

sociopolítico do município e os percalços cotidianos enfrentados pelo povo gonçalense.  

Segundo Certeau (2014), o cotidiano é fabricado pela produção dos atos de fala. Dessa 

maneira, as performances, falas, imagens que os diversos atores criam e compartilham 

na página são elementos que auxiliam na conformação do cotidiano gonçalense. À luz 

da teoria de Certeau, “essas ‘maneiras de fazer’ constituem as mil práticas pelas quais 

usuários se apropriam do espaço social e seus produtos através de maneiras ‘quase 
																																																								
18 “Viral” é um termo usual da internet que designa a ação de fazer com que algo se espalhe rapidamente, 
semelhante ao efeito viral. 
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microbianas’ [...].” (SOUSA FILHO, 2002, p. 133). Assim, discursos municiados de 

tiradas, ironias e humor em textos, memes e vídeos, todo um conteúdo comunicacional 

lúdico do digital trash produzido pelos atores da página São Gonçalo dá Depressão 

podem ser entendidos como um modo de fabricação cultural no ciberespaço. A 

realização da comunicação permite o acesso a esse universo comum compartilhado 

onde a crítica social realiza-se também através de instrumentos de comicidade e 

zombaria. 

Segundo Karl Marx e Friedrich Engels, “a linguagem é a consciência real, prática, 

existente, a realidade imediata do pensamento, que surge da imperiosa necessidade de 

relacionar-se com outras pessoas” (MORAES, 2009, p. 31). Assim, a linguagem – 

expressa nos atos sociais e originada das diversas formas de apropriação dos símbolos e 

da consciência e compreensão crítica da existência social, como reflete Moraes (Ibid.) – 

é elemento de conformação do imaginário social. De acordo com Bergson (1980, p. 13), 

“não desfrutaríamos o cômico se nos sentíssemos isolados. O riso parece precisar de 

eco. O nosso riso é sempre o riso de um grupo”. Os atores da página utilizam a 

linguagem carregada de comicidade para interagirem em torno da sua vivência na 

cidade e das peculiaridades do estilo de vida gonçalense, construindo e reafirmando o 

imaginário social de uma cidade com grandes adversidades sociais, políticas e 

econômicas e pouca capacidade de mudança desse cenário.  

De acordo com Moraes (2009), através da imaginação o sujeito pode tanto adaptar-se a 

uma situação específica quanto mobilizar-se contra o engodo e a opressão. De fato, o 

sujeito só se liberta efetivamente de fatos e circunstâncias que o oprimem se assumir 

uma postura crítica que lhe permita identificar as rupturas necessárias e atuar, na 

dimensão a seu alcance, para a reconstituição dessas rupturas (Ibid.).  

Na medida em que o indivíduo assume posicionar-se a partir da compreensão 
da realidade humana na qual está inserido e, em sequência, rompe com a 
passividade e o imobilismo, põe-se a vislumbrar as possibilidades concretas 
de futuro, para si e para a coletividade. (Ibid., p. 33) 
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Ainda, as análises de Certeau sobre o cotidiano revelam as “microresistências que 

fundam microliberdades” (SOUSA FILHO, 2002, p. 132). Microresistências 

mobilizadoras articuladas por pessoas comuns; “táticas subterrâneas que demolem as 

verdades dos discursos morais, políticos e tecnocráticos que intentam fabricar o 

conformismo” (Ibid., p. 134), pequenas subversões sem objetivos políticos 

determinados, mas que perturbam a lógica dominante. O discurso cômico e satírico e os 

conteúdos do digital trash observados na página São Gonçalo dá Depressão podem 

estar relacionados a uma forma de microresistência, como postulada por Certeau, na 

medida em que as críticas fomentadas pela página podem causar incômodo nos agentes 

políticos do município. Além disso, os discursos de abordagem sarcástica, crítica e 

“politicamente incorreta” fabricados na página, que vão da zombaria ao debate político, 

confrontam o conformismo cotidiano naquela cidade, mesmo que de forma limitada.      

A partir dos pressupostos analisados, percebemos que a página São Gonçalo dá 

Depressão apresenta-se como uma ferramenta que pode vir a suscitar a postura crítica 

dos usuários acerca dos problemas relacionados ao cotidiano dos habitantes de São 

Gonçalo. No que concerne à atuação política da página no ambiente digital, observa-se 

um exercício de desconstrução da imagem política dos agentes políticos e da própria 

política do município a partir do uso da comicidade. O uso do discurso cômico e lúdico 

do digital trash parece ser a forma de atuação ao alcance da página para, senão 

transformar a realidade sociopolítica vigente, ao menos incomodar os atores políticos 

envolvidos. A esse respeito, Propp (1992, p. 46) observa que “o riso é uma arma de 

destruição: ele destrói a falsa autoridade e a falsa grandeza daqueles que são submetidos 

ao escárnio”, é ainda um castigo, uma forma de vingança da sociedade contra as 

liberdades que se tomaram com ela, assinalando, no exterior da vida social, as revoltas 

da superfície (Ibid.). 

 

Considerações finais 

Após o estudo das postagens e comentários acerca dos temas apresentados na página 

São Gonçalo dá Depressão, analisados juntamente ao escopo teórico utilizado, 
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observamos que a forma de articulação sociopolítica de apropriação das mídias sociais 

pode proporcionar um incentivo à formação de consciência social em torno das questões 

e problemáticas enfrentadas no cotidiano gonçalense. Através de diversos conteúdos 

lúdicos do digital trash, como textos, memes e vídeos, um conjunto de narrativas 

repletas de comicidade e zombaria, a página São Gonçalo dá Depressão expõe a 

imagem de atores políticos, critica a política gonçalense e reafirma o imaginário social 

produzido no cotidiano de uma cidade sobrecarregada de dificuldades nas áreas da 

saúde, educação, saneamento, segurança, transportes e infraestrutura.  

A partir do estudo inicial proposto neste artigo, constatamos que a página São Gonçalo 

dá Depressão atua como um canal de comunicação e sociabilidade no ambiente digital, 

promovido pelas postagens publicadas pelos administradores da página e alimentado 

pelos comentários dos usuários, produzindo debates acerca dos assuntos sociopolíticos 

que permeiam o cotidiano do município. A partir de suas publicações, a página propicia 

conhecimento acerca da realidade social da cidade, ao mesmo tempo em que expõem 

publicamente os atos dos agentes políticos locais e a ineficiência do governo em lidar 

com os problemas crônicos que assolam há décadas o município. Ao estimular os 

usuários a debaterem sobre as dificuldades e adversidades do município e do 

comportamento dos seus representantes políticos, a página auxilia no desenvolvimento 

do senso crítico dos usuários acerca de demandas sociais e políticas da cidade.  

Diante destas reflexões, podemos inferir que a página São Gonçalo dá Depressão atua 

como parlatório digital articulado a uma dinâmica de ativismo digital embrionário. A 

mídia social é utilizada como meio e espaço de divulgação de uma determinada 

compreensão sobre os contratempos e vicissitudes locais – que compõem o imaginário 

social gonçalense – e configura-se como instrumento de sociabilidade e protesto, apesar 

da limitada perspectiva de mobilização e transformação social que ela engendra no 

município.  
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#MeuAmigoSecreto: práticas de transgressão no cotidiano online 

Luciana Aparecida Carlos Ribeiro1 

 
Resumo: Neste artigo, pretendemos apresentar a campanha feminista com o uso da hashtag 
#MeuAmigoSecreto como exemplo de mobilização virtual espontânea frente as práticas de 
machismo naturalizadas em nosso cotidiano, partindo de dois exemplos de ameaça de alteração 
na legislação vigente que versa sobre o aborto: Projeto de Lei 5.069/13, de autoria do deputado 
federal Eduardo Cunha (PMDB-RJ), e Proposta de Emenda à Constituição 181/15, sugerida 
pelo senador Jorge Tadeu Mudalen (DEM). Para tanto, utilizaremos como metodologia revisão 
bibliográfica. 

Palavras-chave: feminismo; cotidiano; hashtag; práticas de transgressão; empoderamento. 

Abstract: In this article, we intend to present the feminist campaign with the use of the hashtag 
#MySecretFriend as an example of spontaneous virtual mobilization against the male chavinist 
practices naturalized in our everyday life, starting from two examples of threat of change of the 
current legislation that deals with abortion: Law 5.069/13, authored by federal deputy Eduardo 
Cunha (PMDB-RJ) and Proposed Amendment to the Constitution 181/15, suggested by Senator 
Jorge Tadeu Mudalen (DEM). For this, we will use bibliographic review methodology. 

Keywords: feminism; everyday life; hashtag; practices of transgression; empowerment. 

 

Introdução 

Segundo o relatório2 sobre economia digital, divulgado em 03 de outubro de 2017 pela 

Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento, o Brasil é o 4º país 

em número de usuários de internet, com 120 milhões de pessoas conectadas. Tal 

colocação sinaliza a intrínseca relação atual entre o indivíduo e o ambiente online, e 

esse recente fenômeno cotidiano constitui as redes sociais online em um local de disputa 

que reflete as práticas do dia a dia. Assim, podemos compreender que o avanço da 

comercialização de smartphones no Brasil3, juntamente com a maior disponibilidade do 

																																																								
1 Jornalista formada em Comunicação Social pela Universidade Castelo Branco (UCB) em 2001. É mestranda do 
Programa de Pós-Graduação em Mídia e Cotidiano da UFF, com pesquisa sobre gênero e ciberativismo. E-mail: 
lacrelowe@gmail.com. 
2 O relatório lista os dez países com maior número de pessoas conectadas, a saber: Estados Unidos (242 milhões), 
Índia (333 milhões) e China (705 milhões), Brasil (120 milhões), Japão (118 milhões), Rússia (104 milhões), Nigéria 
(87 milhões), Alemanha (72 milhões), México (72 milhões) e Reino Unido (59 milhões). 
<https://exame.abril.com.br/tecnologia/brasil-e-o-4o-pais-em-numero-de-usuarios-de-internet/>. Acesso em 29 out. 
2017. 
3 De acordo com dados da Mobile Consumer Survey 2017, 87% dos brasileiros tem acesso a smartphones. Destes, 80% 
ultrapassam o pacote mensal de dados móveis antes do término do mês e 89% utilizam aplicativos para acesso as 
redes sociais. Disponível em: <http://tvbrasil.ebc.com.br/reporter-brasil/2017/10/segundo-estatisticas-em-todo-o-
pais-sao-mais-de-208-milhoes-de-smartphones>. Acesso em 02 nov. 2017. 
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uso das conexões móveis, possibilitou a ampliação do tempo que as pessoas passam 

conectadas, e essa maior “presença” no ambiente online pode impactar nos modos da 

vida cotidiana, promovendo debates entre os usuários destas redes. Como propõe a 

pesquisadora brasileira Raquel Recuero: 

As tecnologias digitais ocupam um papel central nas profundas mudanças 
experimentadas em todos os aspectos da vida social. A natureza, motivos 
prováveis e possíveis desdobramentos dessas alterações, por sua vez, são 
extremamente complexos, e a velocidade do processo tem sido estonteante. 
(RECUERO, 2011, p. 12) 

 

Em um movimento de apropriação desse espaço de disputa, representantes de minorias 

sociais buscam a adequação ao novo formato de comunicação. Nessas práticas, o uso de 

hashtags 4  é adotado como uma espécie de “marca registrada” que possibilita a 

localização de posts sobre o mesmo tema. É essa dinâmica que norteia também as 

campanhas de conscientização com enfoques feministas como, por exemplo, a iniciativa 

popular #MeuAmigoSecreto. 

Pretendemos neste artigo, examinar o uso de hashtags em campanhas feministas como 

prática de transgressão e enfrentamento de situações com características machistas, mas 

naturalizadas no cotidiano. Para isso, analisaremos a campanha #MeuAmigoSecreto 

realizando um estudo bibliográfico com o intuito de compreender a função das redes 

sociais online na formatação dos espaços de disputas de discurso no cotidiano. 

 

#MeuAmigoSecreto 

																																																								
4 O termo hashtag é uma expressão em inglês bastante comum entre os usuários das redes sociais na internet. Trata-se 
de uma palavra-chave antecedida pelo símbolo “#”, conhecido popularmente no Brasil por “jogo da velha”. Ao 
adicionar esse símbolo a expressão se converte em uma espécie de ‘radar’ virtual tornando possível que todas as 
postagens etiquetadas com aquele termo específico sejam encontradas rapidamente pelos sistemas de busca. Como 
explica RECUERO (2014, p. 61): “Uma hashtag constitui-se em uma etiqueta de “contexto” no Twitter, que aponta 
de forma específica um termo que não apenas constrói contexto, mas igualmente permite que o tweet seja buscado e 
recuperado também pela etiqueta. Em geral, é representada pelo sinal ‘#’.” O mesmo sistema de uso se aplica as 
postagens no Facebook.	
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A hashtag #MeuAmigoSecreto ganhou as redes de maneira espontânea em novembro 

de 2015 após um post (Figura 1) do coletivo Não Me Kahlo5 sobre o PL do Aborto 

(Projeto de Lei 5.0696).  

 

Figura 1 – tweet de @NaoKahlo reproduzido no Facebook do coletivo em 24 nov. 2015. 

Fonte: página do coletivo Não Me Kahlo no Facebook7 

 

O Projeto de Lei 5.069, de autoria do então deputado federal Eduardo Cunha (PMDB-

RJ) foi apresentado à Câmara dos Deputados em 27 de fevereiro de 2013 e, após um 

período de arquivamento, voltou à tramitação em 2015. O texto “tipifica como crime 

contra a vida o anúncio de meio abortivo e prevê penas específicas para quem induz a 

gestante à prática de aborto8”. O teor deste projeto criminaliza qualquer pessoa que 

auxiliar ou induzir a mulher ao aborto, tornando passível de interpretação jurídica a 

conduta de profissional da área de saúde que durante atendimento fornecer orientações 

																																																								
5 “Somos um grupo de mulheres que resolveram formar um Coletivo Feminista. Nosso intuito é agregar pessoas com 
interesse em aprofundar os estudos sobre o feminismo, compartilhar ideias, histórias e também promover ações que 
busquem a luta por direitos das mulheres e a efetivação dos direitos já conquistados.” Texto da sessão “Sobre” 
disponível em: <www.naomekahlo.com>. Acesso em 06 ago. 2017. 
6 Disponível em: <http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=565882>. Acesso em: 
06 ago. 2017. 
7 Disponível em: <https://www.facebook.com/NaoKahlo/photos/a.523529431154061.1073741844.313545132152493 
/523529504487387/?type=3&theater>. Acesso em 22 abr. 2018. 
8 Disponível em: <http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=565882>. Acesso em 
15 set. 2018.  
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sobre procedimentos abortivos mesmo para vítimas de estupro, por exemplo. O PL do 

Aborto determina ainda que a vítima de estupro seja encaminhada a delegacia para 

realização de exame de corpo delito que ateste o ocorrido antes de receber atendimento 

médico. Tal conduta poderia ser comparável a levar um jovem baleado vítima de um 

assalto para registrar um boletim de ocorrência na delegacia antes de receber 

atendimento médico. De acordo com o relatório do Fórum Brasileiro de Segurança 

Pública9, em 2016, foram registradas 49.497 ocorrências de estupro. Mas, estima-se que 

a mudança na legislação sobre o aborto impactaria em um número muito maior de 

mulheres, visto que tal índice pode ser considerado subestimado em função da 

resistência de muitas vítimas em registrar ocorrência, em virtude de fatores que vão 

desde o medo do agressor até o receio de enfrentar a falta de preparo dos profissionais 

de segurança pública destinados a lidar com tais crimes. Em uma sociedade patriarcal 

que responsabiliza a vítima de estupro pelo crime sofrido, prestar queixa em um 

ambiente policial, muitas vezes, majoritariamente masculino, pode se transformar em 

uma nova violência. De acordo com o relatório citado, no ano de 2016, uma mulher foi 

assassinada a cada duas horas no Brasil. Dos 4.657 homicídios de mulheres registrados 

apenas 533 foram classificados como feminicídios10. Segundo a filósofa americana 

Andrea Nye, a legislação proibitiva do aborto é um exemplo de como a mulher pode ser 

subjugada de diferentes formas pela sociedade: 

As mulheres nem sempre são governadas pela força. A vontade masculina de 
que a mulher assuma um papel subordinado é mascarada nas teorias de uma 
"natureza" feminina. Instituições de socialização, sobretudo a família, 
garantem que essa "natureza" reapareça em cada geração pela mediação entre 
estrutura individual e social. Por vezes, no entanto, é empregada força bruta — 
mediante leis que tornam o aborto ilegal, ou os maus-tratos e violência à 
esposa. Descrições jocosas da violência contra as mulheres nos meios de massa, 
pornografia, e anedotas misóginas, tudo isso são meios de utilizar a violência 
para afirmar o poder masculino. (NYE, 1995, p. 121) 

																																																								
9 Disponível em: <http://www.forumseguranca.org.br/wp-content/uploads/2017/10/infografico2017-vs8-FINAL-
.pdf>. Acesso em 22 abr. 2018. 
10 “O feminicídio é a instância última de controle da mulher pelo homem: o controle da vida e da morte. Ele se 
expressa como afirmação irrestrita de posse, igualando a mulher a um objeto, quando cometido por parceiro ou ex-
parceiro; como subjugação da intimidade e da sexualidade da mulher, por meio da violência sexual associada ao 
assassinato; como destruição da identidade da mulher, pela mutilação ou desfiguração de seu corpo; como 
aviltamento da dignidade da mulher, submetendo-a a tortura ou a tratamento cruel ou degradante.” Comissão 
Parlamentar Mista de Inquérito sobre Violência contra a Mulher - Relatório Final, CPMI-VCM, 2013. Disponível em: 
<http://www.compromissoeatitude.org.br/wp-content/uploads/2013/07/CPMI_RelatorioFinal_julho2013.pdf>. 
Acesso em 26 abr. 2018.	
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Foi neste contexto, quando parte da sociedade discutia as consequências inerentes a 

aprovação do Projeto de Lei 5.069, que surgiu a campanha #MeuAmigoSecreto. 

Fazendo alusão à tradicional brincadeira de fim de ano, conhecida também como amigo 

oculto (na qual o participante deve descrever aquele que será presenteado até que 

alguém adivinhe de quem se trata), nesta campanha as internautas relataram situações 

cotidianas de machismo praticadas por seus colegas de trabalho, amigos e familiares. 

Na apresentação do livro #MeuAmigoSecreto: Feminismo além das redes, as integrantes 

do Coletivo Não Me Kahlo – Bruna de Lara, Bruna Rangel, Gabriela Moura, Paola 

Barioni e Thaysa Malaquias – narram o surgimento da campanha: 

A hashtag, criada em novembro de 2015, não surgiu de uma campanha 
planejada, mas sim de uma construção coletiva e espontânea. Como acontece 
com muitas coisas na internet, é difícil definir o momento exato em que a tag 
nasceu. Porém, não há dúvidas de que o pontapé inicial foi dado em nossa 
conta no Twitter. Estávamos nos aproximando do final do ano, quando 
acontecem encontros festivos e brincadeiras, como a do amigo oculto. Lendo 
nessa época os tweets das pessoas que seguimos, um nos chamou a atenção. 
Uma menina reclamava do amigo secreto que havia tirado no sorteio, que não 
lhe agradava. Inspiradas no formato de seu microrrelato, resolvemos fazer 
uma série de tweets que trouxessem uma perspectiva feminista da situação. 
Fizemos isso várias vezes em outras ocasiões, mas nunca havíamos tido o 
alcance que conseguimos com a #MeuAmigoSecreto. (LARA et al, 2016. p. 
14) 

 

É interessante perceber nesse relato que por se tratar de uma iniciativa espontânea, não 

havia, no começo, a preocupação de “marcar” os posts com a hashtag. Não havia um 

planejamento inicial de uma campanha de conscientização, mas, a partir das publicações 

que sempre começavam com “Meu amigo secreto...” as seguidoras do perfil passaram a 

compartilhar suas próprias histórias com a hashtag #MeuAmigoSecreto.  

O primeiro que publicamos foi “Meu amigo secreto diz que aborto é 
assassinato, mas pediu pra namorada abortar quando engravidou”. (...) 
Depois, seguiram-se outros, como “Meu amigo secreto diz que não é 
homofóbico, mas que ‘só pode ser viado longe de mim’ e Meu amigo secreto 
não apresentou a namorada para a família porque ela é negra”. Todos os 
tweets que publicamos foram baseados em fatos da vida de pessoas 
conhecidas e, até então, não estavam acompanhados da hashtag. Nossa 
intenção foi chamar atenção para o machismo daqueles que nos são próximos, 
desmistificando a noção de que nossos agressores são sempre pessoas 
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desconhecidas. Na verdade, eles são também nossos chefes, colegas de 
trabalho, namorados, pais, tios, amigos... ou seja, alguém que você sortearia 
em um jogo de amigo oculto. (Ibid., p. 14) 

 

A identificação das internautas com os casos relatados – exemplos de machismo que 

ilustravam o descontentamento com algum “amigo secreto” – aliado à possibilidade de 

se expressar de forma objetiva e direta potencializou o alcance das mensagens iniciais. 

Castells (2017), sociólogo espanhol, define tal dinâmica como “autocomunicação”, uma 

transformação crescente no “domínio da comunicação” que, nos últimos anos, se 

constituiu no “uso da internet e das redes sem fio como plataformas da comunicação 

digital”. Segundo ele, a autocomunicação: 

É comunicação de massa porque processa mensagens de muitos para muitos, 
com o potencial de alcançar uma multiplicidade de receptores e de se 
conectar a um número infindável de redes que transmitem informações 
digitalizadas pela vizinhança ou pelo mundo. É autocomunicação porque a 
produção da mensagem é decidida de modo autônomo pelo remetente, a 
designação do receptor é autodirecionada e a recuperação de mensagens das 
redes de comunicação é autoselecionada. (Ibid., p. 9) 

 

São as características inerentes a autocomunicação definida por Castells (Ibid.) que 

permitem o alcance progressivo de campanhas com o uso de hashtags. Aliando os 

atributos da “comunicação de massa” presentes nas redes sociais online, a mensagem é 

transmitida de “muitos para muitos”, com a possibilidade do internauta decidir como 

compartilhar seu relato: modo público (para todos os usuários da rede) ou privado 

(disponível apenas para internautas previamente adicionados como amigos ou aceitos 

como seguidores)11. Assim, observamos formas de circulação de informação que podem 

ser consideradas fundamentais para a disseminação dos movimentos feministas: a 

mensagem se move em segmentos distintos, com linguagem acessível, onde os relatos 

refletem a vivência de pessoas comuns que podem ser identificadas como iguais, 

promovendo a sensação de pertencimento que poderá gerar engajamento. Ou seja, uma 

usuária conectada ao Facebook ou Twitter, que não faz parte de nenhum grupo ativista 

																																																								
11 Existe uma série de problematizações em relação a real privacidade destinada aos internautas por corporações que 
atuam no ambiente online, como Facebook e Google, por exemplo. Não abordaremos tal temática por não ser o 
tópico principal da discussão deste artigo. 
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feminista e não segue coletivos com essa temática pode ser surpreendida com uma 

mensagem compartilhada por alguém de sua rede e assim ter acesso a informações que 

não compõem o seu círculo social, por exemplo. Ao perceber nessa mensagem algum 

tipo de semelhança com uma experiência própria é possível o reconhecimento da 

vivência de uma situação opressora naturalizada na sociedade. Embora, no Brasil, o 

ativismo online seja muitas vezes tratado pejorativamente, apelidado de “ativismo de 

sofá”, é necessário atentar para suas possibilidades de engajamento a partir das redes. 

Conforme relatam as integrantes do coletivo Não Me Kahlo: 

Não é de hoje que a militância feminista na internet é vista com maus olhos. 
Por vezes, a chamam de supérflua; por outras, a acusam de ser ineficaz em 
relação a seus objetivos. Seja como for, todas essas críticas são permeadas 
por um certo tom de desdém, desqualificando o “feminismo de internet” 
como uma mobilização insignificante em comparação ao ativismo “real”, ou 
seja, aquele feito nas ruas, fora do mundo virtual. (...) De fato, as 
informações produzidas no meio virtual – em especial nas redes sociais – 
costumam ser menos aprofundadas. Textos enxutos chamam mais atenção do 
que longos escritos, e o conteúdo em forma de imagens e vídeos é mais 
valorizado. Mesmo fora das redes sociais, como em colunas e blogs, 
preferem-se textos mais informais. É muito improvável que uma pessoa que 
está navegando pelas redes sociais queira parar para ler um artigo acadêmico 
de vinte páginas sobre o feminismo, não é? Porém essa mesma pessoa estará 
disposta a assistir a um vídeo, a ver uma imagem ou a ler um texto menor que 
lhe interesse. Sendo assim, alguém que nunca tenha tido contato com o 
feminismo passa a tê-lo e a compreender melhor a nossa agenda. Enquanto 
isso, pessoas que já tiveram um primeiro contato com o movimento podem se 
aproximar de assuntos que antes desconheciam ou analisá-los por uma nova 
perspectiva. Não se trata, portanto, de difundir um conteúdo frívolo, mas de 
entender a utilidade do meio virtual em suas particularidades, para, assim, 
utilizá-lo da melhor forma possível. (LARA, 2016. p. 13) 

 

Campanhas feministas no ambiente online com o uso de hashtags como a iniciativa 

#MeuAmigoSecreto ressaltam a configuração das redes sociais como um campo de 

disputa, uma vez que não há separação entre o que é real e o que é virtual, pois o uso da 

redes é reflexo do indivíduo que está conectado, o ator social. Portanto, a utilização das 

redes não deve ser separada da realidade social da qual faz parte, visto que “as 

tecnologias são artefatos culturais” (RECUERO, 2011, p. 12) e o internauta que se 

expressa a partir delas é também o indivíduo que compõe a sociedade contemporânea. 

Sendo assim, reconhecer o potencial do ambiente online como espaço de luta é ampliar 

o campo de possibilidades. Podemos entender que o Facebook é uma arena na qual as 
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campanhas feministas se utilizam da “trampolinagem” (CERTEAU, 1998, p. 79) e 

ressignificam acontecimentos cotidianos devolvendo ao espaço instituído – onde 

operam as legitimações dogmáticas – um novo olhar sobre o acontecimento em questão. 

Por um lado, a rede social Facebook é um símbolo do sonho americano propagado pelo 

capitalismo: desenvolvido por um estudante, homem, branco, estadunidense que – por 

“mérito” próprio – é dono da maior rede social online do mundo, tendo acumulado aos 

33 anos um patrimônio estimando em U$$ 62,4 bilhões 12 . Em contrapartida, o 

Facebook, embora uma empresa privada, é percebido socialmente como uma área livre, 

capaz de fornecer visibilidade para as mais diversas causas. Essa dualidade coloca a 

referida rede como lugar de representação hegemônica e também área de enfrentamento. 

E é a partir das “táticas” e “astúcias” definidas por Certeau (Ibid., p. 46) que as 

campanhas feministas com o uso de hashtags avançam problematizando as questões de 

gênero. 

O que aí se chama sabedoria, defini-se como trampolinagem, palavra que um 
jogo de palavras associa à acrobacia do saltimbanco e à sua arte de saltar no 
trampolim, e como trapaçaria, astúcia e esperteza no modo de utilizar ou de 
driblar os termos dos contratos sociais. Mil maneiras de jogar/desfazer o jogo 
do outro, ou seja, o espaço instituído por outros, caracterizam a atividade, 
sutil, tenaz, resistente, de grupos que, por não ter um próprio, devem 
desembaraçar-se em uma rede de forças e de representações estabelecidas. 
Tem que “fazer com”. Nesses estratagemas de combatentes existe uma arte 
dos golpes, dos lances, um prazer em alterar as regras do espaço opressor. 
(Ibid., p. 79) 

 

Embora a transformação social que tais campanhas almejam ainda não seja palpável é 

possível perceber um passo a frente na inclusão das pautas propostas como parte do 

debate social. 

 

Feminismo além das redes 

Nas redes sociais online, o ano de 2015 foi marcado pela proliferação de campanhas 

feministas com o uso de hashtags. Seja a partir do planejamento de coletivos feministas 

ou pela mobilização espontânea das internautas, várias empreitadas tomaram a 
																																																								
12 Disponível em: <http://trendspop.com.br/as-10-pessoas-mais-ricas-da-internet/>. Acesso em 01 jul. 2017. 
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timeline13 dos brasileiros. Em foco, questões de desigualdade de gênero naturalizadas na 

sociedade patriarcal (Figura 2): pedofilia, aborto, cultura do estupro, assédio e o direito 

de ir e vir, entre outros temas, representados na internet com hashtags como 

#PrimeiroAssédio, #33DiasSemMachismo, #EstuproNuncaMais, #ChegaDeFiuFiu, 

#MulheresContraCunha, #NenhumaAMenos, #ViajoSozinha... O engajamento online 

no Brasil foi batizado pela mídia tradicional de “Primavera das Mulheres”, em alusão a 

“Primavera Árabe”14. 

 

Figura 2 – Tweet de @NaoKahlo reproduzido no Facebook do coletivo em 24 de novembro de 2015 

 

 

 

 

 

 

Fonte: página do coletivo Não Me Kahlo no Facebook15 

 

Nesse movimento, a campanha #MeuAmigoSecreto – que teve início como um protesto 

ao PL do Aborto – passou a abarcar outros temas vinculados às desigualdades de gênero 

(Figura 3). Tal dinâmica pode ser atribuída ao caráter espontâneo da iniciativa, como 

não havia um planejamento oficial ou uma delimitação de tema as internautas tiveram a 

possibilidade de denunciar as situações vividas. Vale ressaltar que a utilização da 

tradicional brincadeira de amigo oculto como mote da campanha, de certo modo, 

estimulou a participação, pois a acusação de uma prática machista é feita preservando o 
																																																								
13 Timeline ou linha do tempo são termos que denominam o conjunto de posts que aparecem na página principal de 
sua rede social online. 
14 Nome concedido à série de protestos populares que eclodiram em 2010 em países como Egito, Tunísia, Líbia, Síria, 
Iêmem e Barein. A população se mobilizou nas ruas em prol da democracia e de melhores condições de vida, os 
protestos eram articulados e transmitidos via redes sociais online. Ver CASTELLS, Manuel. Redes de indignação e 
esperança: movimentos sociais na era da internet. Rio de Janeiro: Zahar, 2017. 
15 Disponível em: <https://www.facebook.com/NaoKahlo/photos/a.523529431154061.1073741844.31354513215249 
3/523529744487363/?type=3&theater Acesso em: 22 de abril de 2018>. Acesso em 22 abr. 2018. 
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anonimato do indivíduo; ao mesmo tempo, revela que ele faz parte do círculo de 

convivência daquela internauta.  

 

Figura 3 – tweet de @NaoKahlo reproduzido no Facebook do coletivo em 24 de novembro de 2015 

 

 

 

 

 

Fonte: página do coletivo Não Me Kahlo no Facebook16 

 

Para Berger e Luckmann (2014), a realidade é socialmente definida: assim, cabe aos 

grupos de indivíduos que servem como definidores da realidade instituir os padrões de 

comportamento que serão absorvidos, reproduzidos, e aceitos como corretos pela 

sociedade. A possibilidade de indivíduos não-definidores da realidade exporem em 

ampla escala seu descontentamento frente a esses comportamentos engraxa uma 

engrenagem que pouco se movimenta ao longo dos anos. Como os autores afirmam, por 

ter como propriedade ser definida por indivíduos a realidade do universo social é 

mutável: “Sendo produtos históricos da atividade humana, todos os universos 

socialmente construídos modificam-se, e a transformação é realizada pelas ações 

concretas” (Ibid., p. 151). Neste aspecto, podemos considerar que ações como a 

iniciativa #MeuAmigoSecreto representam práticas de transgressão (Figura 4) que 

proporcionam reflexão e propõem mudanças na realidade.  

 

Figura 4 – tweet de @NaoKahlo reproduzido no Facebook do coletivo em em 24 de novembro de 2015 

																																																								
16 Disponível em: <https://www.facebook.com/NaoKahlo/photos/a.523529431154061.1073741844.31354513215249 
3/523529601154044/?type=3&theater >. Acesso em 22 abr. 2018. 
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Fonte: página do coletivo Não Me Kahlo no Facebook17 

 

Ciclo do retrocesso: do PL 5.069 à PEC 181 

Conforme apresentado neste artigo, a campanha #MeuAmigoSecreto surgiu em 2015 

em função da discussão inerente a tramitação do Projeto de Lei 5.069, que versa sobre o 

aborto. Embora este projeto seja de 2013, apenas dois anos depois, tornou-se pauta de 

debate na sociedade, gerando mobilização no ambiente online. De modo similar, em 

novembro de 2017, uma nova proposta de mudança na legislação virou pauta do dia 

após dois anos de tramitação. 

A Proposta de Emenda à Constituição 181/15 (PEC 181/15) tem sua origem na PEC 

99/15, de autoria do senador Aécio Neves (PSDB), que trata da licença maternidade em 

caso de nascimento prematuro, ampliando a licença à gestante para “cento e vinte dias, 

estendendo-se a licença-maternidade, em caso de nascimento prematuro, à quantidade 

de dias que o recém-nascido passar internado18 ”. Inicialmente recebida como uma 

conquista, a PEC 99 se transformou em um risco de retrocesso aos direitos da mulher ao 

ser apensada à PEC 181/15, de autoria do senador Jorge Tadeu Mudalen (DEM). Ao 

incluir na matéria trechos como “dignidade da pessoa humana desde a concepção” e 

“inviolabilidade do direito à vida desde a concepção19”, o autor atribui o conceito de 

pessoa e direito à vida a partir da concepção, o que traria implicações à legislação 

																																																								
17 Disponível em: <https://www.facebook.com/NaoKahlo/photos/a.523529431154061.1073741844.31354513215249 
3/523529651154039/?type=3&theater>. Acesso em 22 abr. de 2018. 
18 Disponível em: <https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/122324>. Acesso em 15 set. 2018. 
19 Disponível em: 
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1586817&filename=Parecer-PEC18115-
16-08-2017. Acesso em 15 set. 2018. 
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vigente sobre o aborto; às pesquisas científicas e ao acesso a pílula do dia seguinte. Por 

essa mudança de status tal proposta foi apelidada de PEC Cavalo de Tróia20. 

Atualmente, no Brasil, é possível realizar um aborto sem infringir a Lei em caso de 

estupro; quando há risco de morte para a gestante e quando o feto apresenta anomalias 

inconciliáveis com a vida fora do útero. Caso a mudança proposta pela PEC 181/15 seja 

aprovada, em todos esses casos o aborto se tornaria crime. Ou seja, mulheres em risco 

de vida; vítimas de estupro e grávidas de fetos sem chances de sobrevivência seriam 

forçadas por Lei a seguir com a gestação. A criminalização do aborto em todas as 

situações abre brechas para outra questão: a investigação policial de mulheres que 

sofreram aborto espontâneo, algo comum em 20% das gestações21. 

A aprovação da PEC 181/15 prejudicaria também pesquisas com células-tronco e 

procedimentos médicos como a fertilização in-vitro. Isto porque em ambos os casos 

ocorre o descarte de óvulos fecundados e ao reconhecer por lei a “vida desde a 

concepção22”, esse descarte seria crime. Além disso, a proposta dificultaria o acesso à 

anticoncepção de emergência, pois a pílula do dia seguinte passaria a ser considerada 

um método abortivo em função do trecho do texto da proposta que assegura a 

“inviolabilidade do direito à vida desde a concepção23”. 

O PL do Aborto e a PEC Cavalo de Tróia apresentam algumas semelhanças: ameaçam 

direitos já conquistados pelas mulheres no Brasil, tem uma longa trajetória em 

tramitação e ganharam espaço no debate social próximo ao fim do ano, talvez buscando 

apoio das massas religiosas durante as festas cristãs. Até o momento24, ambas seguem 

em tramitação. 

																																																								
20 Segundo a obra Ilíada de Homero, o Cavalo de Tróia era feito de madeira e oco por dentro e foi presenteado os 
troianos, como um símbolo de rendição durante a guerra. Os troianos receberam o presente e levaram o gigantesco 
cavalo para dentro da cidade. Quando a cidade dormia, os soldados gregos saíram de dentro do cavalo e iniciaram o 
ataque destruindo Tróia. Essa história originou a expressão “presente de grego” atribuído a presentes que, na verdade, 
causarão problemas. 
21 Disponível em: <https://www.facebook.com/NaoKahlo/photos/a.382671338573205.1073741828.31354513215249 
3/888787604628240/?type=3&theater>. Acesso em 25 abr. 2018. 
22 Disponível em: 
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1586817&filename=Parecer-PEC18115-
16-08-2017. Acesso em 15 set. 2018.	
23 Ibid. 
24 Artigo enviado para publicação em 30 de abril de 2018. 
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Considerações finais 

No discurso vigente em minha infância, criar problema era precisamente o 
que não se devia fazer, pois isso traria problemas para nós. A rebeldia e sua 
repressão pareciam ser apreendidas nos mesmos termos, fenômeno que deu 
lugar a meu primeiro discernimento crítico da manha sutil do poder: a lei 
dominante ameaçava com problemas, ameaçava até nos colocar em apuros, 
para evitar que tivéssemos problemas. Assim, concluí que problemas são 
inevitáveis e nossa incumbência é descobrir a melhor maneira de criá-los, a 
melhor maneira de tê-los. (BUTLER, 2003, p. 7) 

 

Neste trecho, Butler (Ibid.), filósofa norte-americana, resume com maestria o 

significado do ativismo feminista ao longo dos anos. Em situações de poder cabe ao 

mais fraco não criar problemas, manter-se subalternizado, mudo, invisível para não 

piorar sua já deteriorada situação. Assim, naturalmente, a sociedade patriarcal mantém 

suas mulheres sob controle mediante o uso da força: bruta, legislativa, cultural e/ou 

política. As diferenças nos padrões de comportamento que são transmitidas por 

gerações atrasam os avanços, propõem retrocessos, mas não cessam o pulsar inerente à 

História: a mudança. 

São ações aparentemente isoladas e incipientes que dão o início a longos processos de 

transformação social. As campanhas feministas com o uso de hashtags no ambiente 

online, representadas neste artigo pela iniciativa #MeuAmigoSecreto, apresentam as 

redes sociais online como arena de disputas ideológicas, levando a luta pelo 

empoderamento feminino a diferentes segmentos da sociedade. Já não é necessário ser 

militante em um grupo específico para ter acesso a informações transformadoras. A 

mensagem é transmitida para o grande público tanto por coletivos feministas quanto por 

pessoas comuns e passa a ser retransmitida com um clique ao despertar a identificação, 

empatia e engajamento do usuário. Assim como Castells (2017, p. 141) considera 

“muito cedo para avaliar o resultado final desses movimentos” ao tratar da “Primavera 

Árabe”, consideramos, guardadas as devidas proporções, a “Primavera das Mulheres” 

um movimento ainda recente para uma avaliação determinante. Mas, encontramos nas 

palavras de Castells (Ibid., p.141) o significado da importância desse tipo de movimento: 
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“é a produtividade histórica e social de sua prática e seu efeito sobre os participantes 

como pessoas e sobre a sociedade que ele tentou transformar”. 
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League of Legends e as mulheres: a análise do discurso como explicação da 

violência simbólica sofrida por jogadoras 
Adler Ariel Moreno Mendes1 

 
Resumo: Os games acabam se destacando em um cenário contemporâneo, que tem a 
comunicação digital e a busca pelo entretenimento cada vez mais comuns. Tendo as mais diversas 
classes sociais, idades e gêneros inseridos dentro dos games, observamos comportamentos antes 
comuns no espaço físico se repetirem no meio virtual. A violência simbólica exercida contra 
mulheres gamers no jogo League of Legends será o objeto do presente artigo. Através de autores 
como Bourdieu, Agner Heller, Foucault e Bakhtin e usando a análise do discurso, categorizaremos 
os xingamentos mais comuns e explicaremos que não são “coisas de criança” ou “brincadeiras”. 

Palavras-chave: análise do discurso; feminismo; violência simbólica; games; league of legends. 

Abstract: The games stand out in a contemporary setting, which has digital communication and 
the search for entertainment more and more common. Having the most diverse social classes, 
ages and gender inserted inside the game practice, we observe behaviors previously common in 
physical space repeting in virtual environment. The symbolic violence against female gamers in 
League of Legends will be the object of the paper. Through authors like Bourdieu (2002), Agner 
Heller (2016), Foucault (1999) and Bakhtin (2014) and using discourse analysis, we will 
categorize the most common curses and explain that they are not "childish things" or "jokes". 

Keywords: discourse analysis; feminism; symbolic violence; games; league of legends. 

 

Introdução 

A tecnologia digital está cada vez mais incorporada em nosso cotidiano, seja em 

atividades de trabalho seja as de lazer. Entre os entretenimentos que ganharam força com 

essas mudanças digitais, temos os games que evoluíram a olhos vistos desde o Atari até 

os jogos online, como League of Legends. A acessibilidade às diferentes plataformas 

permitiu, também, que os jogos se popularizassem entre os mais diversos públicos, nas 

mais diferentes idades. 

Essa popularização e a acessibilidade aos games, ajudou a deflagrar o machismo nos 

jogos, assim como acontecia em diversos outros ambientes sociais. Para começar, os 

games nunca foram pensados para mulheres. Os personagens vistos nesses jogos eram, 

																																																								
1 Publicitário formado em Comunicação Social pela Universidade Federal Fluminense (UFF). Mestrando do 
Programa de Pós-graduação em Mídia de Cotidiano da Universidade Federal Fluminense/UFF. E-mail: 
mendes.adler@gmail.com. 
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em sua maioria, masculinos, viris, fortes, inteligentes, construídos para serem os heróis e 

agradarem aos homens que jogavam. Com a chegada das mulheres nesse universo, a 

indústria precisou repensar o formato de produção de jogos para inserir o sexo feminino 

nesse contexto. 

Para o presente artigo analisaremos – através da análise do discurso – print screens de 

agressões sofridas por mulheres jogadoras, principalmente durante o game, no bate-bapo 

do League of Legends (LoL)2, e selecionaremos os xingamentos mais comuns dividindo-

os em categorias. O objetivo é apresentar que o discurso violento, muitas das vezes 

defendido como “coisa de criança” ou “brincadeira”, é algo ofensivo, que foi construído 

através do tempo na sociedade e que está sendo repetido nos jogos. Importante dizer que 

nesse artigo, tomamos os xingamentos como vindos de homens, mas não se exclui a 

possibilidade de terem outras mulheres ofendendo-se mutuamente. Muito menos 

tentamos afirmar que todo homem que joga games, ou o LoL, é machista. 

Para embasar nosso levantamento e nossa crítica, utilizamos como escopo teórico Pierre 

Bourdieu. Este autor dedicou anos de estudos e observações antropológicas e narra a 

dominação masculina em diversas sociedades. Juntamos o autor francês a Agnes Heller. 

O conceito da autora sobre juízo provisório é fundamental para compreender a 

manutenção do cotidiano e o prejuízo desses juízos ao se tornarem ultrageneralizações. 

Dentro da análise do discurso foi usado Michel Foucault, um dos precursores da área. 

Juntamos ele ao que Bakhtin afirma sobre dialogismo, ajudando-nos a fazer a comparação 

entre os discursos já construídos ao longo do tempo. Isso foi de suma importância, pois 

observamos as extensões da violência simbólica no League of Legends. 

 

Antes de Cristo: o papel da mulher e a mulher como propriedade 

 

																																																								
2 League of Legends ou LoL é um game online, no qual dois times se dividem, com cinco personagens para cada 
lado, cujo objetivo é destruir torres de defesa adversária até chegar na base inimiga que também deve ser destruída. 
Cada um dos cinco jogadores/jogadoras tem uma função diferente dentro da partida, que é definida previamente e 
elaborada com a escolha dos personagens que possuem características e poderes diferentes. 
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Escuta agora, minha mãe, o pensamento que ora me ocorre ao refletir sobre 
estes fatos. Tomei neste momento a decisão final de me entregar à morte, mas 
o meu desejo é enfrentá-la gloriosa e nobremente, sem qualquer manifestação 
de covardia. Pondera, então, comigo, minha mãe querida, na fama que me há 
de trazer esta atitude. A Grécia inteira, nossa generosa pátria, dirige neste 
instante os olhos para mim; dependem só de mim a viagem da frota e a extinção 
de Tróia, e de mim depende eliminar de vez a possibilidade de os bárbaros 
tentarem novas agressões contra as mulheres gregas e futuros raptos em nossa 
terra amada, depois de expiarem a vergonha de Helena levada por Páris. O 
fruto de meu sacrifício será este: propiciando uma vitória à nossa pátria 
conquistarei para mim mesma eterna fama. E mais ainda, não é justo que me 
apegue demasiadamente à vida, minha mãe; deste-me à luz um dia para toda a 
Grécia, e não somente para ti (EURÍPIDES, 2011). 

 

Acima está transcrita uma passagem da obra de Eurípides, Ifigênia em Áulis. A história 

narra sobre Agamêmnon, rei de Argos e de Micenas e quem convoca a guerra da Grécia 

contra Tróia. Este espera condições favoráveis para seus navios zarparem de Áulis até 

Tróia. Buscando uma solução para partir, recebe informação de sacerdotes que a deusa 

grega, Ártemis, pede um sacrifício humano. O sacrifício seria de uma jovem pura e 

virginal, a filha de Agamêmnon, Ifigênia. Segundo Lessa e Silva (2014, p. 60), as 

mulheres eram privadas de atividades guerreiras, portanto, a única morte gloriosa que 

podem ter seria através do parto. “Morrer no thálamos é emblemático para as esposas, 

pois o leito evidencia as virtudes esperadas no seu comportamento: a reclusão, a 

interioridade, a fidelidade, a reprodução de filhos legítimos […]” (LESSA, 2006, p. 86). 

Ifigênia, por sua vez, foge da regra e aceita seu destino, que mesmo trágico, segue a 

“cartilha do herói”, selando com uma morte digna a vida de virtude. “O tragediógrafo, 

através das representações da morte de sua Ifigênia, converte a vítima em heroína 

tornando seu sacrifício glorioso” (LESSA; SILVA, 2014, p.68). Ifigênia consegue morrer 

de maneira gloriosa, assim como os heróis que lutaram em guerras, abdica da 

individualidade para a coletividade e inspira os que partem para a luta. 

Ainda assim, a morte descrita por Eurípides é sacrificial. Em outras palavras, a mulher 

“aceita” uma imposição paterna e masculina. Aceita perder a vida não só para um bem 

coletivo, mas, principalmente, para a vitória dos homens que lutarão no campo de batalha. 
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Homens estes que terão, para a história futura, mais destaque. Na atualidade, por exemplo, 

filmes e seriados hollywoodianos destacam feitos de Aquiles e Odisseu, mas ignoram ou 

diminuem feitos femininos dos contemporâneos heróis supracitados. 

Nas peças gregas e na mitologia, há rica fonte para compreensão do gênero feminino e 

como são representados desde tempos anteriores à Cristo. Caso, por exemplo, do mito de 

Pandora, a primeira mulher da humanidade, segundo a mitologia grega. “Pandora é o 

artefato animado, ornamento semovente que não sai da forja de Hefestos, mas é por ele 

modelado” (NUÑEZ, 2008, p. 85). Pandora acaba se tornando um símbolo do qual “os 

deuses se vingam de Prometeu (criador do humano), introduzindo o mal na humanidade, 

constituída, originalmente, apenas de homens” (Ibid.). “Nos mitos gregos, a primeira 

mulher era considerada um belo mal, ou uma beleza maligna, fadada a trazer desgraças”, 

como cita o historiador Anderson Zalewsky em entrevista para a revista Super 

Interessante (2013)3. Importante destacar que Pandora não sabia que fora criada para fazer 

o mal, ela foi mandada por Zeus à Terra para ser esposa de Epimeteu e deu a personagem 

uma urna, uma espécie de presente de casamento (BOTELHO, 2014, p. 21). “Pandora, 

na noite de suas núpcias, abre a boca do recipiente que com ela se parece, com isso […] 

os vícios se espalham sobre a Terra, que se transforma no grande jardim para a semeadura 

maldita. Mas também de seus perfumes e suas ficções” (NUÑEZ, 2008, p. 91). 

Esse mito é uma ilustração de uma realidade, de um “ensino” a ser apresentado para a 

sociedade grega. Além disso, uma representação do feminino e a função que a mulher 

deve desempenhar. Ainda na Grécia, podemos citar o exemplo das prostitutas gregas 

(hetaira), das concubinas (pallaké) e das mulheres de família (Mélissas). As pallaké, 

“geralmente eram mulheres escravas ou estrangeiras, que poderiam coabitar com um 

cidadão e sua família, fornecendo trocas laborais e sexuais a favor do senhor do oíkos, da 

casa” (SANTOS, 2014, p.98). As hetaírai “[…] com todos os seus dotes artísticos e 

físicos – serviam apenas a estrangeiros ricos e aos cidadãos mais abastados […] cobrando 

																																																								
3 Mitologia Grega: Deuses, heróis, mitos. Superinteressante coleções, São Paulo: Abril, 2013. 
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quantias bastante elevadas” (GUIMARÃES NETO, 2011, p. 53).  As últimas, tinham uma 

função de divertir, servir e entreter homens em reuniões, conversas e debates: 

[…] entretenimento e diversão sexual, como poderia sugerir suas atribuições 
enquanto prostituta. Assim como a espacialidade que ocupa, parece estar na 
fronteira entre a vida política, pública e particular do cidadão ateniense, por 
ser figura recorrente em locais onde confabulações políticas, filosóficas e 
festividades se misturam (banquetes públicos e privados) e parecem indicar o 
exercício prático do desempenho sexual e de comando frente aos pares” (Op. 
cit, p.101). 

 

As cortesãs citadas acima fazem um contraponto ao espaço das mulheres bem-nascidas e 

esposas dedicas, as chamadas mélissa. Esta é “a mulher reclusa, o modelo ideal de 

feminilidade da ‘mulher abelha’, cercada pelas dependências do oíkos [casa] encontrava 

molde na imagem da gyné, esposa legítima do cidadão ateniense (LESSA, 2004 apud 

SANTOS, 2014, p. 101). Em outras palavras, as mélissa deveriam ser a representação de 

mulheres femininas, delicadas, silenciosas e recatadas. Entretanto, Lessa (2009, p. 204) 

aponta que “[…] as esposas burlavam o modelo mélissa, pois as informações 

ultrapassavam a dualidade binária espacial estabelecida pela sociedade dos atenienses, ou 

seja, homem/exterior e mulher/interior”. Essa suposta liberdade acontecia porque as 

mélissai, reservadas ao privado, conviviam com escravas, amas e outras esposas menos 

abastadas, cuja liberdade era maior. Com isso havia uma criação de laços afetivos entre 

as mulheres com os ideais das mélissai ganhando espaços além do oíkos, ou seja, as 

mulheres mais livres externavam as “ideologias” das mulheres de dentro da casa. 

O gênero é um assunto recorrente nas temáticas antigas. Poemas, peças e histórias 

apontam os rígidos papéis que homens e mulheres tinham em cada sociedade. Na 

sociedade grega, por exemplo, vemos, basicamente, dois papéis ligados à mulher (mélissa 

e hetaria). Porém, em ambos, a liberdade e o direito de interferir em “assuntos 

masculinos” era mínima. Outros povos, entretanto, davam a mulher outro lugar na 

sociedade, chegando até em uma posição de destaque, caso das sociedades nórdicas. 

Tentando ilustrar esse assunto, o game Jotun apresenta uma aventura em cima da temática 

que explora a mitologia nórdica e o papel da mulher. A personagem Thora, uma guerreira 
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viking que sofreu uma morte desonrosa em combate, precisa provar seu valor perante aos 

deuses nórdicos para conseguir entrar nos salões de Valhalla (um palácio onde os 

guerreiros vão depois mortos em combate glorioso). Para isso, Thora precisa enfrentar e 

derrotar os Jotun, personagens mitológicos que estão em oposição aos deuses nórdicos. 

O game, apesar de pouca contextualização histórica, tenta levantar e estimular pesquisas 

sobre o papel da mulher escandinava na sociedade da qual fazia parte. 

Lagertha, personagem da série Vikings; Astrid, personagem do filme de animação Como 

treinar seu dragão; Thora, personagem do game Jotun, são representações da mulher 

nórdica. Estudos são feitos sobre o papel desempenhado por essas mulheres dentro dessas 

sociedades, principalmente sobre a veracidade delas serem participantes da frente bélica. 

Como Maltauro (2005, p. 34) afirma, “a existência de mulheres guerreiras entre os vikings 

é um tema de grande complexidade, pesquisadores dividem-se a respeito da existência ou 

não dessas guerreiras nórdicas”. O que é um fato de comum acordo entre os estudiosos é 

o papel de certa independência das mesmas, como a possibilidade de pedir divórcio, a 

soberania dentro da casa (chamada de guardiães das chaves) e pegar em armas para se 

defenderem. 

Importante destacar que apresentamos as sociedades gregas e nórdicas de maneira 

resumida. A ideia é apresentar um panorama, mesmo porque são sociedades complexas 

com diferenciações entre regiões, cidades e possíveis diferenciações em como a mulher 

é tratada em cada uma destas. Por exemplo, quando falamos em sociedade nórdicas 

incluímos os germânicos, celtas, escandinavos, entre outros. Assim como quando falamos 

de Grécia, que resumimos as diversas regiões e cidades (Trácia, Ática, Peloponeso, etc.). 

Apesar de generalizações e discussões sobre o papel da mulher, é inegável a subjugação 

do masculino e a visão da mulher como propriedade. Veblen (1983) afirma que no 

período de “selvageria” (primitivo da vida humana) a sociedade era igualitária: “[...] Entre 

os grupos selvagens, a diferenciação de tarefas é ainda menos definida; o caráter odioso 

das diferenças entre classes e entre tarefas é menos consistente e menos rigoroso” (Ibid., 

p. 7). Com o passar do tempo, entretanto, surge uma classe ociosa que se sustenta na 
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propriedade. Segundo o autor, na passagem de uma sociedade pacífica para uma 

“guerreira”, as obrigações de trabalho mudam e com ela, surge uma classe ociosa. 

“Estabelecida a discriminação, as funções dignas são aquelas em que intervém um 

elemento de proeza ou façanha; as funções indignas são as diárias e rotineiras em que 

nenhum elemento espetacular existe” (Ibid., p. 8). 

Através das tarefas consideradas dignas, Veblen (Ibid.) levanta que a primeira forma de 

estabelecer propriedade e consequentemente a discriminação, acontece em relação a 

divisão de trabalho entre homem e mulher. A mulher é vista perante o homem como 

propriedade. A caça, praticada pelos homens, é a atividade da proeza, é a definição de 

dignidade. A mulher que fica na subsistência da tribo – cuidando das crianças e colheita 
de alimento – realiza tarefas não nobres e acaba sendo vista como inferior. Isso cresce 

ainda mais se pensarmos na guerra e na captura de mulheres dos rivais, estas vistas como 

troféus, ajudando a sustentar uma estrutura familiar tendo o homem como chefe e a 

mulher como propriedade (Ibid., p. 15). 

Pierre Bourdieu e Agnes Heller: a violência simbólica e a ultrageneralização 

Pierre Bourdieu, em seu livro A dominação masculina, dedicou-se a apresentar diversos 

momentos em que o masculino exerce “efeitos simbólicos de legitimação” (BOURDIEU, 

2002, p. 16). Estes podem ser vistos em diversos momentos da ordem social como na 

distribuição das atividades a cada um dos sexos, a assembleia reservada aos homens e a 

casa às mulheres. Ainda no campo do simbólico, Bourdieu (Ibid.) recorre a observações 

feitas em suas pesquisas na região da Cabília, na Argélia, comparando com a França e 

Estados Unidos, para mostrar suposta “superioridade” masculina. Por exemplo, a vagina 

é tratada como sagrada, segredo, tabu e no ato sexual a dominação simbólica é evidente 

quando se cria uma relação de dominação: “o ato sexual é concebido pelos homens como 

forma de dominação, de apropriação, de ‘posse’” (Ibid.). 

Bakhtin (2014) afirma que os objetos naturais, tecnológicos ou de consumo podem se 

tornar signos e adquirir um sentido que ultrapassa suas particularidades podendo 

distorcer, ser fiel ou apreender a realidade que está representando. Podemos ligar essa 
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transformação dos objetos em signos com o que Bourdieu (2002) aponta sobre a criação 

do masculino e o símbolo de superioridade. Seria uma construção social feita ao longo 

do tempo. As diferenças entre os corpos masculino e feminino acabam sendo destacadas 

e o falo se torna o símbolo da virilidade, do ponto de honra, o signo da diferença entre os 

gêneros, o signo dessa suposta “superioridade”. 

O ser social, produto e constructo dessa sociedade, naturaliza essas “imposições” do 

dominante. Bourdieu (Ibid.), destaca o comportamento que com o passar do tempo 

continua direcionador de hábitos e costumes, sendo essas “atitudes naturalização de uma 

ética” (Ibid., p. 38). Podemos buscar no próprio exemplo do autor, quando cita as 

maneiras distintas que o masculino e o feminino se portam. Ao passo que a mulher tem 

ou “deve ter” postura curvilínea, flexível, dócil, submeter-se, abaixar-se, o homem deve 

encarar de frente com a postura ereta, como um militar em forma. Com isso, podemos 

confirmar que os esquemas no qual os dominados utilizam para se ver e avaliar os 

dominantes (alto/baixo; masculino/feminino), são naturalizados por esse ser social. 

Isso acontece porque nossa vida cotidiana é rodeada por estruturas que explicam 

preconceitos e imposições. Segundo Heller (2016), diversos elementos representam essas 

estruturas; destacam-se aqui dois deles como principais influenciadores da aceitação do 

ser social dessa imposição: economicismo e probabilidade. O primeiro está ligado a 

manutenção da cotidianidade. Ou seja, para mantermos em funcionamento as nossas 

ações e ações de outros no cotidiano, o pensamento acaba se manifestando sem 

intensidade, amplitude ou profundidade, pois isso destruiria a rígida ordem social (Ibid., 

p. 70). Em outras palavras, como nossa vida cotidiana precisa se manter em 

funcionamento, acabamos sendo economicistas em nossas atitudes e não conseguimos 

pensar sempre se a atitude é correta ou verdadeira.  

O segundo elemento está relacionado com o anterior, pois a probabilidade também busca 

a manutenção dessa cotidianidade, assim não calculamos todas as consequências de uma 

ação. Simplesmente agimos em busca de uma continuidade, apelando para a 

probabilidade de determinada ação. Como exemplo, temos o atravessar a rua, que mesmo 
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não fazendo todos os cálculos da velocidade do carro, da nossa velocidade, da distância 

a ser percorrida, usamos a probabilidade para fazer a travessia e, salvo exceções, não 

somos atropelados (Ibid.). 

Essas características se relacionam ao que Heller (Ibid.) chama de ultrageneralização. 

Eles chegam até nós ao assumirmos estereótipos, analogias e esquemas já elaborados ou 

são “impingidos pelo meio em que crescemos e pode-se passar muito tempo até 

percebermos com atitude crítica esses esquemas recebidos” (Ibid., p.70). Ou seja, a 

ultrageneralização é o que ajuda a pessoa a se direcionar na vida cotidiana, 

“solucionando” problemas de maneira imediata. Para mantermos a cotidianidade em 

funcionamento, passamos a maior parte do tempo sem questionar o que nos foi imposto, 

economizando possíveis críticas. Simplesmente colocamos em funcionamento a 

probabilidade daquilo que “deve ser o correto”.  

Essa ultrageneralização, ainda segundo a autora, é um juízo provisório ou uma regra 

provisória. Não assume caráter científico, é um doxa, ou seja, conjunto de juízos 

elaborados pela sociedade e que para a filosofia não passa de uma ideia ingênua. Nem 

sempre a ultrageneralização se transforma em preconceito; só chega nesse ponto quando, 

mesmo negado pela ciência ou por uma experiência cuidadosamente feita, esse juízo se 

mantém inabalado. Essa visão de Heller pode ser relacionada com a visão de Bourdieu 

sobre a violência simbólica, exemplificando com casos de preconceitos e violências 

sofridos por mulheres gamers, que traremos aqui. 

 

O dialogismo e as categorias do xingamento 

Antes de tudo o que é discurso? De acordo com Maingueneau (2013) temos a visão do 

senso comum que discurso são os enunciados solenes – o discurso do presidente – ou 

discurso no tom pejorativo – “tudo isso é só discurso”; “tudo isso é só falácia”. Nas 

ciências da linguagem a noção do que é discurso muda, sendo compreendido além de uma 

frase. Tem um pano de fundo, que varia de acordo com o contexto que está inserido. Além 
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disso, todo discurso está inserido dentro de outros interdiscursos, ou seja, para interpretá-

lo precisamos relacionar com outras construções, com discursos passados. Dentro da 

temática do preconceito, por exemplo, há diversas vozes que se relacionam entre si, 

criando os interdiscursos. 

Segundo Foucault (1999, p. 9), no livro A ordem do discurso, em nossa sociedade existem 

diversos processos de exclusão. Destacamos a interdição, por ser o mais evidente e o mais 

familiar. Esse processo diz respeito a não poder se falar tudo em qualquer circunstância, 

seja por tabu ou direito de exclusividade da fala, por exemplo. Dentro da interdição, temos 

a separação e rejeição, ambas são uma forma de exclusão. Por exemplo, na Idade Média, 

o louco não era ouvido, pois o discurso dele não poderia circular com os outros, sua 

palavra era considerada nula, não havia necessidade de ser acolhida. Algo parecido 

acontece com a mulher em determinados campos e áreas, ela é ignorada, sua palavra não 

tem valor, é nula. Dentro dos games, de um modo geral, quando uma mulher levanta a 

questão do preconceito ou do machismo, rapidamente a voz dela é abafada, seu 

argumento negado, como se nada daquilo que está levantando é verdade. 

Observando reclamações de mulheres que jogam o League of Legends através de 

printscreens do bate-papo do jogo e em blogs que denunciam os xingamentos 4 , 

selecionamos as mais comuns e as mais agressivas. Foram as seguintes: “Vai lavar uma 

louça”; “Vai lavar roupa”; “Volta para a cozinha”; “Vai pro fogão”; “Homem não perde 

para menina”; “Mulher só serve para sentar numa R***”; “Vou te comer”; “Malcomida”; 

“Mulher só serve para ser suporte”. O artigo Violência de gênero contra mulheres no 

cenário dos eSports” de Menti e Araújo (2017) que tiveram como base a pesquisa 

veiculada pela RedBull5, se aproxima com os mostrados aqui. Os xingamentos ouvidos 

pelas jogadoras durante suas partidas são, segundo o site: “Vai lavar louça”; “Vadia”; 

“Vagabunda”; “Tinha que ser mulher”; “Deve ser gorda”; “Mal comida”; “Mulher só 

																																																								
4 Disponível em: https://cabanadoleitor.com.br/o-machismo-sem-limites-em-league-of-legends/ Acesso 
em 06 nov. 2017. Disponível em: https://g1.globo.com/tecnologia/games/noticia/maioria-entre-gamers-
no-brasil-mulheres-enfrentam-preconceito-e-assedio.ghtml Acesso em 13 de setembro de 2018. 
5 Disponível em: <https://www.redbull.com/br-pt/opiniao-o-machismo-nos-esports-nao-e-normal>. Acesso em 06 
nov. 2017. 
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sabe jogar de suporte”; “É por isso que estamos perdendo”. Todos esses xingamentos 

podem ser postos dentro de categorias: 

 

Figura 1 – Misoginia no bate-papo de LoL 

 

Fonte: print screen do jogo LoL6 

a)  Aqueles relacionados a fazer “atividades de mulher”: inserimos aqui os referentes aos 

seguintes xingamentos: “Vai lavar uma louça”; “Vai lavar roupa”; “Volta pro fogão”. 

Dentro da análise do discurso, podemos inserir essas agressões no que Bakhtin (1999) 

chama de dialogismo. Segundo Fiorin (2008, p. 19), no livro Introdução ao pensamento 

de Bakhtin, dialogismo são as relações de sentido que se estabelecem entre, pelo menos, 

dois enunciados. Nos enunciados “estão sempre presente ecos e lembranças de outros 

enunciados, com que ele conta, com que ele refuta, confirma, completa, pressupõe, assim 

por diante” (Ibid., p. 21).  

																																																								
6 Combinado de imagens elaborado pelo autor através de prints encontrados na internet em blogs e fóruns sobre o 
assunto. Disponível em: https://www.redbull.com/br-pt/opiniao-o-machismo-nos-esports-nao-e-normal Acesso em 13 
de setembro de 2018 
Disponível em: https://boards.br.leagueoflegends.com/pt/c/taverna-do-gragas/Pael2cql-minha-frustraaaeo-com-a-
frase-menina-naeo-sabe-jogar?show=new Acesso em: 13 de setembro de 2018. 
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Assim, nessa primeira categoria feita de agressões relacionadas a “atividades de mulher” 

temos uma relação de enunciados. Alguns jogadores se sentem pertencentes de um “grupo 

superior” para xingar e impor seus pensamentos às mulheres – mulher na cozinha, 

fazendo as atividades domésticas, uma mulher passiva, que não questiona. Os enunciados 

transformam a palavra, com determinado acabamento, e direcionam a um destinatário. 

Esse destinatário não é obrigatoriamente o imediato, mas um “superdestinatário” (Ibid.). 

Por exemplo, quando um homem ofende uma mulher, ele não só está sendo violento com 

aquela que está em contato direto, mas se afirmando dentro de um grupo de homens e 

ofendendo a um grupo maior de mulheres. 

Além disso, nessas frases podemos observar o uso do verbo. Pensando semanticamente, 

são postos dentro do imperativo, tempo verbal que ordena, aconselha, faz um pedido. A 

pessoa que usa as frases “Vai lavar roupa”; “Volta pro fogão”; “Vai lavar louça” e afins, 

se coloca como aquela que dá a ordem, se porta em uma escala de superioridade. Essa 

ordem prevê uma noção de hierarquia, ou seja, só dá ordem quem está acima (a ordem é 

dada de uma mãe/pai para um filho/filha, um general a um soldado, entre outros infinitos 

exemplos). Assim, esse indivíduo que dá a ordem aceita, também, todo interdiscurso por 

trás do imperativo da frase como: “Lugar de mulher é na cozinha”; “Mulher nasceu para 

cuidar do lar”; “As atividades domésticas são feitas para mulher”. 

b) Falas da inferioridade da mulher em relação ao homem: inserimos nessa categoria os 

seguintes xingamentos: “Homem não perde para menina” e afins. Além do dialogismo, 

levantado na categoria anterior, temos uma marca linguística que traz um novo fator de 

afirmação da hierarquia e da superioridade: homem versus menina. Homem se liga ao 

adulto, já formado, com opinião própria, que não precisa se submeter a ninguém. Em 

oposição a menina (ao invés de mulher), que ainda está formação de opinião, que precisa 

ser educada, é uma criança e, consequentemente, inferior. Com isso, deslegitima qualquer 

fala que a mulher, retratada como uma menina, possa ter. Em se tratando da questão do 

game, ainda podemos somar a isso que o termo garota ou menina carrega, também, uma 

suposta falta de habilidade, já que a criança (menina ou menino; garota ou garoto) não 

tem, em teoria, a cognição necessária para jogar bem. 
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c) Falta de habilidade da mulher: representada pelos seguintes xingamentos: “mulher só 

serve para ser suporte7”;  

“Na polis, a sociedade exercia um cargo ou dever que eram dados, sendo cidadão ou 

escravo... um escravo não iria exercer um papel de cidadão, pois é um escravo. Por que 

no LoL não pode ser assim? Mulher é support, não vem tentar exercer outra coisa 

desgraça”. Isso pode ser observado, também em outros discursos, como quando alguém 

está fazendo algo mal feito e é repreendido com a célebre frase: “Faz como homem” ou 

“Joga como homem”. Esse enunciado silencia a mulher como possível boa jogadora, 

colocando o homem como o único ser capaz de realizar tudo corretamente. 

d) Xingamentos relacionados ao ato sexual: adicionamos nessa categoria xingamentos 

como: “Mulher só serve para sentar numa R***”; “Vou te comer”; “Malcomida”; 

“Vadia”, “Vagabunda” e afins. Apresentam as agressões mais comuns e mais violentas, 

segundo os print screens colhidos na internet. Além disso, são os mais reclamados pelas 

mulheres gamers nos fóruns do jogo e em entrevistas. Como apresentado no início da 

categorização do presente artigo, esses enunciados se relacionam com o conceito de 

dialogismo proposto por Bakhtin (2014), pois os homens (subentende-se que mulheres 

não se tratariam assim) que escrevem ou dizem esses xingamentos, estão reproduzindo 

uma ideia da mulher que foi construída com outros discursos ao passar do tempo. Como 

visto anteriormente, a mulher é inferior (no pensamento desses indivíduos) cuja única 

função possível para ela exercer é o sexo. Isso também se dá em função do dialogismo 

que ocorre com a sexualização e objetificação na representação da mulher na sociedade. 

Com o intuito de chamar a atenção, vemos em comerciais ou programas televisivos, 

mulheres com roupas mínimas, sendo subservientes ou com “falta de inteligência”. 

Além disso, essa característica da representação feminina permite que ela esteja ligada 

com o ato sexual que, por sua vez, foi construído ao longo do tempo como sendo de 

privilégio masculino. A mulher experiente na relação sexual era a prostituta, que o 

																																																								
7 Dentro do League of Legends existem posições que um jogador escolhe previamente antes de começar cada partida. 
Uma delas é a de support cuja função é defender/apoiar outra posição do game. Com isso, quem escolher jogar de 
support, morre diversas vezes e mata poucos adversários. 



272

	

	
	

homem tinha relações (muitas das vezes sabida pela esposa que nada podia fazer) para 

ter prazer (voltemos ao caso das hetaria e mélissas). A esposa, “a mulher de dentro de 

casa”, foi criada para realizar atividades domésticas, servir ao homem, ser submissa. 

Qualquer quebra nesse instituído era/ainda é uma quebra à honra do pai, da família, do 

marido. Isso acaba sendo passado para o discurso do homem que quando vê uma mulher 

com determinadas roupas ou fazendo determinada tarefa a chama de prostituta. 

 

Conclusão  

A dominação masculina existe desde sociedades primevas. Como aponta Veblen (1983), 

quando a sociedade era selvagem havia uma igualdade de forças, ou seja, não era 

necessário subjugar o feminino ou outra classe. No momento, entretanto, em que há 

mudança das atividades laborais onde uma é vista como digna (caso da caça por parte dos 

homens) e outra vista como desnecessária (cuidar da casa), uma classe “superior” surge. 

Classe esta que se sustenta no status e na propriedade da mulher. 

Ao longo do tempo e em diversas sociedades era natural o papel subalterno da mulher. 

Além disso, a representação desta para a sociedade era de inferioridade ou de portadoras 

de todo o mal. Podemos observar na mitologia grega através da história da primeira 

mulher, Pandora. Ou no caso do Cristianismo, com a história de Eva, sendo a responsável 

por experimentar o fruto proibido e causar a expulsão do paraíso. 

Esse “modelo” da mulher (inferior ou responsável por todas as desgraças), ainda que não 

assumidos claramente, são naturalizados e reproduzidos na prática, através de ações 

preconceituosas e violentas. Tendo como base o game League of Legends e o 

relacionamento entre os jogadores e jogadoras dentro dos jogos, observou-se os 

xingamentos mais comuns contra mulheres. Tendo como base autores da análise do 

Discurso, como Fiorin, Bakhtin e Foucault, buscou-se uma categorização das violências 

observadas e uma explicação de que não são “brincadeiras” ou invenções. 
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As amazonas, mulheres guerreiras gregas na região da Cítia; Fu Hao, generala que 

inspirou o desenho animado Mulan; Onna-Bugeisha, as mulheres japonesas treinadas 

para o combate; Anita Garibaldi e Maria Quitéria, ambas brasileiras e reconhecidamente 

guerreiras; YPJ ou unidade de proteção das mulheres8  organização militar formada 

apenas por mulheres curdas, são alguns exemplos que ajudam a desconstruir uma visão 

preconceituosa. Além disso, criam uma nova representação do feminino, refazendo o 

lugar da mulher. 

A pesquisa aqui desenvolvida é um estado inicial a ser desenvolvido em próximos artigos. 

Portanto, esta foi uma aproximação com o objeto e com as ofensas mais comuns sofridas 

por jogadoras em partidas de League of Legends. Pretende-se nas próximas oportunidades 

realizar entrevistas com mulheres gamers com o intuito de confirmar essas observações 

iniciais e trazer as violências mais percebidas pelas jogadoras. 
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Sabotagem sem massagem na mensagem: poesia, performance e práticas lúdicas 

de resistência 

Simone do Vale1 

 
Resumo: Para refletir sobre as práticas midiativistas e as formas contemporâneas de expressão 
política, este artigo analisa a produção e distribuição de conteúdo audiovisual com as 
performances realizadas em slams de poesia da periferia carioca como estratégias 
comunicacionais para a mobilização social. Com este objetivo, o trabalho consiste de uma análise 
teórica aplicada a uma amostra formada por 486 vídeos distribuídos a partir da página Grito 
Filmes no Facebook. 

Palavras-chave: midiativismo; slam; resistência. 

Abstract: In order to understand media activist practices and the contemporary forms of political 
expression, this paper addresses the production and distribution of audiovisual content showing 
the performances at poetry slams in the periphery of Rio de Janeiro as communicative strategies 
for social mobilization. To achieve this aim, this work consists of a theoretical analysis applied 
to a sample including 486 videos distributed online by the Grito Filmes’ Facebook page. 

Keywords: media activism; poetry slam; resistance. 

 

Introdução 
 

“Tamanha é a crença na vida, no que a vida tem de mais precário, 

bem entendido, a vida real, que afinal esta crença se perde”. 

André Breton (Manifesto Surrealista, 1924) 

 

Na década de 1960, a emergência dos movimentos sociais entrelaçados com a 

contracultura impôs um desafio para o estudo das manifestações populares quanto à 

abordagem dos repertórios performáticos de ação direta, que renovaram as formas de 

																																																								
1	   Bolsista PNPD/CAPES do Programa de Pós-Graduação em Mídia e Cotidiano da Universidade 
Federal Fluminense. Integrante do grupo de pesquisa EMERGE/UFF. Professora do Departamento de Cinema e 
Audiovisual das Faculdades Integradas Hélio Alonso. Doutora em Comunicação e Cultura (ECO/UFRJ). E-mail: 
svale@id.uff.br.	
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mobilização política e se tornaram especialmente importantes após o desenvolvimento 

das redes e mídias digitais dos anos 2000. 

A reflexão sobre essas formas não convencionais de expressão política ainda representa 

uma tarefa desafiadora que inspirou um debate prolífico no campo de estudos das políticas 

contenciosas (TILLY, 2005; JOHNSTON; KLANDERMANS, 2004), enquanto, por sua 

vez, muitas pesquisas em Comunicação têm demonstrado a relevância dessas práticas no 

contexto das mobilizações em rede (ANTOUN; MALINI, 2013; BENNET; 

SERGEBERG, 2012; CASTELLS, 2012; SHIFMAN, 2013).  

Porém, quando se trata da análise específica das formas performáticas, lúdicas e festivas 

de expressão política que, embora não representem uma novidade na história dos 

movimentos sociais, acabaram adquirindo diferentes proporções a partir da Batalha de 

Seattle, ainda nos deparamos com um entrave para o desenvolvimento de uma 

compreensão mais ampla do papel dessas estratégias comunicativas próprias das 

mobilizações sociais contemporâneas (MAIA; ARANTES, 2017). Por um lado, estudos 

empíricos em geral abordam os processos de comunicação nas mobilizações sociais 

quanto à sua “eficácia”. Em poucas palavras, isso significa que, de acordo com essa 

perspectiva, uma determinada mobilização pode ser considerada “eficaz” quando 

promove ações comunicativas capazes de serem reconhecidas como “enunciados 

políticos racionais” e, assim, conquistar a adesão da mídia corporativa ou, no melhor dos 

casos, resultar em mudanças estruturais. Por outro lado, pesquisas alinhadas com a 

vertente dos Estudos Culturais não hesitam em alçar expressões estetizantes de viés 

liberal e individualista ao patamar das “práticas de resistência”. Não se trata de 

menosprezar todas as transgressões diárias que se articulam em relação à esfera do 

consumo e da indústria do entretenimento, mas de argumentar que, em larga medida, 

essas práticas não representam uma dissidência dos valores dominantes que condicionam 

as próprias relações de mercado. 

Portanto, a fim de buscar uma linha de fuga para o estudo das práticas contemporâneas 

de mobilização social que assumiram contornos notavelmente performáticos a partir dos 

anos 2000, neste trabalho analiso as performances em slams de poesia como estratégias 
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comunicacionais indissociáveis das narrativas políticas do movimento negro e dos 

movimentos populares das favelas cariocas. Este trabalho defende a premissa de que, 

especialmente em relação às demandas dos grupos em condições de desigualdade que 

dependem da transformação de valores dominantes, os slams – ou batalhas de poesia 

falada (spoken word) - constituem uma proposta estética para a comunicação cidadã que, 

em virtude do seu caráter lúdico, concede uma nova perspectiva para a articulação da 

participação popular na defesa de valores sociais alternativos.  

Para observar como os slams se relacionam com as narrativas políticas das comunidades 

favelizadas que circulam nas redes digitais, o corpus deste estudo é composto por vídeos 

das performances apresentadas nos slams da periferia do Rio de Janeiro em versões 

produzidas e distribuídas pelo coletivo Grito Filmes por meio do Facebook2. Até o 

momento em que este trabalho foi escrito, essa produção audiovisual iniciada em 2015 

somava 486 vídeos. A metodologia empregada na análise desse material deriva dos 

questionamentos propostos pelo campo multidisciplinar dos Estudos de Plataforma, que 

se desenvolveu recentemente a partir da iniciativa de teóricos dos Estudos de Mídia 

preocupados com o “conjunto de relações” envolvidas nas dinâmicas de 

compartilhamento de conteúdo digital que são mediadas pelos aspectos legais e 

comerciais das plataformas digitais (VAN DIJCK, 2013). Basicamente, os Estudos de 

Plataforma privilegiam as relações entre o ambiente digital e os objetos que afetam, 

restringem ou favorecem a autonomia da ação individual (PLANTIN et al, 2016).  

Assim, para demonstrar a hipótese proposta, o artigo está dividido em duas seções. A 

próxima seção articula uma discussão entre o conceito de “cotidiano” e a tradição de 

práticas políticas de caráter lúdico que se desenvolveu a partir dos experimentos 

surrealistas, como o jogo Cadáver Esquisito (Cadavre Exquis), entre outros. Em seguida, 

descrevo um breve histórico dos slams de poesia com o objetivo de evidenciar as 

diferenças entre o sentido original dessa prática nos Estados Unidos e as características 

que ela adquiriu no Brasil. Para compreender a dinâmica da batalha de poesias como uma 

dimensão comunicativa e transformadora, recorro ao conceito de “círculo mágico” como 

																																																								
2	   Disponível em: <https://www.facebook.com/gritofilmes/>. Acesso em nov. 2017.	
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elaborado por Ferreira e Falcão (2016) que, ultrapassando os limites da formulação 

original de Huizinga (2000), não concebem o jogo como uma dimensão desembaraçada 

da experiência do cotidiano. Finalmente, na conclusão da análise do material coletado na 

página Grito Filmes, argumento que, nos termos de uma linguagem midiativista diversa 

dos relatos testemunhais filmados com smartphones, essa produção integra um repertório 

de práticas audiovisuais que, por caminhos diversos, embora ainda próximos dos jogos 

surrealistas e situacionistas, provocam, como efeito estético, um estranhamento da 

realidade por meio do qual se torna possível pensá-la e agir sobre ela. 

 

2. Jogo, cotidiano & carnavalesco: sobre as práticas políticas lúdicas 

A percepção do cotidiano como rotina tediosa e marcada pelo tique-taque dos relógios 

mecânicos é um fenômeno moderno. As condições de trabalho nas fábricas, isto é, o 

desempenho obrigatório de tarefas repetitivas diárias para a reprodução de séries 

incessantes de coisas idênticas, mas de toda forma estranhas ao próprio operário que as 

produz, originaram uma percepção do cotidiano como rotina repetitiva e opressora 

(HIGHMORE, 2002, p.6).	

No primeiro volume de O Capital, por exemplo, Karl Marx alerta para os dissabores da 

subordinação do operário ao ritmo automático das máquinas – os “mecanismos vivos” 

das fábricas que transformam os humanos em meros “apêndices” (MARX, 2013, p. 494). 

Marx conclui esse argumento com uma passagem de A Situação da Classe Trabalhadora 

Inglesa, na qual Friedrich Engels compara a rotina dos operários da fábrica ao mito de 

Sísifo, o camponês condenado a rolar uma pedra até o topo de uma montanha e voltar a 

repetir a tarefa infinitas vezes porque, exausto, seria sempre incapaz de impedir que ela 

tornasse a rolar montanha abaixo: 

“A morna rotina de um trabalho desgastante e sem fim (drudgery), no qual se repete 

sempre e infinitamente o mesmo processo mecânico, assemelha- se ao suplício de Sísifo 

– o peso do trabalho, como o da rocha, recai sempre sobre o operário exausto” (ENGELS, 

2015, p. 213). 
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O castigo de Sísifo é abandonar um cotidiano cuja temporalidade é regida por ciclos que 

se repetem infinitamente, mas cujas sucessões sempre inauguram uma diferença – seja 

aquela entre as estações, as marés, o nascimento e a morte – para desempenhar todos os 

dias uma mesma e única tarefa; uma tarefa tão repetitiva e estafante quanto desprovida 

de sentido concreto. A subordinação dos corpos à economia dos gestos orquestrados pela 

maquinaria produziu uma ruptura na percepção do cotidiano, agora experimentado como 

rotina. A modernidade – e muitos dos seus grandes intérpretes, de Marx a Freud, 

debruçaram-se sobre essa questão – tornou as condições de experiência estranhas. 

Consequentemente, tanto no campo da teoria política quanto das vanguardas artísticas 

modernas, o princípio dialético da desfamiliarização passou a nortear as estratégias 

voltadas para a deflagração dos processos de transformação social. 	

Neste contexto, a noção de “cotidiano” como o foco mais imediato da ação política  

tornou-se um dos elementos centrais da reflexão sobre as formas da experiência moderna. 

Em abordagens variadas, sejam complementares ou mesmo contraditórias, essa noção 

permeia as concepções da modernidade desenvolvidas por Walter Benjamin, Georg 

Simmel, Georg Lukács, Agnes Heller, Mikhail Bakhtin e Henri Lefrebve, mas também é 

o escopo dos experimentos estéticos de nomes que só costumam ser lembrados em relação 

às vanguardas artísticas, como Charles Baudelaire ou André Breton, o que é sintomático 

do problema que apontei na introdução.	

Marcada pela ambiguidade, a percepção do cotidiano é descrita por Benjamin (1985) 

como uma relação assimétrica entre dois níveis de experiência: a experiência vivida 

(Erlebnis) e a experiência comunicável (Erfahrung) – a acumulação de conhecimentos 

que se transforma em prática e, portanto, pode ser narrada. A experiência vivida 

permanece no domínio da rotina que recobre o cotidiano como um manto de invisibilidade. 

Assim, para Benjamin, se por um lado a combinação entre a proletarização e o advento 

das tecnologias modernas provocou a alienação, é esta mesma alienação que oferece o 

potencial para a reflexão sobre a experiência vivida (HIGHMORE, 2002; BENJAMIN, 

1985). Benjamin afirma que a potência do surrealismo reside, justamente, na sua 
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capacidade de re-encantar o cotidiano para extrair aquilo que a experiência oferece de 

mais prosaico:	

De nada nos serve a tentativa patética ou fanática de apontar no enigmático o 
seu lado enigmático; só devassamos o mistério na medida em que o 
encontramos no cotidiano, graças a uma ótica dialética que vê o cotidiano 
como impenetrável e o impenetrável como cotidiano. (BENJAMIN, 1985, p. 
83). 

 

Neste sentido, em oposição à informação como valor introduzido na modernidade, a 

narrativa - em especial aquela dos “narradores anônimos” das histórias orais - ocupa um 

espaço fundamental na comunicação da experiência do cotidiano: 

A narrativa, que durante tanto tempo floresceu num meio de artesão — no 
campo, no mar e na cidade —, é ela própria, num certo sentido, uma forma 
artesanal de comunicação. Ela não está interessada em transmitir o “puro em 
si” da coisa narrada como uma informação ou um relatório. Ela mergulha a 
coisa na vida do narrador para em seguida retirá-la dele. Assim se imprime na 
narrativa a marca do narrador, como a mão do oleiro na argila do vaso. (Ibid., 
p. 205) 

 

É necessário enfatizar que o próprio Huizinga define o jogo como uma atividade 

significante, isto é, uma forma de comunicação: 

Ultrapassa os limites da atividade puramente física ou biológica. É uma função 
significante, isto é, encerra um determinado sentido. No jogo existe alguma 
coisa 'em jogo' que transcende as necessidades imediatas da vida e confere um 
sentido à ação. Todo jogo significa alguma coisa. (HUIZINGA, 2000, p. 3-4) 

 

Como Benjamin e os surrealistas, Agnes Heller também propõe o cotidiano como o foco 

das ações voltadas para a transformação social, mas na condição da sua transcendência. 

Sem estabelecer uma separação radical entre cotidiano e não-cotidiano, porém, Heller 

critica as limitações na experiência do cotidiano que ela chamou de “cotidianidade” - uma 

dimensão fundamental para a transformação social, mas na qualidade de passagem que 

pode e deve ser ultrapassada. Ao contrário, Lefebvre insiste que o cotidiano é a única 

dimensão da experiência onde a transformação é possível (SHERINGHAM, 2006). Neste 

sentido, Lefebvre, que, como Benjamin, também se inspirou nos experimentos dadaístas 

e surrealistas, procurou compreender o cotidiano a partir do seu estranhamento, 
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recorrendo ao conceito do efeito de distanciamento (Verfremdung Effekt) – a adaptação 

de Bertolt Brecht para a ideia de estranhamento (Ostranenie) concebida por Victor 

Chlovski. 	

Tanto Heller quanto Lefebvre perceberam o potencial da expressão política articulada à 

cotidianidade para a crítica e o fortalecimento da resistência. Heller (2011) escreveu sobre 

a cultura das piadas de salão que acompanhou o desenvolvimento da esfera pública 

burguesa nos séculos XVII e XVIII. O riso coletivo, quando o alvo da chacota são os 

poderosos e não os oprimidos, de acordo com Heller (2011), é especialmente importante 

para conceder alívio e estreitar os laços de solidariedade em tempos sombrios marcados 

pelo cerceamento da liberdade de expressão. No entanto, Heller não acredita na 

possibilidade de sobrevivência da cultura dos trocadilhos na democracia de massa 

capitalista. Segundo a autora, onde tudo parece poder ser dito, não restaria lugar para o 

eufemismo (HELLER, 2011, p. 81-84). 	

Inicialmente, Lefebvre também denunciou a irrupção do excepcional no cotidiano por 

meio das festividades populares de viés capitalista como uma transformação da cidade 

em mercadoria. Para um então sisudo Lefebvre (2000, p. 66), uma festividade não seria 

nada além de “uma celebração que consome de modo improdutivo, sem outra vantagem 

além de prazer, prestígio e a imensa abundância de dinheiro e objetos”. Contudo, 

Lefebvre reviu esse posicionamento e passou a defender que o cotidiano deve incorporar 

o espírito de la fête, uma tese convergente com o projeto situacionista, como aponta o 

texto A Miséria do Mundo Estudantil de Mustapha Khayati: 

As revoluções proletárias serão festas ou não serão revoluções, pois a vida que 
elas anunciam será ela mesma criada sob o signo da festa. O lúdico é a 
racionalidade última desta festa, – viver sem horas mortas e desfrutá-las sem 
entraves – eis as únicas regras que ela poderá conhecer. (KHAYATI, 1966, s/p) 

 

A festa, ou as festividades populares, são então percebidas como elementos capazes de 

interromper o suplício da rotina das fábricas. Lefebvre, que cooperou com os 

situacionistas nas insurgências estudantis do Maio de 1968, porém, divergia do grupo de 

Guy Debord quanto à ideia de “revolução”. Enquanto Lefebvre concebia a revolução 
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como um processo de transformação gradual, entendendo a necessidade de somar 

articulações entre as lutas sociais e a esfera institucional, os jovens situacionistas 

reivindicavam a “derrocada do presente” (HIGHMORE, 2002). Para os integrantes da 

Internacional Situacionista, essa derrocada significava construir situações – zonas 

temporárias de suspensão da cotidianidade – cujo princípio fundamental é o jogo, mas 

não o jogo de caráter competitivo, o jogo-espetáculo do capitalismo industrial. Na visão 

dos situacionistas,  

O jogo é percebido como fictício por sua existência marginal se comparado à 
estafante realidade do trabalho, mas para os situacionistas o trabalho consiste 
precisamente em preparar futuras possibilidades lúdicas. Talvez surja a 
tentação de menosprezar a Internacional Situacionista porque ela apresenta 
aspectos de um grande jogo. No entanto, diz Huizinga, já lembramos que a 
noção de “apenas jogar” não exclui de modo algum a possibilidade de realizar 
esse “apenas jogar” com muita seriedade [...]. (IS, 1958, apud JACQUES, 2003, 
p. 61).  

 

Entretanto, para Huizinga (2000), o jogo é uma atividade livre que, embora possua regras, 

não pode ser realizada por meio de obrigação ou coerção – o jogo se dá nas “horas de 

ócio” e apesar de consistir de uma rotina de comportamentos que devem ser repetidos 

sempre que se jogar o mesmo jogo, diferente do trabalho na linha de montagem, o jogo 

permite uma “evasão da vida ‘real’ para uma esfera temporária de atividade com 

orientação própria” (Ibid., p. 11). Para Huizinga (2000), portanto, o jogo é uma 

experiência descolada do cotidiano; uma zona “sagrada” que em tudo se diferencia 

daquilo que ele chama de “vida real”. Nesse sentido, a ideia de jogo introduzida por 

Huizinga se aproxima da noção de Carnaval (BAKHTIN,1999). Ambas as noções são 

marcadas pela ideia de suspensão do cotidiano por meio de uma prática que se dá em um 

espaço e tempo próprios, porém, delimitados – um “segundo mundo” isolado da seriedade 

oficial. 

No entanto, quando o prazer do jogo, da brincadeira ou da folia cede lugar à competição, 

como no caso dos campeonatos entre times de futebol ou escolas de samba, por exemplo, 

o jogo se torna produtivo e não mais um desperdício de tempo, como observou o 

surrealista Caillois (2001). A seriedade se impõe tanto no jogo quanto no Carnaval, 
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tornando-os formas mais próximas daquilo que a ideia de cotidiano carrega de mais 

problemático, como apontado por aqueles que se propuseram a pensá-lo na modernidade 

– a infindável repetição do mesmo.  

Huizinga, contudo, não distinguiu as diferentes formas de jogar. Coube a Caillois  

preencher esta lacuna com as diversas categorias, incluindo, por exemplo, os jogos de 

azar. A sutil diferença entre as perspectivas de ambos, porém, é que enquanto Huizinga 

equipara o lugar do jogo ao "lugar sagrado" do culto, criando o conceito de “círculo 

mágico” para explicar o deslocamento temporário do cotidiano por meio da atividade 

lúdica, para Caillois, embora o mistério possa ser transformado em elemento de jogo, este 

processo se dá às custas do próprio mistério em si. Isto é, segundo Caillois, o jogo é um 

meio capaz de expor o mistério e de “remover a própria natureza do misterioso” (2001, 

p. 5). 	

A proposta de Caillois (), portanto, está mais afinada com o projeto surrealista de re-

encantamento do cotidiano, cujo propósito nada mais é do que extrair da cotidianidade 

aquilo que ela tem de mais mundano. Emmanoel Ferreira e Thiago Falcão avançaram no 

sentido de aprimorar a concepção de círculo mágico para além de uma zona estanque no 

tempo e no espaço. Para os autores, o círculo mágico opera como um princípio mediador 

entre as realidades do jogo e do cotidiano: “[...] o círculo mágico não separa efetivamente 

o “mundo do jogo” da realidade cotidiana, mas, antes disso, se estabelece como princípio 

de mediação, auxiliando o jogador a lidar com diferentes lados de um mesmo universo – 

e não com dois universos (FERREIRA; FALCÃO, 2016, p. 78).	

É a partir desta noção de círculo mágico como mediação que se torna possível 

compreender os slams de poesia como zonas temporárias de liberdade em um território 

assustadoramente ameaçado que, por meio da suspensão da cotidianidade, permite que 

jovens negros possam comunicar a sua experiência (Erfahrung) por meio de narrativas 

marcadas pela expressão de poder e resistência. 

 

Comunicação, estética e política nos slams de poesia  
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Celebrados como uma espécie de evento periférico da moda pela mesma mídia 

corporativa que aplaude o estado de exceção nas favelas, os slams de poesia constituem 

uma poderosa articulação entre arte, comunicação e política que difere, ao mesmo tempo, 

dos protestos políticos tradicionais e das transgressões culturais de caráter individualista, 

característicos da esfera do consumo ligada à indústria do entretenimento.  

Os slams funcionam como espaços de comunicação comunitária, onde a juventude negra 

das favelas pode contar a sua própria história e, consequentemente, transformar e reforçar 

a percepção coletiva sobre a experiência do cotidiano nas suas comunidades. Mas, nesses 

territórios cuja cultura local não é apenas marginalizada, mas criminalizada pela mídia 

corporativa (MEDRADO; SOUZA, 2017), quais são as mediações possíveis a partir de 

iniciativas comunitárias como os slams de poesia?  

Como todos os jogos, as competições poéticas, ou slams, seguem um conjunto de regras 

específicas: os poemas devem ser autorais, a duração da performance não pode ultrapassar 

o limite de três minutos e o uso de qualquer recurso cênico ou musical é estritamente 

proibido. Declamados em compassos ao estilo hip-hop, os poemas invariavelmente 

abordam as dificuldades enfrentadas por estes jovens no cotidiano, principalmente o 

racismo, o machismo e a ameaça constante da política genocida do estado.  

Os poemas, por sua vez, não representam outra realidade senão aquela vivida e narrada 

nas performances. De acordo com o Atlas da Violência 2017, produzido pelo Instituto de 

Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) em parceria com o Fórum Brasileiro de Segurança 

Pública, os jovens negros representam 71% das vítimas de homicídio no país: 

De cada 100 pessoas que sofrem homicídio no Brasil, 71 são negras. Jovens e 
negros do sexo masculino continuam sendo assassinados todos os anos como 
se vivessem em situação de guerra. Cerqueira e Coelho (2017), a partir de 
análises econométricas com base nos microdados do Censo Demográfico do 
IBGE e do SIM/MS, mostraram que a tragédia que aflige a população negra 
não se restringe às causas socioeconômicas. Estes autores estimaram que o 
cidadão negro possui chances 23,5% maiores de sofrer assassinato em relação 
a cidadãos de outras raças/cores, já descontado o efeito da idade, sexo, 
escolaridade, estado civil e bairro de residência. Cerqueira e Coelho mostraram 
que, do ponto de vista de quem sofre a violência letal, a cidade do Rio de 
Janeiro é partida não apenas na dimensão econômica entre pobres e ricos, ou 
na dimensão geográfica, mas também pela cor da pele. Ao calcular a 
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probabilidade de cada cidadão sofrer homicídio, os autores concluíram que os 
negros respondem por 78,9% dos indivíduos pertencentes ao grupo dos 10% 
com mais chances de serem vítimas fatais [...].3 

 

No espaço delimitado para a realização dos slams, particularmente no caso do Slam Laje 

que acontece na favela Complexo do Alemão com transmissão via streaming no 

Facebook4, os jovens poetas negros invertem a realidade da ameaça constante que ronda 

as suas comunidades sob a forma do racismo, dos autos de resistência, dos mandados 

coletivos e da “bala perdida”. Neste sentido, é importante lembrar o Caso Favela Nova 

Brasília, comunidade do Complexo do Alemão que se tornou cenário de 26 execuções 

extrajudiciais  realizadas durante operações da Polícia Civil entre os anos de 1994 e 1995. 

Somente em 16 de fevereiro de 2017, a Corte Interamericana de Direitos Humanos (Corte 

IDH) expediu a sentença que condenou o Estado brasileiro pelos crimes e, ainda, pelo 

inexplicável atraso nas investigações. 

Possibilitando, por meio das poesias, que os participantes possam abordar livremente e 

de forma realista as tragédias causadas pelo estado de exceção nas favelas, os slams 

funcionam como zonas temporárias que interrompem a rotina de opressão diária. Contudo, 

é a própria repetição dessas tragédias sob a forma de poemas declamados em 

performances vigorosas que provoca uma sensação de estranheza. No círculo mágico do 

slam, é possível demonstrar não só a assimetria das relações de poder, mas reforçar a ideia 

da comunidade como potência transformadora.  

Embora não possam interferir imediatamente no plano institucional das políticas públicas, 

em especial num momento marcado pelo recrudescimento do racismo de estado e pela 

militarização das políticas de segurança pública, por meio do jogo e da performance 

poética, tanto do ponto de vista da participação dos poetas quanto da plateia, os slams 

proporcionam muito mais do que entretenimento ou distração do clima de terror que se 

																																																								
3	   Disponível em: <http://www.ipea.gov.br/atlasviolencia/download/2/2017>. Acesso em fev. 
2018.	
4	   Disponível em: <https://www.facebook.com/batalhadepoesia/. Acesso em nov. 2017.	
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instaurou nas favelas cariocas sob o pretexto da “guerra às drogas” 5 . Somando 27 

competições no estado do Rio, os slams de poesia passaram a constituir uma rede de 

resistência local, cuja estratégia de comunicação consiste da apropriação de uma prática 

lúdica antes limitada a operários brancos da classe média de Chicago com aspirações 

literárias (SOMERS-WILLETT, 2012).  

Esta popularidade dos slams de poesia se reflete nas páginas dedicadas aos vídeos que 

mostram as performances dos poetas e, sobretudo, na plataforma YouTube. Entretanto, há 

uma discrepância notável se compararmos o número de seguidores, compartilhamentos e 

visualizações dos canais do coletivo Grito Filmes com a página do slam do Complexo do 

Alemão, por exemplo. A adesão às redes e mídias sociais pelas camadas populares nos 

últimos anos que precederam a nebulosa ascensão de Michel Temer ao poder e a 

consequente crise do Estado de Direito, concentrava-se basicamente nas plataformas mais 

utilizadas, a saber, Facebook e WhatsApp. O YouTube costuma ser mais procurado em 

termos de entretenimento, embora os vídeos armazenados na plataforma também 

circulem por meio das conexões no Facebook (SPYER, 2017, p.36).  

Como a finalidade deste estudo foi debater os aspectos estratégicos das comunicações 

produzidas a partir das performances nos slams, considerando a discrepância entre o alto 

índice de visualizações dos vídeos no canal do coletivo Grito Filmes no YouTube6 e o 

número de visualizações de conteúdo semelhante, quando não idêntico, disponibilizado 

no Facebook, cabe lembrar que, embora a audiência na plataforma de vídeos também seja 

regulada por um sistema de recomendações baseado em critérios algorítmicos obscuros, 

quanto à promoção de conteúdo por geolocalização, o Facebook consiste de um ambiente 

muito mais propenso a reproduzir a hierarquia espacial que regula as trocas culturais entre 

o centro e a periferia.  

																																																								
5	   C.f. EBC. Fórum denuncia genocídio de negros brasileiros a conselho da ONU. Disponível em: 
<http://agenciabrasil.ebc.com.br/direitos-humanos/noticia/2017-11/forum-denuncia-genocidio-de-negros-brasileiros-
conselho-da-onu>. Acesso em nov. 2017.	
6	   Em comparação aos 72.026 seguidores da página Grito Filmes no Facebook, e um pico de 
178.999 visualizações para um único vídeo, o canal no YouTube possui 216.651 inscritos e atingiu um pico de 
3.800.000 visualizações com um único vídeo.	
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Neste sentido, como este trabalho foi escrito sem base nos relatórios de acesso da página 

ou do canal do coletivo, e também levando em conta que o reprodutor de vídeos do 

Facebook, com seu recurso autoplay, oferece melhores condições de visibilidade do que 

aqueles compartilhados do YouTube7, é possível afirmar que, apesar de não possuir os 

mesmos recursos que agilizam a comunicação instantânea entre o público e o canal, o 

YouTube ainda é uma terreno mais aberto para a produção da periferia do que o Facebook.  

Porém, o espírito competitivo do jogo, cujos vencedores têm a oportunidade de participar 

de disputas mundiais em outros países, como o Slam Nation et Coupe Du Monde, 

realizado na França, é subsumido pelas próprias regras que convencionam a participação 

de poetas e jurados: embora a performance deva obedecer um conjunto rigoroso de regras, 

qualquer pessoa pode participar como performer ou jurado. É esta abertura, que dispensa 

uma comprovação prévia de expertise e técnica, tanto da parte dos poetas quanto de quem 

irá julgar as performances, que possibilita que os slams, como lógica de jogo, não sejam 

desvirtuados pelo assédio da indústria cultural. A participação inclusiva aproxima o 

círculo mágico do slam ao Carnavalesco de Bakhtin, mas de uma forma muito mais 

profunda do que aquela em relação à concepção de Huizinga. No círculo mágico do slam, 

esse segundo mundo onde é possível criticar o poder sem eufemismos, todos falam do 

mesmo lugar, o que reforça a ideia de comunidade, uma comunidade que permanece viva 

apesar da guerra que se trava contra ela em nome de uma suposta segurança para os 

brancos abastados. Como Breton argumenta no Manifesto Surrealista, citado na 

introdução deste trabalho, acreditar que a vida é apenas aquilo que imaginamos como 

“realidade”, como mais do mesmo, é ignorar toda a capacidade que a vida tem de persistir 

vivendo. 
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Mulheres transgressoras em Mad Men e The Good Wife: a representação feminina 

no mercado de trabalho dominado pelos homens 

Ana Clara Dias Gualda Pereira1; Erasmo do Amaral Camargo Penteado Neto2 

 
Resumo: Alicia Florrick e Peggy Olson são duas personagens de duas ficções seriadas - Mad 
Men e The Good Wife - e sofrem preconceitos por serem mulheres no mercado de trabalho. 
Analisaremos neste artigo como as estruturas patriarcais e como os modos de relações entre 
homens e mulheres foram construídos ao longo do tempo, evidenciando o poder do masculino 
sobre o feminino e como isso se perpetua até os dias atuais. Colocaremos em perspectiva 
autores como Simone de Beauvoir, Pierre Bourdieu e Michel Foucault para lidar com a questão 
contemporânea de gênero, estruturas sociais e biopolítica, enquanto evidenciaremos como as 
novas formas de narrativa televisiva alcança novas possibilidades de se contar histórias 
dramáticas originais. 

Palavras-chave: gênero; mulher; transgressão; mad men; the good wife. 

Abstract: Alicia Florrick and Peggy Olson are two characters from two serial fictions - Mad 
Men and The Good Wife - both of them face difficulties from being women in the job market. 
This article analyses how the patriarchal structures and the relations between men and women 
were built thru the time, evidencing the male power over the feminine and how it is perpetuated 
until nowadays. We will use authors such as Simone de Beauvoir, Pierre Bourdieu and Michel 
Foucault to deal with the contemporary subject of gender, social structures and biopolitics, 
while we highlight how does the new shapes of television narratives reach new possibilities of 
original dramatic storytelling. 

Keywords: gender; woman; transgression; mad men; the good wife. 

 

Introdução 
O presente artigo tem o objetivo de discorrer sobre a representação feminina no 

mercado de trabalho em duas séries de televisão norte-americanas, a saber, Mad Men 

(2007, AMC) e The Good Wife (2009, CBS). Analisaremos como duas personagens 

dessas séries atravessam seus arcos narrativos submetidas por uma ideia de 

masculinidade e patriarcado em duas diferentes épocas da nossa sociedade. 

																																																								
1 Graduanda de Estudos de Mídia na Universidade Federal Fluminense. Atualmente é bolsista de iniciação científica 
(PIBIC/CNPQ) sob orientação da Profa. Dra. Simone Pereira de Sá. E-mail: anaclara_gualda@live.com.  
2 Graduando de Filosofia na Universidade Federal Fluminense. Concentra seus estudos na área de Estética e Filosofia 
da Arte, tendo realizado uma iniciação científica, cujo título Da relevância do ensaio: o surgimento do conceito de 
mise en scène na crítica cinematográfica com orientação do Prof. Dr. Patrick Estellita Cavalcanti Pessoa, teve 
fomento da FAPERJ. E-mail: erasmopenteado@id.uff.br.  
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Será dito num primeiro momento o contexto nas quais Mad Men e The Good Wife estão 

inseridas no espectro das séries de TV americanas, buscando encaixá-las na chamada 

“Terceira Era de Ouro”, teorizado por Brett Martin (2014), e as novas formas de 

narratividade; em seguida discutiremos a questão da dominação masculina como 

construção social elaborada por Heleieth Saffioti (1987) e as estruturas androcêntricas 

descritas por Pierre Bourdieu (2002); e, por fim, conectando com as ideias de biopoder 

e biopolítica de Michel Foucault (1979, apud DINIZ e OLIVEIRA, 2014) faremos 

apontamentos sobre quais lugares as personagens Alicia Florrick e Peggy Olsen ocupam 

em seus universos e em que medida elas se apresentam na narrativa como 

transgressoras. 

 

Terceira Era de Ouro 

É incontornável contextualizar as séries de TV americanas sem deixar de observá-las 

sob o prisma das chamadas “Eras de Ouro”. As eras de ouro correspondem a um 

conjunto de produções televisivas realizadas num período temporal onde são 

identificadas como qualitativamente relevantes para serem evidenciadas. Notamos que 

há três eras de ouro da TV americana: a primeira entre 1958 e 1971, segundo Furquim 

(2011) em seu artigo A 1ª Era de Ouro da TV Americana: 1958-1971; a segunda entre 

1981 e 1994 de acordo com Thompson (1997) em sua obra Television's Second Golden 

Age: From Hill Street Blues to ER; e a terceira que começou em 1999 e continua até os 

dias atuais para Martin (2014) em Homens difíceis: os bastidores do processo criativo 

de Breaking Bad, Família Soprano, Mad Men e outras séries revolucionárias. 

Martin (Ibid.) identifica o início da Terceira Era de Ouro em 1997 com a estreia de Oz, 

de Tom Fontana, no canal HBO. Entretanto, o primeiro grande fenômeno marcante 

desta era seria The Sopranos em 1999, cujo protagonista, Tony Soprano (James 

Gandolfini), um mafioso de alto escalão com uma larga carreira criminal, realiza 

violências morais nunca antes vista na TV americana. 

Ao concentrar seus estudos nas produções de TV a cabo por assinatura, onde 

começaram a serem filmadas séries originais com uma hora de duração, Martin propõe 
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que os novos formatos de exibição seriam os grandes responsáveis pelo início da 

terceira era de ouro e segundo ele: 

Não só essas eram novas espécies de histórias, como estavam sendo contadas 
dentro de uma nova estrutura formal. [...] Treze episódios denotavam mais 
tempo e cuidados dispensados à redação de cada um. Significavam também 
histórias seriadas mais focadas e enxutas. Por outro lado, revelavam menos 
riscos financeiros por parte da emissora, o que se traduzia em mais riscos 
criativos na tela. (Ibid., p. 23) 

 

Esse novo tipo de narrativa, pertencente à categoria “drama”, dava mais liberdade 

criativa aos roteiristas que poderiam desenvolver personagens ao longo de cinco, seis, 

sete temporadas, dando mais complexidade e densidade, aprofundando mais suas 

histórias.  

O protagonista mafioso se tornou modelo e foi o primeiro anti-herói da TV. David 

Chase, criador de The Sopranos, cria um personagem muito próximo da realidade, com 

qualidades e defeitos, ganhando a empatia do público. A série conseguiu alcançar o 

público justamente por apresentar Tony Soprano em situações comuns, mostrando seus 

sentimentos de forma orgânica dentro da narrativa. Suas atitudes eram compreensíveis e 

víamos uma pessoa normal tentando equilibrar sua vida familiar com as atividades da 

máfia. 

A partir dessa série começaram a pipocar Tonys Sopranos nas produções americanas: 

personagens moralmente inconsequentes, complicados, atormentados, frustrados, 

corruptos, assassinos, adúlteros, incorretos de todos os tipos, porém profundamente 

humanos. Esses protagonistas muitas vezes eram o reflexo do homem contemporâneo e 

quando assim narradas com solidez, complexidade e com alto grau de realismo, dado a 

veracidade das produções da TV a cabo, essas séries provocavam empatia no público e 

cada vez mais ganhavam destaque da crítica. 

Martin (Ibid.) aponta para o fato de que nesta época, enquanto existiam séries com uma 

hora de duração para falar de um traficante de drogas, por exemplo, citando Breaking 

Bad, começaram a existir séries centradas em mulheres, como Weeds, mas com meia 

hora de duração apenas. 
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As séries desse momento não só eram comandadas por homens, como também falavam 

basicamente sobre masculinidade e sobre como homens se relacionavam de diversas 

formas com o poder. Isso se deve a realidade da própria indústria televisiva, pois “os 

homens de meia-idade predominavam porque homens de meia-idade tinha o poder de 

criá-los” (Ibid., p. 31). Não havia até então mulheres suficientes ocupando espaços de 

roteiristas, atrizes, produtoras, diretoras e executivas dentro da indústria. 

A mulher recentemente vem conquistando esses espaços com muita dificuldade e com 

muita luta. Martin, inclusive, relembra da crítica de Pauline Kael (1919-2001) à teoria 

ou política do autor desenvolvida pelos escritores da revista Cahiers du Cinéma – 

manifesto cujas bases se dão no pensamento de que a obra cinematográfica se 

assemelha com quem a produz e concebe – dizendo que era uma tentativa de homens 

adultos querendo justificar por que ficam confinados ao pequeno leque de suas 

experiências de infância e adolescência, marcando suas masculinidades como de grande 

importância (MARTIN, 2014, p. 32). 

É com Damages, em 2007, que o papel feminino ganha com as novas regras da TV e a 

primeira protagonista mulher é vista em um drama na TV a cabo, representada pela atriz 

Glenn Close. Porquanto anteriormente as mulheres eram coadjuvantes nas histórias 

dominadas por personagens masculinos, como apoio ou empecilho, agora elas poderiam 

ter um arco narrativo independente, livre, para poderem ser o que elas quiserem ser em 

seus universos. Assim, é nessas condições da Terceira Era de Ouro que encontramos 

Mad Men e The Good Wife. 

 

Mad Men e The Good Wife 

A tradução literal de “mad men” significa "homens loucos" que surgiu pelos próprios e 

para designar publicitários da Avenida Madison em Nova York no início dos anos 60. É 

com este título e nesta metrópole efervescente que a série criada por Matthew Weiner – 

um dos roteiristas de The Sopranos – irá conduzir seu protagonista Don Drapper (Jon 

Hamm) em diversas situações de conflito interno e externo, com uma extensa 
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profundidade dramática, tratando de temas como classe, família, sexualidade, vícios, 

etc. 

Já "the good wife" traduz-se para "a boa esposa”, fazendo alusão às mulheres de classe 

média que cumprem um papel social de “donas de casa” enquanto seus maridos 

trabalham para sustentar a vida da esposa e filhos. Alicia Florrick cumpre este papel até 

o início da série, onde revelada a traição de seu marido, envolvido em um escândalo 

sexual, a personagem vivida por Julianna Margulies terá que tomar a frente da família, 

tendo que voltar a trabalhar para pagar as contas da casa. Ambas as séries estão fazendo 

referência a um fato que estrutura e conduz nossa sociedade em termos de valores 

morais e políticos. 

Nos minutos iniciais do piloto de The Good Wife, a protagonista Alicia Florrick, 

decepcionada por ter sido traída sexualmente pelo seu marido, nos revela que não irá 

mais continuar com a posição de mulher submissa, cordial e complacente. Ao dar um 

inesperado tapa na cara de Peter Florrick (Chris Noth), Alicia deixa claro que não vai 

aceitar mais a normalidade da situação, e medidas serão providenciadas para ela reaver 

sua posição como mulher relevante na sociedade, na política e na economia. 

Retomando sua profissão de advogada após anos afastada, Alicia consegue um novo 

emprego através de seu amigo antigo da faculdade e seu novo chefe Will Gardner (Josh 

Charles). Ao ser apresentada a uma das sócias da empresa, Diane Lockhart (Christine 

Baranski) pergunta para Alicia porque ela desistira da advocacia sendo que ela ganhava 

muito bem no último emprego que trabalhou. Alicia responde dizendo que abandonou o 

emprego pelas crianças e pela carreira de seu marido. 

Diane pede de início a cumplicidade de Alicia, pois naquele lugar em que estava 

adentrando existiriam muitos “clubes do bolinha” e que elas deveriam se ajudar 

enquanto mulheres. Esse pedido é sucedido por um conselho que a própria Diane 

recebeu de uma mentora dela quando ela iniciou a carreira, a saber, de que “os homens 

podem ser preguiçosos, as mulheres não”. Rapidamente com esse diálogo fica claro sob 

que valores Alicia vai ter que lidar no ambiente de trabalho. 
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Peggy Olson, ao adentrar num alto prédio comercial em Manhattan, já sofre a primeira 

abordagem de valores machistas logo na entrada do elevador. Um dos redatores da 

agência de propaganda Sterling Cooper faz a famosa "piadinha" dando em cima da 

secretária recém contratada. A cena introduz os personagens da série de maneira 

econômica e eficaz: através dos diálogos dos personagens, da caracterização e figurino, 

já dispõe os papéis sociais de cada um. 

Em sua chegada no escritório, Peggy é recebida por Joan Holloway (Christina 

Hendricks), a chefe das secretarias da empresa. Nesta cena, Joan passa as instruções 

para Peggy que será secretária do chefe de redação, Don Drapper. As instruções de Joan 

são menos em relação ao trabalho profissional propriamente dito do que de cuidados 

pessoais que ela terá que fazer. 

Joan diz que Don Drapper precisa de uma secretária, mas que na verdade o que ele 

realmente mais precisa é algo entre uma mãe e uma garçonete, e, para o resto do tempo, 

Joan sugere algo como uma parceira sexual. Suas recomendações para Peggy são de 

nunca esquecer de repor o uísque de Don e sempre carregar aspirinas, curativos, agulhas 

e linhas, etc. 

 

Gênero como construção social 

“Ninguém nasce mulher: torna-se mulher” (BEAUVOIR, 1980, p. 9) é uma das frases 

mais usadas para retratar a questão de identidade de gênero. Essa afirmação foi feita 

pela filósofa francesa Simone de Beauvoir (1908-1986) em seu livro O Segundo Sexo 

em 1949 e, apesar de mais de 60 anos terem se passado desde sua publicação, a 

discussão segue atual. Pensamentos acerca dessa questão perpassam a vida cotidiana, os 

movimentos políticos, as relações sociais, e vêm ganhando algum reconhecimento das 

mídias – embora ainda há muito o que ser discutido. 

A questão abre um grande leque de possibilidades de debates e um deles é sobre o que 

faz a mulher um sujeito feminino e o homem um sujeito masculino. Enquanto para 

alguns essa determinação é biológica, para outros, como a supracitada Simone de 
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Beauvoir, defendem que isto é, na verdade, uma construção social. É também a partir 

dessa perspectiva que fala a filósofa Judith Butler. 

Butler (2010) trabalha com a ideia de que os gêneros são performativos. Ou seja, apesar 

do sexo biológico, ninguém pertence a um gênero ao nascer. Porém, desde o momento 

do nascimento o indivíduo absorve os signos referentes a como um homem ou uma 

mulher devem se comportar. A partir disso, espera-se que o determinado conjunto de 

ações e comportamentos que lhe foram passados sejam reproduzidos para que o 

indivíduo seja reconhecido como homem ou mulher. 

Dessa forma, para as duas filósofas, a construção da mulher feminina se daria a partir do 

processo de socialização. Seria resultado de toda uma história não somente pessoal, da 

trajetória de vida de cada mulher, mas também da história das civilizações. A crença de 

que cada gênero teria um papel é repassada através das gerações por costumes e ações 

que ratificam o lugar de cada um dentro da sociedade, criando toda uma estrutura que 

sustenta esses papéis sociais. 

A socióloga Heleieth Saffioti (1934-2010), escreve em 1987 o livro O poder do macho, 

em que escreve: “Rigorosamente, os seres humanos nascem machos ou fêmeas. É 

através da educação que recebem que se tornam homens e mulheres. A identidade social 

é, portanto, socialmente construída” (SAFFIOTI, 1987, p. 10) 

A partir desse trecho, a autora apresenta a questão do processo social que já era 

evidenciado pelas filósofas supracitadas. Os aspectos sociais determinam o conjunto de 

ações que, naquele grupo cultural, cabem à mulher. Assim, Saffioti (Ibid.) explica que 

uma mulher muçulmana, por exemplo, não é igual a uma católica, já que os atributos 

que a farão mulher são do campo cultural e não do campo biológico. 

Essas características que formam os indivíduos são tratadas como naturais, embora não 

sejam. Dentro das sociedades patriarcais e androcêntricas, o papel relegado à mulher 

seria dentro do ambiente doméstico, onde esse lugar é mais desvalorizado, e os 

responsáveis por delimitar e perpetuar os espaços são os que estão em condições de 

poder e privilégio, nesse caso os homens (principalmente brancos, heterossexuais e de 

classes altas). 
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Para que a crença das mulheres pertencerem a este lugar de subalternidade tenha força e 

credibilidade, é apagada desta destinação seu caráter sociocultural. Como o sexo 

feminino biológico garante a capacidade de conceber, gerar e dar à luz a novos 

indivíduos, associam o cuidado das crianças, e tudo que isso envolve, às mulheres. 

Colocam elas como responsáveis pelo ambiente doméstico e pelo cuidado, 

desenvolvimento e educação das crianças, como se isso fosse tão normal quanto uma 

gestação. 

Saffioti (Ibid.) fala ainda sobre o processo de socialização dos filhos e como se espera 

que ele seja diferente para mulheres de diferentes classes. Dentro das séries analisadas é 

possível perceber com clareza as distinções feitas pela socióloga. Betty Draper (January 

Jones), esposa de Don em Mad Men, é uma esposa de subúrbio de classe alta, por isso, a 

tarefa atribuída a ela é cuidar do lar e dos seus filhos. Educar as crianças, manter a casa 

organizada – até com a ajuda de uma doméstica quando necessário – e ter a comida 

sempre pronta quando o marido chega do trabalho. Quando algo dá errado nesse 

quesito, a culpada é a mulher. 

Já no caso de Alicia, em The Good Wife, ela já começa a série não sendo mais a mãe do 

subúrbio. Ela deixa de ser a mulher que fica em casa e cuida do marido e dos filhos e 

vai para o mercado de trabalho por uma necessidade, e não por uma vontade 

propriamente dita. No entanto, o fato dela trabalhar fora não a isenta da necessidade de 

criar e educar seus filhos – da forma como faz com os homens. 

A mulher deve se dedicar ao trabalho e à família sem deixar a desejar em nenhum dos 

campos. Caso algo dê errado no trabalho, logo colocam a culpa na maternidade ou algo 

associado à natureza feminina (como TPM, hormônios, histeria, instabilidade ou uma 

dita fragilidade). Por outro lado, caso algo dê errado em casa, a culpa é do trabalho, pois 

a prioridade do campo de atuação dado à mulher é o lar. 

 

As estruturas sociais 
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Para o sociólogo francês Pierre Bourdieu (1930-2002), essa sociedade ocidental que 

vivemos é androcêntrica, tendo como uma das suas estruturas a dominação masculina. 

Dessa forma, a mulher é colocada em uma posição de subjugo através da violência 

simbólica que impõe às mulheres papéis considerados de menor prestígio como, por 

exemplo, no que diz respeito ao mercado de trabalho em que se espera que as mulheres 

executem certas funções ou quando recebem menos que os homens ao desempenharem 

a mesma função que eles. Segundo Bourdieu (2002, p. 18): 

A ordem social funciona como uma imensa máquina simbólica que tende a 
ratificar a dominação masculina sobre a qual se alicerça: é a divisão social do 
trabalho, distribuição bastante estrita das atividades atribuídas a cada um dos 
dois sexos, de seu local, seu momento, seus instrumentos; é a estrutura do 
espaço, opondo o lugar de assembleia ou de mercado, reservados aos 
homens, e a casa, reservada às mulheres. 

 

Bourdieu (Ibid.) descreve ainda que esses papéis são naturalizados e as responsáveis por 

essa naturalização – decorridas de um processo histórico – são as estruturas 

estruturantes. Essas estruturas são incorporadas nos indivíduos através de um processo 

inconsciente de reprodução dos padrões sociais e habitus, passados a cada um através 

das instituições, principalmente a família. 

As estruturas são reproduzidas dentro de cada indivíduo, de forma que os padrões 

sociais são repetidos e perpetuados inconscientemente, garantindo a existência de tais 

estruturas. Assim, elas estruturam os indivíduos, já que são a base do processo de 

socialização, ao mesmo tempo em que são estruturadas por eles, através da cópia e da 

exteriorização dos habitus. 

Bourdieu (Ibid.) elenca algumas instituições responsáveis pela reprodução e 

conservação dessas estruturas sociais: a igreja, a família, a mídia e o próprio Estado, são 

algumas dessas instituições que socializam o indivíduo e ensinam, quase sempre de 

forma normativa e inconsciente, as normas de cada sociedade. A partir disso, é possível 

entender como a manutenção e conservação dos papéis sociais, discutidos 

anteriormente, ocorrem. 
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Conservadoras como são, as estruturas demoram a se modificar. No âmbito da ficção 

seriada, a forma como as mulheres e as estruturas são representadas variam de acordo 

com o que dita a sociedade. Assim, em um momento que a mulher tem maior ou menor 

liberdade dentro de sua comunidade, as personagens femininas ficcionais apresentam 

isso em suas histórias ou até mesmo nas posições que elas ocupam dentro da narrativa. 

Mayka Castellano e Melina Meimaridis (2018) apontam algumas das diferenças dos 

papéis femininos na televisão. Durante as décadas de 50 e 60, as personagens tinham 

como vocação principal o lar, e eram definidas pelas relações que nele se envolviam. 

Além disso, quando eram retratadas em um ambiente de trabalho, seu papel era sempre 

em alguma profissão considerada feminina, como secretária ou enfermeira. 

Esses locais aos quais as mulheres são direcionadas na televisão estão diretamente 

relacionados aos papéis sociais relegados às mulheres da época. Em Mad Men, série que 

apesar de ter sido produzida entre 2007 e 2015, se passa nos anos 60, retrata bem a 

questão da representação feminina. Dentro do escritório, por exemplo, temos a figura 

emblemática da Joan Holloway, secretária tida como femme fatale e sagaz, que desde a 

primeira cena marca que uma das aspirações de sua vida é arrumar um marido que a 

banque e se mudar para o subúrbio para gerar e cuidar de uma família. 

Betty Draper, esposa de Don, segue o caminho de dona de casa. A ela cabe cuidar de 

casa, da educação dos filhos e ter sempre a comida pronta quando o marido chega do 

trabalho. Se a educação das crianças por algum motivo não vai bem, a culpa não é do 

homem que ficou fora de casa com bebidas e amantes, mas da mulher, já que essa era 

sua função. 

Em um novo momento da ficção seriada, a partir da sitcom The Mary Moore Show, na 

década de 70, cria-se o estereótipo da “New Woman”, que seria uma “mulher solteira, 

sem filhos, heterossexual, sexualmente ativa e que busca seu lugar no mercado de 

trabalho” (Ibid., p. 4). Ainda, em Mad Men conseguimos ver uma personagem que 

segue esse padrão, e é vista como transgressora para os anos 60. Peggy Olson entra 

como uma secretária, mas durante o desenrolar da trama mostra o lugar em que 

realmente quer estar e não o lugar que lhe é indicado como conveniente por ser mulher. 
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A partir da década de 1990 e início dos anos 2000, a busca deixa de ser pelo par 

romântico ou pelo reconhecimento profissional. Como se pode observar a partir da 

personagem Alicia Florrick de The Good Wife, as mulheres dessa década buscam uma 

realização plena. A personagem já foi dona de casa do subúrbio, mas, a partir de uma 

guinada não planejada em sua vida, é obrigada a se recolocar no mercado de trabalho, 

em um ambiente que já lhe é apresentado desde o primeiro momento como um local 

masculino. 

 As aspirações de Alicia mudam. Agora ela quer ser reconhecida por seu 

trabalho, ter seu próprio negócio, ser uma mulher sexual, beber com as amigas, mas 

também cuidar de sua casa e de seus filhos. A série mostra uma certa liberdade que a 

personagem alcança, contudo, sem abrir mão de alguns papéis que lhe foram destinados 

desde o princípio da trama, como cuidar da família, incluindo seu irmão, sua ex-sogra e 

o ex-marido. 

 

Biopolítica 

O filósofo francês Michel Foucault (1926-1984) é outro teórico que também lida com a 

questão das estruturas. Dentro disso, a temática com a qual ele se debruça é sobre a 

genealogia do poder. Enquanto esse é tradicionalmente pensado como algo que vinha de 

cima a partir das instituições, Foucault (1979 apud DINIZ e OLIVEIRA, 2014) pensa nos 

micropoderes, isto é, o poder diluído nas relações quotidianas. Estes poderes se 

articulam em redes criando várias instituições com diferentes níveis de poder. 

Assim, todos os indivíduos estão intimamente atrelados à política, pois cada um exerce 

seu poder sobre alguém, bem como tem alguém que exerce poder sobre si. Dentro dessa 

rede de poderes os indivíduos são transformados em homem-corpo, para poderem ser 

produtivos para a coletividade. Através do poder disciplinar, os corpos são colocados 

como úteis aos interesses econômicos e cada indivíduo recebe uma função condizente a 

esses interesses. 
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A disciplina aplicada por diversas instituições – como hospitais, sistemas carcerários e 

escolas, por exemplo - são espaços de organização provenientes de uma técnica de 

distribuição dos indivíduos em espaços individualizados e classificatórios. A disciplina 

é responsável por fabricar os indivíduos úteis. Porém, as relações de poder não 

acontecem somente no âmbito individual, em um espaço restrito, mas amplia-se 

também para o espaço da população, dos grupos sociais e das sociedades. 

Para se referir ao poder dirigido ao homem-espécie, e não ao homem-corpo do poder 

disciplinar, Foucault (1979 apud DINIZ e OLIVEIRA, 2014) fala do biopoder. Este estaria 

diretamente relacionado às relações humanas com o meio em que ela vive. Nas disputas 

de poder, por exemplo, nas relações de classe ou de gênero. Pensando na relação dos 

biopoderes com a questão de gênero, é possível relacionar o pensamento de Foucault ao 

que foi dito anteriormente sobre isto. Para ele, o gênero seria, também, uma 

diferenciação hierárquica entre homens e mulheres, e não um conceito fixo. 

Mas vemo-la [a sexualidade] também tornar-se tema de operações políticas, 
de intervenções econômicas (por meio de incitações ou freios à procriação), 
de campanhas ideológicas de moralização ou de responsabilização: é 
empregada como índice da força de uma sociedade, revelando tanto sua 
energia política como seu vigor biológico. De um pólo a outro dessa 
tecnologia do sexo, escalona-se toda uma série de táticas diversas que 
combinam, em proporções variadas, o objetivo da disciplina do corpo e o da 
regulação das populações. (FOUCAULT, 1999, p. 136) 

 

Porém, apesar da existência de toda uma estrutura e um aparato social que impõe papéis 

sociais a cada indivíduo, algumas pessoas transgridem do que é esperado, reinventando 

seu lugar na sociedade. 

 

Alicia Florrick e Peggy Olson transgridem 

Alicia Florrick caminha para conquistar sua independência moral, financeira, política. 

Em toda sua trajetória durante a série, a cada momento e em cada discurso, Alicia quer 

construir seu próprio mundo, emocionalmente e psicologicamente destituído de 

qualquer tipo de influência do que se esperaria para uma mulher como ela. Sua 

personagem não perde a humanidade e ambiguidade por isso, carrega em si a própria 
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tragicidade de ser uma mulher em pleno século XXI, confrontando e desconstruindo 

ideais ultrapassados e lidando com seus desejos mais íntimos. 

Alicia começa como advogada associada e batalha dia a dia para cumprir com seus 

afazeres e construir novamente sua carreira como advogada. Entre os processos, tanto 

judiciais quanto os de sua própria vida social, Alicia enfrenta muitas vezes a tarefa de 

mostrar que não tem privilégios sociais ou profissionais nenhum por ser casada com o 

ex-promotor da cidade. Além de trabalhar, tem que cuidar dos filhos e da casa. Na sua 

nova rotina, Alicia não conta com nenhuma empregada doméstica ou secretária 

particular para ajudar com as coisas de casa. A ajuda vem esporadicamente de 

familiares, como a avó das crianças, mãe de Peter, e de seu irmão mais novo, por 

exemplo. 

Alicia se afirma como advogada de sucesso, consegue construir sua própria firma, 

sendo uma das mais reconhecidas de Chicago. Ela também arrisca a carreira política, 

tentando se eleger para promotora de Illinois. Em todas as possibilidades em que ela 

pôde e quis atuar, conseguiu realizar-se ultrapassando todos os desafios de lidar com 

uma sociedade machista e patriarcal. 

O arco narrativo de Peggy Olson é também transpassado por violências, assédios e 

humilhações. Peggy é uma personagem que não se contenta com pouco, está sempre 

buscando mais e não aceitando o que os outros impõe a ela. De fato, ela sabe o que quer 

e vai atrás disso, transgredindo o que se espera dela a cada desafio que aparece em sua 

frente. 

A partir do cargo de secretária e de vivenciar as reuniões da equipe de redação da 

Sterling Cooper, Peggy Olson começa a enxergar nela um potencial para redatora. Ela é 

inteligente e busca ser mais que uma secretária dentro da empresa. Sua ousadia faz com 

que cresça e suba de cargo, escalando sua carreira como redatora. 

Em certo momento da série Don Drapper irá construir uma empresa nova e pede que 

Peggy vá com ele para ser sua redatora. Peggy neste momento torna-se cada vez mais 

consciente de seu valor e coloca para Don que não aceitará nada menos do que ela 
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merece. O embate entre os dois fica cada vez mais acirrado, Peggy não baixa a cabeça 

para Don em nenhuma circunstância. 

Peggy enfrenta a realidade de que o sucesso no trabalho sempre parece não ser o 

suficiente. Como em um caso que acontece na qual se depara com uma situação 

inusitada em que ela salva a empresa de falir, mas se dá conta de que isso nunca vai ser 

tão reconhecido como ter um casamento. De qualquer maneira, sua ascensão continua e 

logo surge a oportunidade de Peggy assumir o cargo de chefe de redação em uma 

agência concorrente de Don, posição que sempre almejava alcançar.  

Assim, observamos que, embora tanto Peggy quanto Alicia estivessem inseridas em 

estruturas sociais, familiares e históricas que impusesse a elas determinados padrões de 

comportamento e estilos de vida, ambas as mulheres transgridem a posição que lhes 

cabiam. Cada uma da sua forma e a partir da construção de arcos narrativos distintos, 

Peggy e Alicia transformam o foco de suas vidas do esperado (família, casamento e 

cuidados do lar) para focarem em suas carreiras e fazerem delas seu projeto de vida. 
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