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Apresentação
Mozahir Salomão Bruck e Max Emiliano Oliveira
A memória tudo atravessa e em tudo se faz

com apoio da Fapemig, é uma tentativa de pers-

substância. É matéria prima do passado que moda-

pectivar essa noção, tensionar seu estatuto teórico-

liza o presente e faz-se fortemente referencial nas

metodológico e regimes de uso e acionamento.

expectativas em relação ao porvir. Jogos temporais

Constituído em 2016, o Grupo de Pesquisa Mí-

à parte, a memória é e está. Essência da cultura,

dia e Memória conta com 25 pesquisadores e estu-

entrelaça-se com a linguagem de modo tão intenso

dantes (da graduação e pós-graduação, oriundos de

que, muitas vezes, mal sabemos distinguir, como

várias universidades). As linhas de pesquisa con-

dirá Ricouer (2010) entre o presente do passado

centram estudos desde a cristalização de conceitos

e o presente do presente. Se tomássemos a noção

como memória individual e coletiva até os modos

de memória como palavra-chave, numa ação seme-

de inscrições midiáticas da memória. No segundo

lhante a Raymond Williams no livro Keywords: a

semestre de 2016, o GP se dedicou à formação de

vocabulary of culture and society (Palavras-chave,

um estofo teórico acerca da memória; em 2017,

Boitempo, 2007), quais seriam as angulações e cli-

as discussões orbitam em torno dos processos de

vagens dessa palavra? Memória histórica, social,

constituição das identidades e temporalidades.

memória biológica, artificial, declarativa e não-de-

Organizado em duas partes, o livro traz na pri-

clarativa, episódica, entre tantas outras possibili-

meira parte os textos-resumos das conferências dos

dades. Da perspectiva social à neurológica, o hori-

professores convidados. É um relato dos aspectos

zonte semântico é diverso e revela, frontalmente,

centrais, das inscrições teóricas e táticas dos arti-

uma preocupação quanto ao sentido e usos desse

culistas.

termo. Este livro, resultado do Seminário Mídia e

O professor Bruno Vasconcelos de Almeida,

memória: construção de identidades, organizado pelo

vinculado ao Programa de Pós-graduação em Co-

grupo de pesquisa que tem o mesmo nome, ocor-

municação e Departamento de Psicologia da PUC

rido em 25 e 26 de maio de 2017, na PUC Minas,

Minas, investiga as relações entre memória e sub-
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Apresentação
uma hibridização de formas e processos.

jetividades. Dedicado às passagens entre memória
corporal e sensações, sua argumentação parte do

A segunda parte da obra reúne os artigos pro-

território da filosofia para pensar o problema da

duzidos pelos pesquisadores diretamente ligados

memória.

ao grupo de pesquisa. A escritura levou em con-

Denilson Lopes, do Programa de Pós-graduação

sideração as discussões nas reuniões do GP e as

em Comunicação e Cultura da UFRJ, toma como

questões levantadas durante a apresentação dos

objeto o curta-metragem A festa e os cães (2015),

papers no seminário. É um modo, portanto, de qua-

do realizador cearense Leonardo Mouramateus.

lificar o texto, circunstanciar o objeto e contribuir

Lopes está preocupado com a imagem e os afetos,

para o estado da arte sobre memória.

com o que não existe mais. Seu ensaio é presidido

O texto O testemunho no audiovisual comunitário:

por um misto de dor e beleza diante daquilo que

a construção de uma memória coletiva das favelas ca-

não se pode evitar.

riocas, de autoria da professora Lilian Saback, da

No relato Temporalidade e midiatização: sobre ori-

PUC Rio, analisa os curtas Sou quem sou (2007)

gem, jornalismo e um tiro de misericórdia, Elton Antu-

e Esperança – meu direito à vida (2008), isto é, o

nes, docente do PPGCom UFMG, busca aproximar

testemunho como configurador de memórias e

as noções de memória, temporalidade e midiatiza-

autorrepresentação. Para tanto, apoia-se em refe-

ção. Os acionamentos da memória, afinal, não são

rências importantes, como Beatriz Sarlo, Maurice

aleatórios: o interesse de Antunes são as narrativas

Halbwachs e Jacques Le Goff.
Bruna Santos Vida, mestra em Comunicação e

jornalísticas, quais engendramentos são possíveis,

Jeane Moreira, mestranda em Comunicação, am-

aquilo que nomeia como experiência jornalística.
Em seu relato, Herom Vargas, docente da

bas pelo PPGCom PUC Minas, elegeram o filme

UMESP, mostra-nos, a partir de músicas como Pelo

Jackie (2016) como objeto de análise. Por meio de

telefone e Linha de passe, as traduções do samba, des-

operadores conceituais como memória coletiva,

de suas origens até versões eletrônicas. Sua visada

acontecimento e narrativas midiáticas (sobretu-

teórica é a semiótica da cultura e a memória da

do jornalísticas), as articulistas apresentam sólida

cultura nas mídias.

contribuição teórica e analítica acerca das relações

Irene Machado, professora da USP, aborda o

entre narrativas midiáticas, biográficas e memória.

conceito persistência do cinema, sintetizado por

Os professores do Departamento de Comuni-

D. N. Rodowick. Por meio desse operador, consi-

cação da PUC Minas Lúcia Lamounier Sena e José

dera o cinema como um campo de transformações

Maria de Morais mobilizam as ligações entre cir-

históricas e culturais; o espaço cinemático, afinal, é

cuitos midiáticos, crime e memória: como a prisão

A memória por vir: mídia e processos identitários
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Apresentação
de Danúbia de Souza Rangel, no Rio de Janeiro,

nocional acerca de como o jornalismo se vale dos

em 2011, instaura uma complexa rede de sentidos

relatos memorialísticos, nomeadamente os perfis,

entre julgamentos morais, visibilidade e silencia-

como estratégia de buscar aproximar-se de modo

mento.

mais efetivo do real imediato.

No texto Memórias de uma história: (re)constru-

Já Clara Isabel Costa nos traz potente discus-

ções sobre lacunas, Sandra Sato produz um gesto de

são acerca da memória e da reinscrição do aconte-

volta: as incursões sobre o passado são carregadas

cimento jornalístico. Busca observar como a cons-

de impureza; o olhar do sujeito, afinal, efetua um

trução do acontecimento discursivo do podcast

enquadramento falível e fragmentado. Sua empi-

Serial relaciona a atividade mimética e o enquadra-

ria, o livro HHhH, de Laurent Binet, serve de rea-

mento da memória, a partir de análise da dimen-

gente de uma análise sobre o passado por meio de

são narrativa pelos conceitos de tríplice mimese de

narrativas.

Paul Ricoeur e da dupla vida do acontecimento de

A professora de fotografia da PUC Minas Adria-

Louis Quéré, além de relacioná-los com as noções

na de Barros Ferreira Cunha investiga a produção

de memória e produção discursiva de sentido tra-

fotográfica contemporânea por meio da noção de

balhada por Michel Pêcheux e Pierre Achard.

fotografia expandida, um processo de hibridização
de suportes e mesclagem de técnicas e procedimentos. Esse processo desloca uma ideia geral de
releitura: as imagens desse movimento condensam
sua dinâmica de captura e realização, têm textura
e parecem palpáveis.
De nuance epistemológica, o ensaio de Max
Emiliano Oliveira aproxima as noções de memória
e linguagem, perspectivando as modulações entre
esses fortes conceitos. Existe uma memória discursiva, um já-dito que liga os discursos em circulação,
cada palavra dita.
Mozahir Salomão e Rennan Antunes trazem
importante discussão sobre o potencial dos perfis
como gesto biográfico no jornalismo. É uma visada

A memória por vir: mídia e processos identitários
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convidados

Palestra do Seminário

Recordação e apego à vida:
da memória corporal à memória das
sensações na literatura e na cultura digital
Bruno Vasconcelos de Almeida . PUC Minas

Esta comunicação apresentou uma investiga-

memória está diretamente relacionado à questão

ção das relações entre memória e subjetividade,

da política e da vida. A memória está ligada a uma

com atenção especial para as passagens da memó-

das categorias da subjetividade, o tempo; e indi-

ria corporal à memória das sensações. Abordou

retamente às outras duas, o espaço e o ritmo. O

inicialmente a pergunta de quem é a memória,

tempo não é mais uma medida da vida; é a própria

percorrendo as distinções entre memória indivi-

vida. Se antes ele era mensurável, divisível, agora

dual, coletiva e social. Na sequência, o trabalho

ele se torna desmesurado, ou na expressão de Toni

contextualizou a importância da memória corpo-

Negri, constitutivo. Repensar a memória, tarefa

ral do ponto de vista da psicanálise e a relevância

árdua quando se passa do tempo homogêneo ao

da questão da memória das sensações do ponto

tempo múltiplo, do tempo unitário ao tempo an-

de vista da filosofia. Com o objetivo de pesquisar

tagonístico, do tempo quantitativo ao tempo qua-

as passagens da memória corporal à memória das

litativo, do tempo pacificado ao tempo explosivo,

sensações, o trabalho utilizou-se das literaturas de

do tempo domado ao tempo indomável. A cultura

Marcel Proust, Danilo Kis e Hermilo Borba Filho.

digital, por seu turno, ampliou consideravelmen-

A apresentação discorreu ainda sobre a problema-

te as comunicações, mediante a interconexão de

tização da memória no âmbito da cultura digital, a

diferentes mídias. A internet favoreceu a criação

partir da memória literária enquanto agenciamen-

de espaços e redes eletrônicas públicas e privadas,

to ativador da memória sensível. O problema da

ao mesmo tempo rompendo fronteiras entre essas

A memória por vir: mídia e processos identitários
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Palestra do Seminário . Bruno Vasconcelos: Recordação e apego à vida: da memória corporal
à memória das sensações na literatura e na cultura digital

esferas. Os aplicativos utilizados em dispositivos

go à vida está diretamente relacionada ao sofrer.

móveis radicalizaram as configurações da comu-

Se, no contemporâneo, a experiência do sofrer é

nicação eletrônica instantânea. Blogs e WhatsA-

anestesiada, evitada, medicada, anulada, quais di-

pp alteram a forma como se escreve, redimensio-

ferenças e diferimentos podem ativar a memória

nando a escrita. Há significativa transferência de

das sensações? O trabalho apostou na perspecti-

memória pessoal e coletiva para a cultura digital,

va política de que a cultura digital não tem como

da mesma forma que já há memória digital pro-

evitar os processos de subjetivação e individuação

priamente dita. Pode-se dizer que uma memória

que passam pelo trauma, pelo afeto, pelo corpo e

digital, produzida na cultura digital, é acionada no

pela sensação e, de certa forma, por algo similar

encontro homem e máquina, no encontro homem

àquilo que Aby Warburg denominou de ‘memória

e algoritmo e nas relações entre máquina e algorit-

como tesouro de sofrimentos’, fundo energético ou

mo. Por fim, explicitou-se a possibilidade de pen-

energia mnêmica, ou ainda ‘os transformadores da

sar a memória como dependente de uma experi-

energia cultural mnemônica’, equivalentes das di-

ência há muito em desaparecimento, a experiência

namicidades do inconsciente freudiano e das reali-

do sofrimento. Se inscrita no corpo e na sensação,

dades pré-individuais de Gilbert Simondon.

portanto, na relação de disparidade e diferimento
com o mundo, a memória como recordação e ape-

A memória por vir: mídia e processos identitários
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Palestra do Seminário

A história como festa e encontro
Denilson Lopes . UFRJ

Em “A festa e os cães” (2015) de Leonardo

As formas de pertencimento, portanto, não são

Mouramateus, me interessou pensar o que sig-

apenas espaciais, mas associadas ao tempo. Há

nifica a imagem fixa como configuradora de en-

uma sensação de orfandade no filme para termos

contros. Se, para Roland Barthes, entre outros, a

algum futuro. Não é uma restauração do tempo,

fotografia nos remete ao morto, ao que não existe

mas de um encontro com o tempo, no mundo. Um

mais; em “A Festa e o cães”, as fotos têm outro

encontro cosmopolita.

papel. As fotos criam uma ponte entre passado e

O que entendemos como cosmopolitismo? O

futuro, conectam lugares de forma inesperada ou

cosmopolitismo é uma espécie de reação tanto aos

pela experiência que o diretor e seus amigos tive-

excessos do pronvincianismo local, regional e na-

ram, criando um espaço cênico, cinemetográfico

cional quanto à experiência de desterramento, de

construído pelos afetos. A partir do encontro com

desenraizamento, de ser estrangeiro onde quer que

as fotos e nas festas, algumas questões surgiram.

se esteja, de não pertencer a nenhum lugar. O cos-

Será que a história e um filme podem ser uma

mopolitismo é uma outra forma de pertencimento

festa ao invés de uma catástrofe, no sentido benja-

que faz do mundo uma casa, um lar, concretamen-

miniano? Será que a imagem pode falar para onde

te construído a partir de múltiplos vínculos.

vamos e não só de onde viemos? Será que a foto-

Tanto quanto uma questão política e intelectu-

grafia pode ser um fluxo e não uma pausa? Será que

al, o cosmopolitismo é um estar no mundo pelas

é possível captar um movimento sem virar filme?

sensações que nos trazem a mídia bem como emer-

Pode a festa ser não só um tema, mas uma forma

gem das relações com os outros, os espaços e as

de dramaturgia, de encenação de uma experiência

coisas. Mas pode o mundo ser sentido? O mundo

coletiva? O que fica além da festa? Um desejo de

pode ser um corpo? Foram estas as últimas ques-

futuro diferente do passado, um futuro que não se

tões que nos guiaram para compreender as três for-

sabe qual vai ser, que não se deseja prever.

mas de encontro no filme.
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Palestra do Seminário

Temporalidade e midiatização: sobre origem,
jornalismo e um tiro de misericórdia
Elton Antunes . UFMG

Ao longo das últimas três décadas, os estudos

grupos sociais narram histórias sobre a sua origem

de memória floresceram nas ciências humanas e

e sua trajetória, marcando pontos específicos no

sociais. Na comunicação não foi diferente e a área

tempo como significativos, conforme formulação

participa desse esforço reflexivo em diferentes

de Maurice Halbwachs.

entradas teórico-metodológicas. Em especial, no

Mas não pretendo aqui discutir as causas des-

nosso campo, a questão da memória tem relação

sa revitalização do trabalho com a memória e sim

com novas abordagens e formas de problematizar

como alguns aspectos incidem naquilo que mais

a questão das temporalidades. Uma chave particu-

me interessa – as pesquisas em torno do jornalis-

larmente importante é a sistematização feita em

mo, da informação jornalística.

torno das noções de memória coletiva e memória

Tomo como premissa que a memória se refere

pública, o tratamento da relação memória e iden-

a uma dimensão temporal, é uma das formas de

tidade, e a discussão de procedimentos metodoló-

visar os processos de temporalização da vida so-

gicos na pesquisa em comunicação que façam uso,

cial. Temos várias figuras do tempo e a memória é

por exemplo, de histórias de vida e de arquivos.

uma dimensão que articula um conjunto específico

Com isso, todo um campo de investigação em

de relações temporais. Haveria a possibilidade de

torno da memória e comunicação se abre: a proble-

falar da memória como uma espécie de “memória

mática das “novas” tecnologias; o tema da nostal-

de mídia” (Kitch, 2005), isto é, a exploração sis-

gia; a importância do campo midiático para a cons-

temática de passados coletivos que são narrados

trução da memória; o jornalismo e a construção

pelos e com os meios de comunicação, através dos

de uma memória coletiva. No sentido mais geral,

meios de comunicação. Além disso, como a im-

as memórias coletivas são os meios pelos quais os

prensa é uma instituição social importante, os tra-

A memória por vir: mídia e processos identitários
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Palestra do Seminário . Elton Antunes:
Temporalidade e midiatização: sobre origem, jornalismo e um tiro de misericórdia

balhadores de notícias profissionais muitas vezes

e pouco tem a ver com forma tradicional de pensar

concebem-se como historiadores públicos que têm

o chamado sensacionalismo.

a responsabilidade e o poder de definir memória

É possível fazer uma incursão nesse material a

social (Kitch de 2005; Schudson, 1992; Zandberg,

partir da discussão da temporalidade? Como pen-

2010; Zelizer, 1992). O ditado popular “a notícia

sar esses movimentos do tempo no jornalismo? Ou

de hoje é a história de amanhã” revela sucintamen-

como determinada sorte de relações temporais me

te a autoridade cultural que os jornalistas profis-

ajudam a entender tal fenômeno?

sionais atribuem ao seu trabalho de memória, é a

Tenho intuído que um aspecto específico dessas

ideia do “jornalismo com rascunho da memória”.

figuras do tempo, que podem se articular com o

Em conjunto, os meios de comunicação seriam, ao

jornalismo e me permitiriam lidar com o fenôme-

mesmo tempo, a plataforma, o agente mobilizador

no da violência de gênero nesses relatos de agres-

e a autoridade cultural da memória coletiva.

sões a mulheres, seria pensar sobre o que chamaria
de “o problema da origem”.

Nos últimos tempos, venho lidando com relatos jornalísticos que tratam de casos de violência

Origem aqui é uma noção recuperada de Wal-

contra as mulheres em diferentes mídias informa-

ter Benjamin e que tem uma importante e ampla

tivas brasileiras: notícias oriundas de jornais im-

entrada em campos como os da História, Filosofia

pressos, portais de web, telejornais e radiojornal.

e Teorias Literárias. Será que tem serventia para

Especificamente, essa pesquisa tem como foco os

pensar fenômenos comunicacionais, em especial o

chamados crimes de proximidade, ou seja, aqueles

jornalismo? Benjamin queria ultrapassar uma his-

que se estabelecem no âmbito de relações pautadas

toriografia cientificista e positivista, em busca de

pela confiança, especialmente as que se dão entre

uma história não homogênea, não-linear e não-se-

parceiros afetivo-sexuais e familiares (em especial

quencial. Ele queria evitar pensar, como diz Gag-

maridos, companheiros, ex-maridos ou ex-parcei-

nebin, uma relação “extensiva do objeto no tem-

ros), e implicam violência episódica ou repetida,

po, colocado como por acidente num desenrolar

seja física, psicológica, sexual e/ou verbal contra a

histórico heterogêneo à sua constituição”. Para o

mulher.

pensador alemão, a expectativa era a de vislumbrar

Tenho um interesse em entender aspectos que

história e temporalidade “concentradas no objeto:

indiquem se há e qual é a especificidade cultural

relação intensiva do objeto com o tempo, do tem-

desse jornalismo, uma sorte de experiência jorna-

po no objeto”. (Gagnebin, 1994, p.13).

lística, que parece ter elementos de formas emer-

A partir dessa perspectiva, a questão temporal

gentes que se propagam em diferentes plataformas

está, pois, ligada à possibilidade de sondar deter-
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minados processos naqueles momentos que pare-

emerge dessa circulação? Assim, na análise dos re-

cem ser o da sua origem (e não de sua gênese). A

latos (cujos títulos indicam modos peculiares de

ideia de origem, diferente de gênese, quer apreen-

reportar a violência: “Filho mata a mãe em roleta

der o tempo histórico não em termos de cronolo-

-russa”; “Morta porque não quis transar”; “Jovem

gia, mas em termos de intensidade. A origem não

morta na saída do culto”etc.;) tem nos parecido

é um estágio primeiro, mas uma emergência do di-

que esse jornalismo consegue, na questão da vio-

ferente, um originário que destrói continuidades,

lência contra a mulher, para além do tom anedó-

que se inscreve no e pelo histórico.

tico, pitoresco, caricatural e acrítico que circunda

Dizemos, então, que a análise não deve buscar

as figuras populares em inúmeras manifestações,

as temporalidades reduzindo o movimento do jor-

apontar que estão em busca de uma gênese. O

nalismo à indicação de contextos históricos especí-

“onde tudo começou” dá o tom da história, fica no

ficos ou situando-o em uma dada cronologia, pois

ar; as indagações presentes nos relatos caminham

o decisivo é que há distintas temporalidades que

então para “as causas”; para o desdobramento e se-

configuram e atravessam o relato. Trata-se, seguin-

quência da história. Mas qual história? Há múlti-

do a indicação de Gagnebin, de tomar o jornalismo

plos episódios, eventos, relações, sujeitos referidos

também segundo o tempo que o conhece, o nosso

e em ação. Dia das mães; brincadeira; acidental-

tempo.

mente; adolescente; periferia; roleta-russa; arma;
mãe; família reunida etc.

Dadas essas premissas, o que a discussão ou a
noção de origem pode oferecer para alguma abor-

Ou seja, se olhamos de forma mais detida, o

dagem do jornalismo? A apropriação no campo da

que poderíamos ter é mistura, quadros superpos-

História tem sido potente e recorrente, vigorosa

tos, recontextualizados. Esse cotidiano popular

para a epistemologia da História. Pode nos servir

tem diversas temporalidades: cronológico, físico,

de alguma maneira?

formas da atemporalidade. A própria tragédia de

Se concordamos com a ideia de que o jornalista

cada grupo, um ambiente carregado de tensão.

ou quem relata, o sujeito relatado e o espectador

Mas as matérias, tomadas como epicentro daquilo

são coparticipantes da experiência jornalística,

que emerge, não parecem por em circulação uma

uma suposta posição privilegiada do jornalista não

condição de existência para os mundos que se re-

define sozinho os limites de tal experiência cujo

portam com significações novas, diversas, histórica

texto em sentido amplo é apenas um aspecto – ou

e socialmente marcadas. Não é um ambiente que

um “resto”.

está sempre repleto de acontecimentos, com inúmeras imagens que se sobrepõem. Que tem resis-

O que esses jornais põem em circulação? O que
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dido com a experiência jornalística.

tência – solidariedade, hospitalidade, convivialidade, conflito – em múltiplos tempos. Se pensamos

Todos esses relatos com os quais temos operado

nas comunidades de receptores, ficam latentes

tomam os fatos – ainda que cheio de “mistérios”;

possibilidades em torno da prevenção, do cuidado,

de não sabidos – como a priori, com vários princí-

do que se pode ou deve fazer etc.

pios explicativos. Há um regime de saber que can-

Penso que permanece o gesto forte de uma notí-

cela e anula a possibilidade da origem em troca de

cia como sucedâneo ao “acontecimento” – e assim

sua gênese. O problema não seria, pois, o regime

se faz história no sentido mais pobre da palavra,

de verdade, mas “métodos” de saber desatentos,

uma escrita do presente para um passado estável.

descuidados, desmemoriados, que postulam uma

Ou seja, assim como um “tipo de história” positi-

“redução” dos eventos a alguns princípios organi-

vista, trata-se de “contar o sucedido” – com pro-

zadores. Persegue-se e se produz a cronologia do

cedimentos, métodos, objetivos e uma perspectiva

evento, as temporalidades que organizam a emer-

temporal distinta. Subtende-se que as invocações

gência não se dão em termos de intensidades pró-

do passado só implicam o futuro, mas não somente

prias.

com a convocação de justificativas, causas, lições.

“A origem é o alvo”, é uma epígrafe utilizada

Porque o jornalismo não se “lembra” do que ainda

por Benjamin falando de Karl Kraus, em Palavras

precisa acontecer.

em verso – “A origem é o alvo”, o ponto de chegada.

A nosso ver, o relato jornalístico não se reduz

As matérias com as quais tenho lidado dizem isso?

ao relato de um passado “mais próximo” que um

O que emerge desses materiais como fenômeno co-

suposto passado histórico – o tal rascunho. Como

municacional é que a gênese é o ponto de partida –

gesto, de alguma maneira, podemos dizer que a es-

causalidade linear, procura de estabelecer conexões

crita jornalística se apresenta diferentemente, nas

lógicas com os fatos anteriores e posteriores. Quem

fendas entre o futuro e o presente. Dissemos que

aparece na cena do acontecimento tem apenas pre-

a experiência jornalística não tem na matéria, o

sença visível, mas não age.

eventual relato, um condicionante. Os eventos do

Lembrando mais uma vez Benjamin, em “A

jornalismo, se assim podemos dizer, não podem ser

origem do Drama Barroco Alemão”: “A origem,

reduzidos ao evento relatado, ao texto em sentido

apesar de ser uma categoria totalmente histórica,

abrangente. Eles atestam, antes e acima de tudo, o

não tem nada a ver com a gênese. O termo origem

fato de que um relato não possui um único ponto

não designa o vir-a-ser daquilo que se origina, e

de vista soberano e estável, e que o que ele torna

sim algo que emerge do vir a ser e da extinção. A

visível – seu “real referente” – não deve ser confun-

origem se localiza no fluxo do vir a ser como um
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torvelinho, e arrasta em sua corrente o material

argumento do autor, com o cuidado de observar as

produzido pela gênese. O originário não se encon-

especificidades de sua aplicação quando nos referi-

tra nunca no mundo dos fatos brutos e manifestos,

mos a textos noticiosos.

e seu ritmo só se revela a uma visão dupla que o

Observar o início das histórias nos ajudaria a

reconhece, por um lado, como restauração e repro-

entender também em que medida o jornalismo,

dução, e por outro lado, e por isso mesmo, como

com seus produtos simbólicos, contribui para o

incompleto e inacabado”.

gesto apontado por Luiz Eduardo Soares de “clas-

Então, a crítica comum de pedir ao jornalismo

sificar as pessoas aprisionando-as a um momento

mais contextualização às matérias tem que ser rela-

de sua vida, no qual elas foram autoras de atos

tivizada. Muitas vezes elas vêm trazer mais e novas

condenáveis”.
O texto jornalístico inventa tais origens como

continuidades, causalidades simples, linearidades.

gênese e precisaríamos de outra abordagem para

A busca pelo início da história inspira-se na tese

que ele pudesse operar segundo o signo da origem.

defendida pelo antropólogo e cientista político

Intuitivamente, diria que seria preciso articular um

Luiz Eduardo Soares em Justiça: pensando alto sobre

gesto de: reabrir o evento, nosso processo de refe-

violência, crime e castigo. Na referida obra, o autor

rencialização no jornalismo, sem postulá-lo como

defende que “o sentido de uma história depende

a identificação do ponto fixo; construir condições

do ponto a partir do qual começamos a relatá-la”.

para a emergência da violência de gênero como

Dessa maneira, durante a análise nos dedicamos

parte de uma memória ao mesmo tempo, retros-

a identificar nos relatos jornalísticos onde está o

pectiva e prospectiva; e ter como referência que o

início das histórias pois, a partir dessa perspectiva,

jornalismo nos lembra alguma coisa e nos lembra

acessamos elementos importantes para compreen-

de fazer alguma coisa. E que não deveria ser, no

der os sentidos e as representações presentes nes-

caro de relatos de violência, operar como se desse

tes textos. Destacamos que o que chamamos de

o tiro de misericórdia.

“início da história” não corresponde, necessariamente, ao início das matérias ou artigos. Afinal,
o argumento de Soares não trata especificamente
do relato jornalístico e, neste tipo de texto, o início da história pode ser mencionado a qualquer
momento. Portanto, fazemos uma apropriação do
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Música popular e memória:
samba e a tradução da tradição
Herom Vargas . Universidade Metodista de São Paulo - UMESP

O objetivo desta comunicação é demonstrar,

mória, acervo e repertório musical) e as mídias

a partir de exemplos musicais em uma linha cro-

como ferramentas de sedimentação, reconheci-

nológica, como a tradição do samba foi traduzida

mento e comunicação dos gêneros, elementos de

de suas origens à versão eletrônica numa prática

mediação no consumo na cultura das mídias. Ape-

constante de construção de memórias da cultura

sar dessas estabilizações, pretende-se evidenciar

nas mídias. O ponto de partida teórico é a semió-

que a dinâmica de contatos na cultura midiática

tica da cultura de Iuri Lotman, especialmente seus

sugere processos de criação, experimentação e de

conceitos de cultura como sistema dinâmico de-

traduções dentro do samba.

processamento de textos culturais e de semioses;

São analisados sob tais óticas os seguintes

de semiosfera, núcleo e fronteiras; de cultura como

exemplos musicais, considerados modelares dentro

memória; e de tradução da tradição.

da proposta apresentada: a gravação de um samba

Discute-se a noção de gênero da canção popu-

de roda do Recôncavo Baiano; Que, que, re, que, quê,

lar como conjunto de elementos musicais (ritmo,

de João da Baiana; Pelo telefone, de Donga e M. Al-

sonoridade, formação instrumental, voz), poéticos

meida; Conversa de botequim, de Noel Rosa e Vadico,

(estruturas de letra, temática, dicção) e perfor-

cantada por Noel; Solidão, de Dolores Duran; Desa-

máticos (dança, ambiente musical, interpretação)

finado, de Tom Jobim e N. Mendonça, interpretado

estabilizados e reconhecidos como núcleo do sis-

por João Gilberto; Pela internet, de Gilberto Gil; Toc,

tema (ou semiosfera) do samba – em especial, as

de Tom Zé; Linha de passe, de J. Bosco e A. Blanc,

anafonias. Destaca-se a ação de dois conjuntos de

tocada pelo violinista Ricardo Herz; e Samba assim,

mídias, uma de registro e arquivamento, outra de

de Fernanda Porto.

difusão e circulação: os suportes de gravação (me-
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Papel da memória da cultura
na «persistência do cinema»
Irene Machado . USP

O principal objetivo desta comunicação é tra-

Tal sobrevida se deve também ao fato de, ao pro-

çar a linha de raciocínio segundo a qual o cinema é

jetar modelos de espaços cinemáticos em procedi-

considerado um campo de investigação humanísti-

mentos tais como enquadramentos e ângulos de

ca em que modelos de visão de mundo são desen-

tomadas, o cinema dá mostras de sua resistência.

volvidos e traduzidos em termos das relações entre

Persiste a ponto de o espaço cinemático se multi-

comunicação e espaço no contexto de diferentes

plicar e, na hibridização de suas formas marcadas

transformações histórico-culturais. Dentre elas,

pelo processamento eletrônico, se constituir en-

a demanda que nos interessa examinar é aquela

quanto meio. Todavia, longe da determinação e da

posta quando o espaço cinemático já não mais é

dominância da performance tecnológica do meio

produzido tão somente pelo filme enquanto pelí-

digital, ainda segundo Rodwick, o cinema persiste

cula, ainda que continuemos denominando filmes

graças à virtualidade das formas digitais em que a

às produções de câmeras.

matriz fotográfica perde força ante o domínio dos

O problema de investigação se coloca quando,

processos eletrônicos no cinema digital nascente.

na substituição do trabalho com a película foto-

Nos estudos de Rodwick, o cinema permanece

química pelo processo digital, se observa o desen-

graças à continuidade de algumas propriedades de

volvimento do processo da “persistência do cine-

sua construção como espaço cinemático – concep-

ma”, tal como foi sintetizado por D.N. Rodowick

ção fundamental nas mais diferentes práticas da

(2007) no contexto de um paradoxo: apesar do

tradição foto-cinematográfica, a começar pela cen-

desaparecimento do filme – película de celuloide

tralidade do quadro e do plano na montagem e na

com registro fotográfico analógico –, o cinema con-

edição do objeto cinemático enquanto cena e en-

tinua em seus pressupostos conceituais e estéticos.

quanto cinema. Se, nos primórdios dessa tradição,
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a centralidade do quadro se sustentava, sobretudo,

memória da cultura onde os meios, longe de serem

no geometrismo óptico dos ângulos de tomadas na

considerados tão somente veículos, se apresentam

construção dos planos, no processo de expansão de

como processos históricos em transformação e em

suas formas a centralidade do quadro, do plano e

constante devir de suas possibilidades.

da visão perspéctica cede lugar ao fluxo dos pontos

Duas frentes se abrem e favorecem a abordagem

luminosos produzidos em operações de circuitos

semiótica: (1) toda construção histórico-cultural se

eletrônicos e do processamento digital.

faz por acúmulo, contrastes e conflitos que a me-

Se, nos termos de Rodwick, o cinema perma-

mória cultural preserva, alimenta e transforma; (2)

nece como virtualidade quando processado pelos

ao operar um retorno ao visível, as transformações

circuitos eletrônico-digitais das imagens técnicas,

emergentes se mostram como fruto de realizações

vale acrescentar um outro argumento: a persistên-

de codificações culturais, onde os códigos se mani-

cia se deve igualmente às transformações emergen-

festam como exercícios de construções analíticas

tes capazes de recuperar estados precedentes, vale

ou simplesmente diferentes linguagens da cultura.

dizer, de transformar os pontos de luz (fótons) em

Na verdade, essas duas frentes trabalham em nome

imagens das coisas visíveis apreendidas pela per-

de uma finalidade comum: a transformação da in-

cepção e cognição humanas (FLUSSER, 2008, p.

formação em texto de cultura, o que implica um

23) de modo a recuperar nessa operação a sua con-

processo de diferentes formas de tradução cultural.
Nesse sentido, há que se considerar uma ou-

dição de meio de comunicação.
Ao reconhecer que, como meio de comunica-

tra hipótese de caráter contra-argumentativo: se as

ção, o cinema mobiliza diferentes dispositivos

construções culturais não podem prescindir da me-

tecnológicos sem ignorar os processos sensoriais e

mória de seus códigos e de suas linguagens a persis-

cognitivos, Rodowick mostra como os operadores

tência do cinema não se faz sem resistência, reação

e suas mediações se tornam as principais forças de

ou intervenção nos procedimentos constitutivos

transformação. No contexto de sua argumentação

de sua linguagem. A própria virtualidade atribuída

amparada pela análise de filmes, ganha força a hi-

tão somente ao processo eletrônico-digital é tri-

pótese de que a persistência do cinema se alimenta

butária de procedimentos e invariáveis da memó-

muito mais de eventos de sua construção cultural

ria cultural. (LOTMAN, 1998a, b; MACHADO,

e histórica do que de sua natureza física e instru-

2015). Até mesmo a continuidade torna-se uma

mental. Com essa hipótese, Rodwick abre caminho

forma de resistência uma vez que é garantida gra-

para que se possa recuperar na construção cultural

ças ao vigor de intervenções reativas de novos pro-

e histórica sua articulação fundamental, isto é, a

cedimentos. Ainda que se beneficie das inovações
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tecnológicas, a persistência do cinema é tributária

gação é garantida não tanto pelos objetos que exa-

de vínculos com a memória da cultura – e essa é a

mina – que continuamos a chamar de filmes num

hipótese principal desse estudo. Com isso se quer

ato de resistência – mas sobretudo pelos conceitos

dizer o seguinte: graças à memória, as mudanças

e métodos que mobiliza de modo a gerar pensa-

não eliminam as formas existentes, mas provo-

mento crítico.

cam o surgimento de novas formas no interior dos

Com esse raciocínio, espera-se, senão definir,

meios como novas estratégias de existência e de

mas pelo menos explicitar o papel da memória e do

criação de uma informação nova. Como memória

espaço cinemático na persistência do cinema e na

da cultura, o filme emerge como forma cultural de

resistência do filme como construções históricas a

resistência.

partir das quais toda a cultura eletrônico-digital

No âmbito do estudo semiótico da cultura, a

se consagrou como cultura audiovisual gerada no

dinâmica das transformações em informação nova

interior da cultura visual de tradição pictórica e

– ou em emergências – diz respeito ao processa-

fotográfica.

mento de códigos culturais e sua ulterior tradução
em linguagem impulsionado pela condição analítica de sua construção. É do código como «construção analítica» - o que permite sua tradução da
cultura - que se trata quando se observa o processo
de resistência. Nesse sentido, a potencialidade da
memória está diretamente vinculada às capacidades críticas de produção de linguagem como forma
de pensamento na percepção e cognição dos fenômenos que manipula.
A persistência do cinema e a resistência do
filme face às mudanças tecnológicas torna-se um
vasto campo de análise para se a produção de pensamento crítico capaz de tangenciar a dinâmica
da própria cultura audiovisual inaugurada pelos
meios eletrônicos. A coerência e coesão da investi-
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O testemunho no audiovisual comunitário:
a construção de uma
memória coletiva das favelas cariocas
Lilian Saback 1

dos telejornais que, com frequência, retratam a mi-

Introdução

séria e a violência com sensacionalismo. As favelas
As desigualdades socioeconômicas no Brasil

entraram também para o circuito turístico da ci-

estão inscritas na lógica da ocupação espacial dos

dade mundialmente conhecida como maravilhosa.

territórios urbanos das principais cidades do país.

Com a construção deste cenário, nos acostumamos

As populações mais pobres se concentram em fa-

a ler ou assistir a história dos moradores dessas fa-

velas afetadas pela falta de estruturas básicas como

velas a partir do olhar de quem, exceto raríssimas

saneamento, pavimentação, iluminação pública,

exceções, nunca viveu em uma delas.

áreas de lazer e limpeza urbana e, também, pela

O presente artigo reflete sobre o testemunho

baixa qualidade da educação, saúde, segurança e

como uma ferramenta estratégica para a constru-

lazer. Na ânsia de discutir este novo processo de

ção de uma memória coletiva a partir da autorre-

transformação das favelas, surgiram novos olha-

presentação do universo das favelas em filmes pro-

res sobre elas. Assim, como a maioria das favelas

duzidos por jovens moradores de comunidades do

do país, as do Rio de Janeiro se tornaram alvo de

Rio de Janeiro. Partindo da noção de representação

estudos acadêmicos e produções cinematográficas,

com a função de tornar presente à consciência a

por exemplo, que visam, na maioria das vezes, en-

realidade externa (Japiassu e Marcondes, 1996, p.

tender a violência urbana gerada, principalmente,

235), tomo autorrepresentação como um modelo

pelo tráfico de drogas. Elas também são as estrelas

que legitima uma representação mais autoral das
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O testemunho audiovisual comunitário: a construção de
uma memória coletiva das favelas cariocas . Lilian Saback

favelas, na medida em que o cotidiano de quem

ender esta luta pela dominação da recordação e da
tradição, esta manifestação da memória. LE GOFF
(1990, p. 476).

vive nelas é registrado e apresentado pelos próprios moradores.
Adota-se o conceito de memória coletiva

Para se pensar o uso do testemunho como re-

cunhado por Maurice Halbwachs no livro La me-

curso de reconstituição do passado e a confiança

moire colletive, publicado em Paris, em 1950, depois

depositada, me amparo nas análises feitas por Sar-

de sua deportação e assassinato pelos nazistas. A

lo em Tempo Passado (2007). A autora sustenta a

obra foi traduzida em 1990 para o português pelas

tese de que mais importante que lembrar é enten-

Edições Vértice. Para o autor, a memória coletiva

der o fato ocorrido, a experiência vivida, o passado

faz parte de um sistema centrado no espaço social,

sofrido. Sarlo tem como pano de fundo a ditadura

na vivência de um grupo.

militar na Argentina e os escritos sobre guerra de
Susan Sontag. Dois períodos distintos, dois passa-

A maioria dos grupos, não somente aqueles que resultam da justaposição permanente de seus membros, dentro dos limites de uma cidade, de uma casa
ou de um apartamento, porém muitos outros também, imprimem de algum modo sua marca sobre o
solo e evocam suas lembranças coletivas no interior
do quadro espacial assim definido. (HALBWACHS,
1990, p. 111).

dos violentos eternizados na memória de milhares de pessoas a partir da narrativa de quem viveu
este período. Segundo a autora, o holocausto, por
exemplo, promoveu a monumentalização do passado e tornou obrigatório não esquecer.
Sarlo apoia suas análises em Benjamim, outro

Este texto apoia-se, ainda, na ideia de que a

autor que trabalha a questão da memória, mas com

construção de uma memória coletiva do espaço

um olhar que nos interessa: a memória daqueles

social da favela deve ser compreendida com a im-

que ficaram de fora da História Oficial. No artigo

portância política destacada por Jacques Le Goff

“Sobre o conceito da história” (1940), Benjamim

em História e Memória. O historiador entende que a

analisa o quadro Ângelus Novus, do pintor suíço

memória alimenta a história, o passado é resgatado

Paul Klee, e dele pensa a memória dos esquecidos,

para o bem do presente e do futuro. A memória

aqueles que não tiveram direito a lembrança. Ele

coletiva trabalharia, assim, para a libertação dos

vê no anjo o dever de olhar para trás e colher os

indivíduos.

vestígios da história desses esquecidos.
Já para pensar este movimento dos sujeitos da

Uma memória coletiva é não somente uma conquista, é também um instrumento e um objeto de poder.
São as sociedades cuja memória social é sobretudo
oral ou o que estão em vias de constituir uma memória coletiva escrita que melhor permitem compre-

experiência a partir do audiovisual, recorri aos modos de observação do documentário contemporâneo. Os pensamentos de três autores atentos ao

A memória por vir: mídia e processos identitários

25

O testemunho audiovisual comunitário: a construção de
uma memória coletiva das favelas cariocas . Lilian Saback

gênero cinematográfico, Nichols (2005), Bernar-

(1960), de Jean Rouch, e Primárias (1960), de Ri-

det (2003) e Da-Rin (2004) contribuíram para

chard Leacock, Albert Maysles e Don Pennebaker.

a definição do modo de observação adotado: o

Com a chegada dos equipamentos menores e mais

lugar da voz do sujeito da experiência. As vozes

leves, como câmeras portáteis e gravadores de som,

no documentário organizam, situam, contextua-

os diretores experimentavam o estilo, buscando

lizam, autorizam, autenticam e, por conseguinte,

um “efeito de verdade”. O projeto rouchiano, em

nos permitem identificar quem fala e de onde fala.
Elas falam de modos diferentes, são diversificadas,

especial, uniu cinema e antropologia e promoveu a

como alerta Bernadert (2003), mas, quando única,

passagem da câmera para as mãos de quem quase

são “a interação de todos os códigos de um filme”

sempre estava à frente dela, como objeto de estu-

(Nichols, in 2004, p. 50).

do: o homem africano. No que Gonçalves (2008)

Em A voz do documentário (apud Ramos, 2005),

compreendeu como “a diferença como adição”,

Nichols orienta que são pelo menos quatro os

o outro e sua cultura passaram a ser observados

principais estilos de vozes encontrados nesse gêne-

por ele próprio. Rouch realizou 107 filmes entre

ro cinematográfico. De acordo com o autor, cada

1947 e 2002, a maioria em países africanos, onde

um deles tem “características formais e ideológicas distintas”2. O primeiro estilo é classificado

acabou montando uma equipe de filmagem com
moradores locais.

como “Voz de Deus”, nos moldes do inglês John

O terceiro estilo também está vinculado ao dis-

Grierson, que entendia o documentário como um

curso direto e introduz a entrevista como caracte-

modo eficiente para a difusão de valores cívicos e

rística principal. Por este motivo, recebe o nome

na formação da cidadania. Em síntese, uma narra-

de “filme de entrevistas”. Na década de 1970, o

ção feita fora do campo de filmagem, em off, com

estilo virou marca nos filmes políticos e feministas,

certo tom de verdade absoluta. Um modelo que

com a incorporação de testemunhos dados direta-

até hoje é adotado, principalmente, nos noticiários

mente para a câmera. Nichols destaca que o estilo

de televisão.

muitas vezes traz falas reveladoras, mas, também,

O segundo estilo foi nomeado como “cinema

outras vezes incompletas e fragmentadas. O uso

direto”, captando as situações sem intervenções da

de entrevistas é uma tradição nos documentários

equipe de filmagem. Os exemplos mais emblemá-

contemporâneos.

ticos desse estilo são os filmes Crônica de um verão

O quarto estilo, “autorreflexivo”, seria para o
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autor a apropriação de todos os discursos: entre-

nema. Sou Quem Sou reproduz as entrevistas feitas

vistas, voz do diretor sobreposta com intertítulos,

com líderes comunitários da Cidade de Deus an-

além de passagens observacionais. O documenta-

tes, durante e depois da visita do presidente Lula

rista não se ausenta ao provocar a reflexão do es-

à comunidade em 2006. O documentário abre o

pectador e de alguma forma, recorrendo a algum

filme que conta ainda duas outras histórias, Sebas-

recurso técnico, conduz o filme.

tião e Silêncio.
Flor na lama (Spectaculu, 2008) é um docu-

O cineasta sempre foi testemunha participante e ativo fabricante de significados, sempre foi muito mais
um produtor de discurso cinemático do que um repórter neutro ou onisciente da verdadeira realidade
das coisas. (ibid, 2005, p. 49).

mentário produzido por alunos da Escola de Artes
Spectaculu para o Projeto Marco Universal sobre
Direitos Humanos, realizado pela Organização das
Nações Unidas. São quatro histórias, mas este estudo observa apenas a primeira delas: Esperança –

Acrescento a este estilo os recursos de edição

Meu direito à vida. O curta conta a história de Thia-

como a animação na representação de um teste-

go Ortega, um jovem paraibano que foi entregue

munho.
Ao todo, foram observados seis curtas de até

pela mãe para uma família que o trouxe para o Rio

20 minutos cada: Estórias da Rocinha (Mariani,

de Janeiro, onde mora no Complexo da Maré, uma

1987); Tente outra vez (CUFA, 2005); Cidade do

comunidade que reúne 16 favelas, na Zona Portu-

Pan (CUFA, 2007); Eleições 2000 e sempre (2007);

ária da cidade. Perto de lá descobriu o audiovisual

Flor na lama (Spectaculu, 2008); e Para inglês ver

na Escola de Artes Spectaculu.

(PUC-Rio, 2009). Em cada um deles, buscou-se
Sou Quem Sou, a voz das lideranças

identificar as vozes presentes para determinar a
voz do sujeito da experiência, a voz da favela, contextualizando as apropriações técnicas feitas por

O episódio Sou Quem Sou, produzido pela

seus realizadores. Dos filmes relacionados, dois

CUFA, o primeiro do filme Eleições 2000 e sem-

abraçam o testemunho como fio condutor das his-

pre, dá voz aos líderes comunitários da Cidade de

tórias de dois personagens das favelas do Rio de

Deus: MV Bill, Piri e Doró. O primeiro, MV Bill,

Janeiro: o líder comunitário e o imigrante nordes-

dispensa apresentações e abre o documentário opi-

tino.

nando sobre a vida partidária na comunidade. Os

O episódio Sou Quem Sou produzido pela CUFA

outros dois, no entanto, falam sobre suas vidas, os

para o filme Eleições 2000 e sempre (2007), uma co-

obstáculos superados, a descoberta da liderança

produção da CUFA, Nós do Morro e Nós do Ci-

comunitária e a importância de cada um dentro de
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uma mesma comunidade. As falas são descontínu-

a classe dominante, aproveita-se da brecha aberta

as e pontuam os roteiros ficcionais que compõem

pelo audiovisual para contar essa história, que ha-

o curta-metragem. Os depoimentos coletados nas

via ficado de fora da oficial.

entrevistas são testemunhos, relatos de um passa-

Devido ver meus amigos tudo andando bonitinho,
indo para o baile, pagode. Aquilo ali eu comecei a
fazer coisa errada, saí pá rua pá pegar os negócios
dos outros, que não era meu, né? Roubar. Piri hoje é
um líder, olha o orgulho, um líder comunitário que
ajuda muita gente, graças a Deus, né? Deus dá força,
dá condições. (Piri, em um trecho do filme Eleições
2000 e sempre, CUFA/Nós do Morro/Nós do Cinema, 2007).

do que sustentam o presente e tornam o futuro
esperançoso.
Quando Piri conta que foi abandonado pela
família, criado em um orfanato e que a revolta
por ser o filho descartado acabou levando-o para
a vida do crime, narra uma trajetória de vida que
se identifica a de outros jovens nascidos em fave-

A narração do passado e a valorização do tes-

las. Segundo uma missão realizada pela Relatoria

temunho de Piri lhe permitem construir um senti-

Nacional pelo Direito à Educação em 13 favelas do

do e, por conseguinte, fortalecer-se como sujeito.
Baseada em Leonor Arfuch3(2003), Sarlo deno-

Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro, a maioria
deles vive em situação de conflito armado e “tal

mina “cura identitária” o uso dos diversos tipos

situação se caracteriza por confrontos frequentes

de narrativas não ficcionais como testemunhos,

entre narcotraficantes e forças de segurança, geran-

histórias de vida, entrevistas, autobiografias, lem-

do sofrimento, perdas civis e violações diversas dos

branças, memórias e relatos identitários. A autora

direitos humanos desses territórios” (Carreira e

nos alerta para o fato de que a aceitação do teste-

Carneiro, 2008, p. 74). Ao narrar passagens de sua

munho como verdade gera um otimismo teórico

vida, seu testemunho reconstrói um passado invi-

que, na opinião dela, pode ser, além de um pro-

sível, retira-o do esquecimento e o transforma no

blema para a filosofia, um problema para a histó-

comunicável, no comum (Sarlo, 2007, p. 23-24).

ria. Sarlo questiona a garantia da memória e do
testemunho em primeira pessoa para a captação

Sou Quem Sou mostrou a história de vida de Piri,

de uma experiência. Sem a pretensão de discordar

um garoto nascido na favela, egresso da criminali-

de Sarlo, descartamos a questão do registro histó-

dade, que deu a volta por cima e tornou-se uma

rico, para atentar apenas para a importância deste

liderança afirmativa. Piri olha para o seu passado

testemunho do sujeito da experiência como forma

e recolhe os fragmentos, reconta um passado que

dele apresentar a sua versão, a versão do homem
comum e não do sociólogo ou historiador. De certa

não pode ficar esquecido e enfrenta o progresso,
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forma, ele resgata a história de outros moradores

munidade. (Trecho do filme Eleições 2000 e sempre,
CUFA/Nós do Morro/Nós do Cinema, 2007).

de favelas, da comunidade, e lhes dá visibilidade.
Seguindo com o foco no testemunho de Piri,

O depoimento de Doró, outra liderança comu-

em outro fragmento da entrevista, ele reconhece

nitária da CDD, também soa como exemplo. Doró

que precisa se aliar aos políticos como, por exem-

mantém uma área de lazer na comunidade, onde

plo, o então deputado pelo PMDB do Rio de Janei-

promove atividades para os jovens. Um espaço

ro Rodrigo Bethlem, que no filme aparece fazendo

destinado à experiência cultural por meio do es-

campanha na Cidade de Deus. “A gente tem que

porte. Um trabalho que é respaldado por MV Bill,

tá forte pra ajudar essa pessoa. E às vezes, essas

líder da Cidade de Deus: “A minha maior crença

ajuda vem tudo [sic] através de um candidato que
a gente trabalha com ele”, afirma o líder comunitá-

hoje, de verdade, está nos movimentos sociais. Nas

rio. A influência dele é confirmada no filme com o

pessoas que se juntam para tentar espalhar o bem

uso de um trecho do discurso do deputado durante

de alguma forma”. Em outro momento, o mesmo

campanha na CDD. “Vocês vão ter que me aturar

Bill confessa: “Não consigo falar que a política

por muito e muito tempo ainda e o Piri idem. Vai

vai modificar e nos trazer o benefício necessário”.

ter que me aturar por muito tempo. Ele queren-

Os depoimentos, de alguma maneira, apresentam

do ou não”, avisa Rodrigo Bethlem. A frase torna

discursos que fortalecem a imagem das lideranças

pública a estreita relação entre o político e o líder

comunitárias da comunidade. Com os episódios

comunitário. Uma relação que visa conquistas co-

Sebastião e Silêncio, o filme oferece ao espectador a

letivas, ou seja, conquistas para a comunidade. Em

oportunidade de conhecer o posicionamento po-

resumo: Piri é apresentado como um sujeito que,

lítico do morador da CDD. O curta conta a his-

sem deixar de lado sua história, seu passado, seu
presente, seus desejos, anseios e conquistas, tran-

tória da família do desempregado Sebastião, que

sita por caminhos nem sempre aprovados por seus

recebe a proposta de trabalhar fazendo “boca de

“parceiros” para ser por fim respeitado por todos.

urna” durante as eleições. A mãe, que sustenta a
família como doméstica, incentiva o marido a fa-

Sou conhecido como Doró, me considero uma liderança comunitária junto com o Piri, Arthur e outros
demais que fazem pela comunidade. Minha função
aqui é mais provar o meu valor que eu tenho para a
comunidade. Os governantes quase não fazem certas coisas aqui. Eu com poucos conhecimentos que
eu tenho, consigo fazer grandes coisas na minha co-

zer o “bico”, enquanto o filho mais velho condena
a atitude do pai que aceita distribuir santinhos de
um candidato a vereador, que mal conhece. Para
ajudá-lo, Sebastião ainda chama o filho menor de
idade. A ficção traz à tona a tensão entre valores

A memória por vir: mídia e processos identitários

29

O testemunho audiovisual comunitário: a construção de
uma memória coletiva das favelas cariocas . Lilian Saback

diferentes existentes dentro de uma única família:

rias que apresentam a traje(his)tória de jovens que

honestidade, necessidade e ingenuidade. Só depois

encontraram um sentido de vida na Escola de Ar-

de dramatizar o cotidiano da comunidade, é apre-

tes Spectaculu. Interessa-nos fixar na primeira de-

sentado como foi a primeira visita de um chefe de

las: Esperança – Meu direito a vida. O curta começa

Estado, o presidente Lula, à comunidade no dia

com o narrador em off, Thiago Ortega, apresentan-

1º de setembro de 2006. Depois de discursar para

do sua história. Mais uma vez, recorremos a Sarlo

uma plateia cheia de adolescentes e crianças, Lula

(2004) para compreender o testemunho de Thiago

falou para as câmeras da CUFA o que os testemu-

como a interpretação de sua experiência, cercada

nhos dos líderes da comunidade já vinham pontu-

de subjetividade. A mãe biológica, Verônica, nas-

ando ao longo do filme.

ceu em Esperança, Paraíba, Nordeste do Brasil, e,
segundo Thiago, não teve condição de criá-lo, “não

Eu penso que a juventude da Cidade de Deus diferentemente de outros lugares, o pessoal não ficou
reclamando as coisas que não conquistaram. O pessoal foi para a luta para conquistar alguma coisa.
(Lula em um trecho do filme Eleições 2000 e sempre, CUFA/Nós do Morro/Nós do Cinema, 2007).

teve condição de nada”. O vídeo mescla desenhos
em preto e branco com a atuação de atores para
transitar na vida da mãe do jovem, que não estudou e engravidou na adolescência. Foi expulsa de
casa, deu a primeira filha para adoção e, ao voltar

Com base nas entrevistas realizadas para este

para a casa dos pais, novamente engravidou e, mais

trabalho, vemos que a experiência com o audio-

uma vez, foi banida do convívio familiar, desta vez,

visual tem provocado este movimento em direção

levando com ela o filho Thiago.

ao possível, esse ir “à luta para conquistar alguma

Este trecho do documentário reúne, em 4 mi-

coisa” a que o presidente se refere. São experiên-

nutos e 10 segundos, imagens, em desenhos ou de

cias que dão oportunidade de errar, acertar, enfim,

cenas roteirizadas, que recorrem à Literatura de

experimentar para se descobrir e se apresentar para

Cordel, na concepção do figurino e maquiagem.

os outros.

De alguma forma fala das tradições do nordeste
brasileiro, resgata traços da identidade do povo
nordestino. A filmagem em preto e branco nos re-

Flor na lama

mete ao lado sombrio da vida, marcado por difiEm Flor na Lama (Spectaculu, 2008), encontra-

culdades, por privações que se assemelham ao co-

mos mais um modelo de apresentação do morador

tidiano de uma parcela da população brasileira que

de comunidade com base no testemunho na pri-

deixa o Nordeste em direção ao Sul e ao Sudeste

meira pessoa. No curta, assistimos a quatro histó-

do Brasil em busca de uma mudança de vida. De
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acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de

Mais uma vez vale lembrar que Flor na Lama é

Domicílios 2008, o Sudeste é a região que mais

resultado de uma ação educativa de organização

recebe imigrantes nordestinos. Dos 9,8 milhões de

não governamental, a Escola de Artes Spectacu-

imigrantes que viviam na região, 7 milhões nasce-

lu. E foi produzido, especialmente, para o projeto

ram no Nordeste. Entretanto, o que mais nos cha-

Marco Universal – Direitos Humanos, que reuniu

ma a atenção são as relações sociais estabelecidas

documentaristas, profissionais e amadores, na

por Thiago com sujeitos que o rodeiam como ato-

missão de, por meio da linguagem do documen-

res coadjuvantes na trajetória dele.

tário, buscar a compreensão e a mobilização da

O testemunho em off de Thiago, assim como

sociedade sobre o tema Direitos Humanos. “Cir-

o de Piri, de Eu sou quem Sou, nos alerta para duas

culando, a multidão se reapropria de espaços e

questões: a primeira, como adiantou Benjamim,

constitui-se como sujeito ativo” (Hardt & Negri,

são depoimentos que recolhem fragmentos, ves-

2006, p. 421). Em outras palavras: neste projeto

tígios de histórias que estavam fora da história

os jovens aspirantes a cineastas de periferia têm a

oficial, que estavam esquecidas; a segunda, que a

mesma projeção que os demais documentaristas e,

traje(his)tória de cada um não está vinculada ape-

mesmo sem a bagagem profissional que a maioria,

nas a seus parentes consanguíneos. O jovem de pe-

estão conquistando seus espaços, contando suas

riferia está ligado a outras relações que o inserem

traje(his)tórias sem demagogia, sem pena deles

de vez no “dentro” proposto por Hardt & Negri

próprios. São sujeitos que circulam por espaços

(2006, p. 282). A história de Thiago poderia ser a

e conhecimentos múltiplos sem utopia, mas com

de João, de Severino e de tantos outros jovens mi-

o objetivo de realizar o possível. Um possível que

grantes que, até então, rotulados como excluídos,

permite criar, contar sua versão e ser inserido no

tiveram poucas oportunidades de contar suas vi-

mercado de trabalho.

vências. São sujeitos históricos que a partir de suas
singularidades se inserem na lógica do capitalismo

Os testemunhos de

contemporâneo, que absorve o que cada um tem

sujeitos heterotópicos

de especial, de diferente, de melhor para formular
uma dinâmica rentável de cooperação não mais só en-

Piri e Thiago são representantes de uma gera-

tre máquinas, mas entre indivíduos. Por conseguinte,

ção de jovens moradores de favelas que denomino

crescimento profissional dentro desta indústria audio-

sujeitos heterotópicos. Aqueles que experimentam

visual que tem o “poder da captura da cooperação en-

uma “identidade heterotópica” como “consequência

tre cérebros” (Lazzarato, 2006, p. 220).

das relações estabelecidas em um mundo globaliza-
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do, onde a tecnologia e o espaço virtual colocam
os indivíduos totalmente flexíveis. Seja territorial-

zável que possibilita a criação de mundos possíveis
e a prática da cidadania rompendo com territoria-

mente, seja socialmente”. (SABACK, 2010). Os

lidades fixas.

dois, assim como a maioria dos jovens nascidos

Identidade é uma palavra enigmática: por um lado,
significa originalidade de alguém, a singularidade
que torna cada pessoa incomparável e única; por
outro lado, adquire o sentido oposto ao designar a
semelhança que aproxima duas pessoas” (...) “Diferenciar-se e igualar-se, mirar-se nos outros e apartar-se deles são duas faces da mesma moeda, dois
momentos complementares do jogo de espelhos em
que nos formamos. (Atahyde, Bill & Soares, 2005,
p. 205).

e criados em favelas, que, até então, precisavam
aprender um ofício para de alguma forma estar
inseridos na sociedade, sem serem taxados de vagabundos ou aspirantes a bandidos, estão tendo a
oportunidade de criar, fazer arte, produzir audiovisual. Uma experiência cultural que, de certa forma,
era acessível com maior frequência, apenas, para
as classes com mais poder aquisitivo da sociedade.

Os dois trechos acima fazem parte do capítulo

Para o jovem de favela, a possibilidade de usar o

“Identidades em obras I: adolescência”, que está
no livro Cabeça de Porco (2005), que faz uma radiografia das crianças e adolescentes que vivem
atualmente no mundo do crime. O artigo faz uma
reflexão sobre as dificuldades que se estabelecem
na fase da adolescência, quando, para crescer, o jovem precisa romper com os laços de dependência
com os pais e conquistar sua autonomia em um
território cercado pela criminalidade. É fato que na
maioria das favelas do Rio há a presença do traficante de drogas e, com ele, a rotina de aliciamento
de menores para funções operacionais. Sendo assim, entre as imagens que se refletem na metáfora

conhecimento e a criatividade como instrumento
de produção o coloca em sintonia com esta nova
realidade.
Os jovens que vivem nas favelas cariocas, como
todos os adolescentes, experimentam o duro momento de amadurecer, deixam de ser crianças para
virar adultos que devem ser capazes de obter o seu
próprio sustento e, se for o caso, de sua família.
Pelo menos é esta a cobrança da sociedade de uma
forma geral. Ao buscar seu espaço, o jovem espelha-se em seus semelhantes, ou seja, em outros
jovens que transitam, muitas vezes, em outros pa-

dos jogos de espelhos usada pelos autores estão

drões econômico-financeiros. Através da troca de

sempre se embaralhando referências positivas e

experiências, de relações sociais em territórios vir-

negativas.

tualmente navegáveis com as ferramentas digitais
e a internet, cria-se uma identidade heterotópica,

A construção de si é bem mais difícil que escolher
uma roupa, ainda que a analogia não seja de todo
má, uma vez que o interesse por uma camisa de
marca, pelo tênis de marca, corresponde a um esforço para ser diferente e para ser igual, para ser

que ajusta o sujeito como tal, sem máscaras, a cada
momento ou período da vida. Vale ressaltar que
por heterotopia entendo um espaço múltiplo, reali-
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testemunho promove uma lembrança coletiva, de

diferente-igual-aos-outros, isto é, igual àqueles que
merecem a admiração das meninas”. (Atahyde, Bill
& Soares, 2005, p. 206).

muitos jovens criados em favela e que vivem em risco
de sofrerem sequelas da convivência com os conflitos
do narcotráfico.

Os autores chamam a atenção para a constan-

Em Esperança – Meu direito a vida, uma das histó-

te dificuldade que tem o adolescente em construir

rias contadas em Flor na Lama (Spectaculu, 2008), o

um eu que seja singular, mas semelhante aquele

testemunho de Thiago narrado em off, na primeira

admirado, aspirado por ele quando se tem menos

pessoa do singular, remonta à trajetória dos imigran-

condições financeiras. Neste sentido, os testemu-

tes nordestinos, que historicamente figuram como os

nhos de Piri e Thiago tornam-se exemplos para

primeiros moradores das favelas cariocas.

novas gerações que povoam as favelas do Rio de

Nos dois filmes, o testemunho do sujeito da ex-

Janeiro, responsáveis por perpetuar esta memória

periência joga luz em um cotidiano particular e ajuda

coletiva dessas mesmas favelas.

na construção de uma memória coletiva, rompe de
certa forma com um silêncio promovido até então

Considerações finais

pelos grupos detentores do conhecimento técnico
que possibilitam a narrativa audiovisual. Como des-

O recurso do testemunho é identificado como

tacou Le Goff, “os esquecimentos e os silêncios da

ferramenta estratégica para utilizar a memória dos

história são reveladores desses mecanismos de mani-

moradores de favelas para recolher vestígios do pas-

pulação da memória coletiva”. (1990, p. 426).

sado de sujeitos que ficaram à margem da história

A história de sucesso de Piri, por exemplo, apre-

oficial, foram esquecidos (Benjamim, 1940). Nos

senta ao espectador a violência como coadjuvante e

dois curtas, as histórias narradas têm como fio condutor o relato de seus protagonistas. Uma fala cons-

não como protagonista em sua vida. Uma concepção

truída a partir da experiência de cada um, por vezes

que vai na contramão do que Beatriz Jaguaribe cha-

amparada na vivência propriamente dita, por outras

mou de choque do real. A autora nos apresenta o

apenas em uma lembrança afetiva que povoa a me-

conceito como predominante nas recentes produções

mória individual.

culturais brasileiras como filmes que têm “a favela,

Em Sou quem sou, o líder comunitário Piri con-

prisões e a saga de personagens marginalizados pela

ta sua história de ter sido abandonado pela família,

pobreza, violência e exclusão social é parte desse an-

criado em orfanato e ter ingressado no tráfico de

seio pela reportagem, pelo retrato do real e pela ve-

drogas e, também, que deixou o crime e hoje tem

racidade do evento”. (2007, p. 107). De acordo com

influência com políticos cariocas. Dessa forma, seu

o seu pensamento, o choque do real visa “suscitar
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um efeito de espanto catártico no leitor ou espec-

4. A concepção do conceito identidade heterotópica calcada no conceito de heterotopia formulado por Foucault no
prefácio do livro As palavras e as coisas (1966). Ao escrever
sobre um texto do escritor Jorge Luiz Borges, que fala sobre
uma enciclopédia chinesa, Foucault apresenta a possibilidade de refletir sobre os fragmentos de outras ordens possíveis,
que estão além da classificação estabelecida pelo ocidente.
Estão além das utopias que impregnam as palavras.

tador” (idem, p. 100). E, para isso, na maioria das
vezes recorre-se às ocorrências cotidianas vinculadas
diretamente à violência urbana. Bons exemplos são
os filmes Cidade de Deus, Tropa de Elite e Ônibus 174,
a última parada.
Sou quem sou e Esperança – Meu direito a vida
apresentam um cinema mais afetivo sobre um
universo até então explorado, prioritariamente,
pelo olhar do outro, daquele que não vivencia o
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Isso porque entendemos aqui a memória, longe de

Introdução

ser um definitivo, como um processo contínuo de
tensionamento de diversos fatores.

O conceito de memória vem sendo bastante
utilizado em pesquisas no campo da comunicação.

Como pano de fundo para a discussão entre

Longe de ser esgotado, as pesquisas mostram que

jornalismo e memória, elegemos o filme “Jakcie”

é um caminho cheio de possibilidades. E, quan-

como um reagente das nossas reflexões sobre a re-

do aproximamos os conceitos de memória e jor-

lação entre jornalismo e memória no processo de

nalismo, tais possibilidades de pesquisas se mul-

construção e (re)construção de narrativas biográfi-

tiplicam. Neste artigo, pretende-se refletir sobre

cas de pessoas públicas.

o modo como as narrativas midiáticas colaboram

O filme relata a história do assassinato de John

para a construção e reconstrução das narrativas

F. Kennedy, em 1963, então presidente dos Esta-

biográficas de pessoas públicas, contribuindo para

dos Unidos. Ele foi morto em um desfile público

a memória coletiva em torno daquela pessoa ou de

em carro aberto acompanhado de sua esposa, Ja-

fatos e épocas históricos nos quais ela está inserida.

cqueline Kennedy. No entanto, esse relato é feito

Para isso, traremos para a discussão conceitos

a partir da perspectiva da primeira dama, numa

caros para o campo da memória e do jornalismo,

tentativa de salvaguardar a imagem de ‘herói’ do

como acontecimento, memória individual e me-

marido. Mas, para além do enredo, mesmo sendo

mória coletiva, jornalismo e memória, a fim de

uma narrativa sem o compromisso central com a

compreender o jornalismo como uma das possibi-

veracidade dos fatos, elegemos o filme por descor-

lidades de operadores na construção da memória.

tinar algumas questões jornalísticas e levantar dis-
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cussões sobre suas rotinas produtivas e a maneira

res como contadores legítimos do acontecimento e

como são produzidas suas reportagens, notícias,

intérpretes oficiais da realidade. O jornalismo se-

matérias. Além disso, o longa também aborda situ-

ria, em muitas situações, a única forma de difundir

ações em que o jornalismo passa a ser matéria-pri-

acontecimentos que, caso contrário, ficariam res-

ma para o processo de constituição de memórias.

tritos aos seus locais de ocorrência (CARVALHO,
2012). A morte de um presidente de um país, sem

AcontecImento, jornalismo

dúvidas, não seria um acontecimento restrito, mas

e pessoas públicas

a existência do registro do assassinato alarga a possibilidade de o fato recorrer à memória do público.
Com o registro e a grande veiculação dela, o acon-

Ao tratarem do conhecimento da vida cotidia-

tecimento ganha força.

na, por meio de processos de objetivação da mes-

No “Retorno do fato”, Nora (1976) reflete so-

ma, Berger e Luckmann (2003) destacam que é

bre as relações entre o jornalismo, memória e his-

por meio da linguagem da vida cotidiana que os

tória, ao discutir o papel que cabe na sociedade ao

indivíduos estabelecem processos de subjetivação

historiador, já que os acontecimentos são contados

dos mais variados campos e, predominantemente,

(midiatizados) no próprio presente. Nora (1976)

utilizamos a linguagem comum da vida cotidiana

demonstra que é por meio dos mass media que a

para narrar experiências distintas, como contar

sociedade tem acesso aos acontecimentos, mas que

sonhos. Não podemos negar a função dos me-

sua simples ocorrência não é garantia de que sejam

dia – aqui nos interessando os jornalísticos – de

definidos como acontecimento. Para que assim se-

interferirem na construção de diversas experiên-

jam considerados, é preciso que se tornem conhe-

cias, sejam individuais ou coletivas. Ressaltamos

cidos e esse é o papel dos media. (NORA, 1976).

a transmissão do assassinato do então presidente

Nessa perspectiva, o historiador deixa de ter

dos Estados Unidos, em 1963, o que impactou não

privilégios até então exclusivos de sua função. Não

apenas o público que assistiu a cobertura, como

cabe a ele mais definir o que entrará para a história

também a forma de se fazer jornalismo.

já que, segundo Nora (1976),

A importância dada aos veículos jornalísticos
pode ser explicada pela transformação do jornalis-

De agora em diante, o acontecimento oferece-se a
ele do exterior, com toda a força de um lado, antes
de sua elaboração, antes do trabalho do tempo. E
mesmo com muita mais força na medida em que os
media impõem imediatamente o vivido como história, e que o presente nos impõe em maior grau o
vivido. Uma imensa promoção do imediato ao his-

mo em um “narrador do cotidiano”. Barbie Zelizer
(1992), ao estudar a construção da memória coletiva sobre a morte do presidente norte-americano
John F. Kennedy pela mídia, refere-se aos repórte-
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das”. (FRANÇA, 2012, p. 44).

tórico e do vivido ao lendário opera-se no momento
mesmo que o historiador se encontra confuso nos
seus hábitos, ameaçado nos seus poderes, confrontado com o que se aplicava, em outro lugar, a reduzir.
(NORA, 1976, p. 183 e184).

Os acontecimentos abrem as portas para a renovação por serem desencadeadores de sentidos e
podem ser os anunciadores do novo, é uma ruptura, abrem possibilidades. Compreender o aconteci-

Sobre o conceito de acontecimento, França

mento nessa perspectiva nos “permite perceber os

(2012), a partir de Quéré, propõe uma reflexão

discursos dando forma, configurando, organizan-

sobre as perspectivas construtivista e ritualística

do sentidos dispersos, contraditórios, anárquicos

as quais parecem, para a autora, centrais para os

suscitados por ocorrências, ações, intervenções”.

estudos comunicacionais. A primeira vai tratar o

(FRANÇA, 2012, p. 47). Por serem uma ruptura,

acontecimento como uma construção midiática. O

acontecimentos são geradores de informações e

acontecimento que é apresentado pela mídia é “o

perturbadores dos quadros de sentido já estabiliza-

resultado de um processo socialmente organizado,

dos e, assim, como já mencionado, podem suscitar

e socialmente regulado, de formatação, encenação

o novo.

e atribuição de sentidos às informações”. (QUÉRÉ

Segundo Rodrigues (1993), o discurso jornalís-

apud FRANÇA, 2012, p. 41). Esta abordagem já

tico acaba por criar uma categoria de acontecimen-

está em desuso, além de outros motivos, por ser

tos segundos, isto é, os meta-acontecimentos. E,

simplista, por não considerar os fatores que inter-

por ser um lugar de notabilidade, faz do jornalis-

ferem e configuram o processo comunicativo.

mo uma fonte de acontecimentos notáveis. “Ao re-

Segundo França (2012), a abordagem ritualísti-

latarem o acontecimento, os media produzem um

ca se aproxima da construtivista por ambas substi-

novo acontecimento no mundo”. (RODRIGUES,

tuírem “o acontecimento pela maneira como ele é
tratado, pelo revestimento cerimonial que recebe”.

1993). Vale lembrar que os media que se dedicam

Já a diferença entre essas duas abordagens é que a

ao jornalismo perderam espaço para outras formas

visão ritualística “promove uma suspensão tempo-

de se dar visibilidade aos acontecimentos, isto é, os

ral do acontecimento”. (FRANÇA, 2012, p. 44). A

primeiros não são os únicos a terem legitimidade

abordagem construtivista dá ênfase aos elementos

de jogarem luz sobre o acontecimento. Podemos

discursivos enquanto que a ritualística percebe o

citar as redes sociais, como Facebook e Instagram,

“o processo de ressignificação do evento se dá pela

ou ainda blogs e canais do Youtube que possuem

interposição de formas sociais cristalizadas – seu

milhões de seguidores. Mas não temos dúvidas

reconhecimento é marcado por referências com-

que, ainda assim, o jornalismo possui um papel

partilhadas pela sociedade e fortemente simboliza-

forte de legitimidade em nossa sociedade. No Bra-
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sil, a população ainda possui mais acesso à tele-

A narrativa jornalística, assim como a presente

visão em detrimento da internet. Em 2015, 66,1

em muitas biografias, tenta agrupar uma suces-

milhões de domicílios no país possuíam ao menos

são de fatos, mas também acaba por definir como

uma TV em casa, representando 97,1% dos lares

acontecimento as ocorrências, retirando-as de uma

brasileiros. Já o acesso à internet, o número caía

condição de aleatoriedade e dispersão, impedindo

para 36,8 milhões de lares.

que deixem de ser percebidas. “O acontecimento,

A constituição de um acontecimento, fugindo

portanto, não é histórico – ou jornalístico – em

da abordagem construtivista, não é definida inte-

si. É, na realidade, configurado enquanto tal”.

gralmente pela narrativa jornalística (ou biográ-

(LAGE, 2013, p.231).

fica). Configurar o acontecimento pela narrativa

E, pensando na visibilidade que o jornalismo

é o início de uma gama infinita de possibilidades

possui, coexistiriam as formas biográficas tradicio-

de sentido. “A experiência com as narrativas jorna-

nais - biografias, autobiografias, confissões, memó-

lísticas constitui formas de viver os acontecimen-

rias, diários íntimos – com as “novas” formas as

tos e, principalmente, de vivê-los coletivamente”.

quais estariam no âmbito da mídia - entrevistas,

(LAGE, 2013, p.233). Lage (2013), com base em

conversas, perfis, talk show, reality show. É o que

estudos de Ricoeur, Arquembourg, entre outros,

salienta a pesquisadora argentina Leonor Arfuch,

concluiu que a narrativa é mediadora por sinte-

para quem “no horizonte midiático, a lógica infor-

tizar o heterogêneo – ou pelo menos tentar – re-

mativa do ‘isso aconteceu’, aplicável a todo regis-

lacionando acontecimentos que se sucedem e por

tro, fez da vida – e, consequentemente, da ‘própria’

substituir o tempo de ocorrência do acontecimento

experiência – um núcleo essencial de tematização”.

pelo tempo da narrativa. “A intriga faz mediação en-

(ARFUCH, 2010, p.15).

tre acontecimentos ou incidentes individuais e uma

Pensando em pessoas públicas, como é o caso

história considerada como um todo. [...] A tessitura

de um político, principalmente sendo o presiden-

da intriga é a operação que extrai de uma simples

te do país, as narrativas sobre acontecimentos de

sucessão uma configuração”. (RICOEUR, 1994,

ordem pessoal como as de ordem pública, acabam

p.103). E o acontecimento, por meio da narrativa, se

por serem frequentes na mídia e nas coberturas jor-

torna inteligível e significante. Caso contrário, pas-

nalísticas. À medida que essas matérias, notas, no-

saria despercebido. É a lógica, que já mencionamos,

tícias, reportagens, perfis, entre outros, vão sendo

de o simples “fato de terem acontecido não os torna

publicados, passam a compor - ao lado de tantos

históricos. Para que haja acontecimento é necessário

outros fatores, como as histórias narradas por fa-

que seja conhecido”. (NORA, 1976, p. 181).

miliares, os livros de história – a tessitura narrativa
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biográfica daquela pessoa. Esses fragmentos jorna-

perspectiva do autor, raramente estamos sós, pois

lísticos – e não jornalísticos – seriam biografemas

sempre temos um pouco dos outros em nós mes-

que ajudam a compor a história da vida do sujeito.

mos, uma vez que as nossas lembranças também se

O biografema foi definido na década de 1979

apoiam sobre as dos outros. Por exemplo, mesmo

por semiólogos como o “possível elemento unitário

que durante uma visita a uma cidade a pessoa es-

e básico da biografia”, que seria um “traço distin-

teja sozinha na aparência, interiormente, ela não

tivo de biodiagrama” (PIGNATARI, 1996, p. 13),

está, pois, ao observar o local, ela recorre a diversos

ou seja, de uma biografia. Ao construir uma bio-

recursos, como as informações que já teve acesso,
seja em conversas informais, filmes ou livros.

grafia, o biógrafo monta um quebra-cabeça com
os biografemas de seu objeto de estudo, formando

Conceder-nos-ão, talvez, que um grande número de
lembranças reaparecem porque nos são recordadas
por outros homens; conceder-nos-ão mesmo que,
quando esses homens não estão materialmente presentes, se possa falar de memória coletiva quando
evocamos um acontecimento que teve lugar na vida
de nosso grupo e que considerávamos; e que consideramos ainda agora, no momento em que nos
lembramos, do ponto de vista desse grupo. Temos o
direito de perguntar quem nos concede esse segundo
ponto, posto que uma tal atitude mental não é possível senão junto a um homem que faz ou fez parte
de uma sociedade e porque, à distância pelo menos,
sofre ainda seu impulso. Basta que não possamos
pensar em tal objeto para que nos comportemos
como membro de um grupo, para que a condição
desse pensamento seja evidentemente a existência
do grupo. É por isto que, quando um homem entra
em sua casa sem estar acompanhado de alguém, sem
dúvida durante algum tempo “esteve só”, segundo
a linguagem comum. Mas lá não esteve só senão na
aparência, posto que, mesmo nesse intervalo, seus
pensamentos e seus atos se explicam pela• sua natureza de ser social, e que em nenhum instante deixou
de estar confinado dentro de alguma sociedade. Aí
não está a dificuldade. (HALBWACHS, 1990, p.
24).

um significado da trajetória de vida. Para Décio
Pignatari, a biografia seria um ‘puzzle’ biodiagramático.
Nesse sentido, com a atuação dos jornalistas
como narradores oficiais do cotidiano, elegendo os
biografemas para o “puzzle” da pessoa pública, estariam contribuindo para a construção da memória coletiva tendo em vista que o jornalismo é uma
forma de experimentar as situações. À medida que
o público acessa esses pequenos acontecimentos
dos políticos, vão sendo formadas interpretações e
memórias sobre sua vida.
A (re)construção das
memórias individual e coletiva
A memória é entendida neste artigo como um
processo em construção e reconstrução conjunta,
como afirma o sociólogo francês Maurice Halbwa-

Nessa busca de conceituar o que é memória

chs (1990). Ou seja, um indivíduo que lembra é

e como ela é formada, Halbwachs ainda destaca

inserido e habitado por grupos de referência. Na

que existe uma distinção e uma relação de interde-
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pendência entre a memória coletiva e individual.

branças com pontos em comum, como ressaltam

Ou seja, para que uma exista é necessário que a

Bruck e Santos Vida (2016).

outra também seja real. Para o autor a memória

Para Halbwachs, o convívio entre os membros de
uma comunidade é essencial para que as recordações
sejam atualizadas, permitindo assim que o grupo se
identifique como tal e evite seu desaparecimento.
As rememorações coletivas – no plural, por serem
vários grupos e guardadas no interior deles – não
permitem que as lembranças sejam apagadas e mantêm o grupo como tal. O simples fato de relatar os
acontecimentos passo a passo não torna uma lembrança viva para a pessoa. Halbwachs concorda que
as imagens impostas por um grupo a um indivíduo
podem modificar a impressão que este pode ter
guardado do passado. É preciso ter algo em comum
com um conjunto de depoimentos exteriores a nós,
como uma semente de rememoração, para que eles
– os relatos – tornem-se um conjunto consistente de
lembranças. Caso contrário, por mais que tentem as
testemunhas refazer os acontecimentos, será inútil,
já que não existirá lastro algum na memória. (BRUCK e SANTOS VIDA, 2016, pgs. 33 e 34).

individual é, portanto, “um ponto de vista sobre
a memória coletiva, que este ponto de vista muda
conforme o lugar que eu ali ocupo, e que este lugar
mesmo muda segundo as relações que mantenho
com outros meios”. (HALBWACHS, 1990, p.34).
Isso aponta para a existência de um processo diverso, que é perpassado por variadas mediações e
subjetividades. Ou seja, um grupo de pessoas podem ter lembranças totalmente diferentes de um
mesmo acontecimento.
O sociólogo austríaco Michael Pollak (1992),
baseando-se em Halbwachs, corrobora essa natureza coletiva e diversificada da memória. Para o
autor, ela deve ser entendida como um fenôme-

Sobre as memórias individuais e coletivas tam-

no “construído coletivamente e submetido a flu-

bém é importante destacar alguns elementos que
as constituem. De acordo com Pollak (1992), os

tuações, transformações, mudanças constantes”.

principais são os acontecimentos vividos pessoal-

(POLLAK, 1992, p.201). Nesse sentido, é possí-

mente e os vividos por tabela. O autor caracteri-

vel apontar que o passado nunca está concluído

za esse último como sendo “acontecimentos dos

e que esse processo de construção da memória é

quais a pessoa nem sempre participou mas que,

marcado por diversas disputas de sentido, já que as

no imaginário, tomaram tamanho relevo que, no
fim das contas, é quase impossível que ela consiga

lembranças dos sujeitos são diversificadas, subjeti-

saber se participou ou não”. (POLLAK, 1992, p.

vas, fluidas e seletivas. Portanto, para a construção

201). Ele ainda comenta que esses acontecimentos

das memórias coletivas, nesse contexto diverso, é

vividos por tabela são possíveis por meio da socia-

essencial, de acordo com Halbwachs (1990), que

lização política ou histórica e que podem ser trans-

existam grupos de pessoas que partilhem de lem-

mitidos para várias gerações, com um alto grau de
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identificação – uma memória quase que herdada.

deiro trabalho de organização”. (POLLAK, 1992,

A transmissão da morte do presidente John F. Ken-

p. 204). Ou seja, depende de como os indivíduos

ndedy pode ser inserida neste contexto para aque-

organizam as lembranças, na qual nem tudo fica

las pessoas que não estavam presentes no local do

guardado e registrado.

acontecimento, assim como para as próximas ge-

Para historiador francês Pierre Nora (1993) a

rações que viram e reviram o vídeo por diversas

memória também é viva, fluída, aberta à evolução

vezes.

e à dialética da lembrança e do esquecimento. Nes-

Pollak (1992) também destaca que, além dos

se sentido, Nora diferencia a memória da história.

acontecimentos, a memória também pode ser

O autor afirma que a história é a “reconstrução,
sempre problemática e incompleta do que não

constituída por personagens e lugares. Nesse sen-

existe mais”. (NORA, 1993, p. 9). Já a memória

tido, as pessoas, por meio da socialização, podem

“é um fenômeno sempre atual, um elo vivido no

guardar lembranças de personagens próximos, mas

eterno presente; a história, uma representação do

também daqueles que viveram em épocas diferen-

passado”. O pesquisador ainda destaca que:

tes e que elas nem conheceram. E, assim como
acontece com os acontecimentos vividos por ta-

Porque é afetiva e mágica, a memória não se acomoda a detalhes que a confortam; ela se alimenta
de lembranças vagas, telescópicas, globais ou flutuantes, particulares ou simbólicas, sensível a todas
as transferências, cenas, censura ou projeções. A
história, porque operação intelectual e laicizante,
demanda análise e discurso crítico. A memória instala a lembrança no sagrado, a história a liberta, e
a torna sempre prosaica. A memória emerge de um
grupo que ela une, o que quer dizer, com Halbwachs
o que fez, que há tantas memórias quantos grupos
existem; que ela é, por natureza, múltipla e desacelerada, coletiva, plural e individualizada. A história,
ao contrário, pertence a todos e a ninguém, o que
lhe dá uma vocação para o universal. (NORA, 1993,
p.9).

bela, isso pode gerar uma identificação tão alta e,
consequentemente, a sensação de conhecimento.
Em relação aos lugares, podem existir vários que
contribuem para a construção das memórias, como
os locais muito visitados durante a infância e que
guardam registros afetivos.
Com base nesses diferentes elementos – acontecimentos, personagens e lugares – o sociólogo
vai ao encontro, novamente, com pensamento de
Halbwachs (1990) e caracteriza a memória como
um fenômeno seletivo. Ela se organiza em função
das preocupações pessoais e políticas do momen-

Corroborando com essa perspectiva de Nora,

to. De acordo com o autor, em nível individual,

a pesquisadora argentina Beatriz Sarlo ressalta

essa construção pode ser consciente ou não. “O

que o passado é conflituoso, estando sempre em

que a memória individual grava, recalca, exclui, re-

disputa entre a memória e a história, pois “nem

lembra, é evidentemente o resultado de um verda-

sempre a história consegue acreditar na memória,
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e a memória desconfia de uma reconstituição que

Esses fatos que aconteceram após a morte de

não coloque em seu centro os direitos da lembran-

Kennedy foram impactantes para a mídia norte

ça (direitos de vida, de justiça, de subjetividade).

-americana, pois, além de ser uma figura pública,

(SARLO, 2007, p. 9).

ele sempre se mostrou aberto a exposição midiática. JFK utilizou muito a mídia, principalmente a

O assassinato de John Kennedy:

televisão, em cada etapa de sua carreira política.

construção de uma

Foi um presidente-espetáculo durante a vida e a

memória coletiva

morte – o que contribuiu, de certa forma, para a
evolução e valorização dos meios de comunicação

A partir dos conceitos apresentados sobre acon-

no país. Zelizer (1992) comenta que as coberturas

tecimento e memória, avançamos em reflexões so-

do assassinato foram muito importantes, pois os

bre o papel do jornalismo como um dos fatores de

jornalistas se configuraram como contadores legí-

constituição de uma memória. Aqui utilizaremos a

timos do caso.

cobertura da morte do presidente norte-americano

O assassinato de Kennedy ocorreu na interseção de
várias circunstâncias culturalmente significativas
que afetaram como os jornalistas iriam constituir,
lembrar, interpretar e perpetuar essa história. As
imagens dessas circunstâncias não foram moldadas
por historiadores remotos examinando documentos,
mas por participantes – observações cujas ações e
pontos de vista faziam parte das preocupações e problemas da década. Esses pontos de vista modulavam
os relatos sobre o assassinato e ajudavam a tornar o
evento em um incidente crítico para a mídia americana.3 (ZELIZER, p. 17, 1992 – tradução nossa).

John F. Kennedy (JFK) pela mídia e como o jornalismo pode contribuir para a construção de uma
memória coletiva sobre uma pessoa pública, uma
época, um país.
O assassinato de Kennedy aconteceu em uma
sexta-feira, dia 22 de novembro de 1963, durante
um desfile em carro aberto na cidade de Dallas, no
Texas. Ele, que estava ao lado de sua esposa Jacqueline Kennedy, foi atingido por dois dos três tiros que foram disparados. No mesmo dia, a polícia

É possível afirmar, portanto, que a cobertura do

prendeu o ex-soldado Lee Harvey Oswald que foi

assassinato foi um período de muita tensão vivido

acusado de ser o autor dos disparos que mataram

pelos profissionais da mídia. De acordo com Zeli-

o presidente norte-americano. Dois dias depois do

zer (1992), durante a cobertura, eles precisaram

assassinato, enquanto Oswald era transferido sob

agir rápido, concentrando nas tarefas imediatas

custódia policial da cadeia municipal para a cadeia

que lhes eram atribuídas. A autora (1992), citan-

estadual, ele foi morto a tiros em frente às câmeras

do Charles Collingwood, afirma que a notícia do

de televisão pelo empresário Jack Ruby.

assassinato rapidamente se espalhou e que as pes-
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soas pararam de trabalhar em casas e escritórios

profissionais não estavam somente preocupados

e ficaram em frente aos aparelhos de televisão e

em passar as informações, eles estavam atentos em

de rádio. Segundo ela, foram quatro dias de cober-

buscar a melhor maneira de narrar a tragédia.

tura ininterrupta (de sexta-feira a segunda-feira),

Este período de quatro dias entrou na consciência
coletiva e tem sido perpetuado por repórteres como
uma única história, que procurou dar um desfecho
para os eventos da morte de Kennedy. Isso fez com
que a presença da mídia fosse significativa não só por
causa da informação que eles forneceram, mas também por sua capacidade de narrar um emocionante
drama público e guiar o povo americano através do
choque, sofrimento e reconciliação. A apreciação por
suas habilidades no fornecimento de informação foi,
assim, em parte determinada pelo respeito por seus
talentos retóricos.4 (ZELIZER, 1992, pgs. 65 e 66
– tradução nossa).

concentrada, geralmente, em cinco momentos: o
tiro de Kennedy; o hospital; o juramento de Lyndon B. Johnson; o acompanhamento investigativo
do tiroteio, incluindo o assassinato de Lee Harvey
Oswald; e o funeral do presidente.
Para fazer a cobertura, os repórteres tiveram
que superar muitos dos problemas de fornecer as
informações que foram colocadas pela história do
assassinato. A morte de Lee Oswald, por exemplo,
que aconteceu no sábado, foi um dos momentos

Nesse contexto da construção das notícias, é

mais desafiadores para a mídia americana à época,

possível afirmar que o próprio jornalista, ao ela-

uma vez que ele foi assassinato ao vivo na rede

borar uma narrativa sobre um fato, lida com as

de televisão NBC, enquanto diversos jornalistas

memórias individual e coletiva em negociação e

tentavam entrevistá-lo. Um outro momento mar-

disputa o tempo todo. As fontes escolhidas, por

cante foi o enterro de John Kennedy, na qual a

exemplo, podem expor as suas perspectivas e ver-

mídia cancelou vários programas e até espaços de

sões a partir de percepções individuais que estão

anunciantes para fazer uma cobertura contínua do

associadas, de algum modo, às coletivas. Além

acontecimento.

disso, as informações que ele escolhe expor em

Essas situações contribuíram para a mídia se le-

suas matérias também podem demonstrar, in-

gitimar, de acordo com Zelizer (1992), como uma

tencionalmente ou não, as suas visões e valores

“comunidade interpretativa autorizada”. Segundo

acerca do fato. “Dessa forma, o jornalismo seria

ela, os jornalistas - particularmente os de televisão

uma possibilidade de interpretação da realidade

– também passaram a usar estrategicamente a co-

que, ao narrar, faz suas escolhas, conscientes e/

bertura do assassinato para se consolidarem como

ou inconscientes, do que se deve vir a luz e o que

profissionais, transformando a narrativa em uma

deve permanecer na sombra”. (BRUCK e SAN-

história sobre jornalistas americanos, assim como

TOS VIDA, 2016, p. 30).

sobre o trigésimo quinto presidente da nação. Os

Além disso, o jornalista narra enquanto os
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acontecimentos estão se desdobrando. Como men-

ricanas, também conhecida como um ícone fashion

cionado acima, enquanto a história está sendo

consciente da importância da exposição midiática

construída. Os acontecimentos são contados (mi-

e o poder que a mídia tem de influenciar pessoas

diatizados) no próprio presente.

e de construir e reconstruir memórias. E como o
advento da televisão e as mudanças da cobertura
jornalística iriam impactar a forma como as pesso-

O filme “Jackie”

as se recordam das pessoas públicas e dos acontecimentos, impactando assim as memórias de um

O filme“Jackie” (2016), dirigido pelo chileno

país.

Pablo Larraín, busca reconstruir as cenas do assassinato de Kennedy e do luto vivido pela ex-primei-

Além da entrevista concedida pela primeira-da-

ra-dama dos Estados Unidos, Jacqueline Kennedy

ma, o filme também reconstrói passagens do do-

(interpretada por Natalie Portman), além de tentar

cumentário que Jacqueline Kennedy gravou, em

mostrar como a mídia foi importante para a cons-

1962, para a rede de televisão CBS, apresentando

trução da memória que as pessoas têm da família

os aposentos e patrimônios da Casa Branca. Nes-

Kennedy. O longa começa com Jackie – como Jacqueline era conhecida - questionando o jornalista

sa gravação, cujo vídeo original está disponível no
YouTube5, ela mostra como transformou a morada

da revista Life, Theodor H. White (representado

presidencial em um lar sofisticado. Pode-se afirmar

por Billy Crudup), se ele estava acompanhando o

aqui que o relacionamento próximo com a mídia

que estava sendo divulgado pela mídia sobre o seu

não era uma carcaterística apenas de JFK, mas

falecido marido. Aparentemente indignada com a

também de sua esposa.

repercussão, ela ressalta que gostaria que o jorna-

No filme, outra cena que nos faz refletir sobre

lista publicasse a sua versão a respeito do assassina-

o impacto da morte do presidente na cobertura

to e sobre o legado de JFK. O longa se desenrola a

midiática é a presença dos filhos do casal no sepul-

partir dessa entrevista, concedida dias após o assas-

tamento do pai. Nas cenas de “Jackie”, a primeira-

sinato, com flashbacks dos fatos relatados por Jackie.

dama opta por levar seus filhos para impactar o

Devastada pelo luto, ela conta ao repórter o que ela

público, pensando na exposição que isso poderia

sentiu no momento em que o disparo atingiu o cére-

causar, e consequentemente, buscando comover as

bro de seu marido e como viveu os quatro dias que

pessoas ao mostrar que aquelas crianças perderam

sucederam a morte dele.

o pai. O longa também aborda como Jackie, com

Em diversas cenas, o filme mostra Jackie – que foi

receio de Kennedy cair no esquecimento, buscou

uma das mais famosas primeiras-damas norte-ame-

transformar o funeral do marido em um aconteci-
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mento grandioso, com a presença do povo, da mí-

ou situações”. (BRUCK e SANTOS VIDA, 2016,

dia e de políticos de várias partes do mundo. Na

p. 42). Podemos complementar essa perspectiva

ocasião, ela tenta fazer um enterro parecido com o

com Halbwachs, quando afirma que:

do ex-presidente Abraham Lincoln, que também

Durante o curso de minha vida, o grupo nacional de
que eu fazia parte foi o teatro de um certo número
de acontecimentos, dos quais digo que me lembro,
mas que não conheci a não ser pelos jornais ou pelos
depoimentos daqueles que deles participaram diretamente. Eles ocupam um lugar na memória da nação. Porém eu mesmo não os assisti. Quando eu os
evoco, sou obrigado a confiar inteiramente na memória dos outros, que não vem aqui completar ou
fortalecer a minha, mas que é a única fonte daquilo
que eu quero repetir. Muitas vezes não os conheço
melhor, nem de outro modo, do que os acontecimentos antigos que ocorreram antes de meu nascimento.
Carrego comigo uma bagagem de lembranças históricas, que posso ampliar pela conversação ou pela
leitura. Mas é uma memória emprestada e que não é
minha. (HALBWACHS, 1990, pgs. 36 e 37).

foi assassinado e que, como mostra no filme, ainda
é muito lembrado.
Nesse contexto de exposição midiática, o longa
de Larraín busca reforçar ainda que Jackie tentava
manipular e controlar o que era divulgado na mídia. Um deles é o fato de ela fumar vários cigarros
ao longo da conversa com o jornalista da “Life”,
mas pedir a ele para não publicar que ela é fumante. Todas essas cenas citadas tentam demonstrar
que a mídia foi importante para que o casal Kennedy ganhasse notoriedade e tornasse referência para

Zelizer (1992), que também explicita seu en-

o povo norte-americano e para o mundo.

tendimento de que os jornalistas contribuem para

O filme também ilustra como, muitas vezes,

a formação da memória, ressalta que eles são um

tomamos conhecimento de certos acontecimentos

tipo de autoridade cultural. Ou seja, eles ocupam

pela mídia. Em uma das cenas, por exemplo, eles

um lugar privilegiado na sociedade que os ajudam

mostram as famílias Jhonson e Kennedy assistindo

a se constituírem como contadores legítimos dos

a transmissão do assassinato de Lee Oswald pela

acontecimentos. De acordo com a autora, nesse

televisão. Ou seja, o jornalismo é, muitas vezes,

grupo de autoridades culturais também se encontram os políticos e historiadores. Essas autorida-

fonte de informação para a construção das me-

des, com toda a sua influência, têm, consequen-

mórias. Ele contribui “para a construção diária da

temente, um papel importante na formação da

imagem de personalidades públicas quando retra-

memória coletiva e individual.

tam situações de sua vida. E, consequentemente,

Conceituada como a capacidade dos jornalistas de se
afirmarem como porta-vozes legítimos e confiáveis
dos eventos da “vida real”, a autoridade jornalística

para a construção e reconstrução dessas imagens e
da memória coletiva sobre determinadas pessoas e/
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biográficas de pessoas públicas, contribuindo para
a memória coletiva em torno daquela pessoa ou
de fatos e épocas históricos nos quais ela está inserida. O jornalismo, devido a sua legitimidade e
visibilidade, acaba por propiciar acesso a acontecimentos e a narrativas cotidianas das pessoas públicas. A audiência que acessa essas pequenas narrativas
biográficas é convocada a construir uma memória a
partir dessas informações, o que respalda, ao logo do
tempo, na memória coletiva.
Podemos considerar que a cobertura jornalística,
acontecimentos vividos por tabela pelo público, seria
uma maneira de vivenciar o ocorrido. Essa experiência ratifica os fatos que impactam na construção de
uma memória. É como se o público tivesse presenciado o fato. Vale ressaltar que esse não é um processo
estático, mas dinâmico e mutável. Essas narrativas
são atualizadas constantemente e não são únicas. No
entanto, em um mundo midiatizado em que vivemos, o jornalismo, sem dúvidas, ganha legitimidade
enquanto narrador do presente.

é entendida como um caso específico de autoridade
cultural, através da qual os jornalistas determinam
o seu direito de apresentar interpretações legítimas
acerca do mundo. A autoridade jornalística se situa
no contexto das práticas jornalísticas, nas quais os
repórteres têm, desde há muito tempo, se valido de
recursos tecnológicos, narrativos e institucionais
que servem de fundamento para a pronta circulação
das suas versões particulares das atividades da “vida
real”.6 (ZELIZER, 1992, p. 8 - tradução nossa).

No filme, portanto, o personagem do jornalista
assume esse papel de porta-voz legítimo do assassinato de Kennedy, com base na versão de Jackie.
Mostrando-se ciente de que a memória coletiva é
um processo sempre em (re)construção, Jackie busca, com a entrevista, estabelecer uma nova memória social a respeito de Kennedy, além de não deixar
que ele caia no esquecimento. Com esse objetivo,
durante a conversa reproduzida pelo longa, ela fala
sobre “Camelot”, musical favorito do marido, que
é baseado na história do lendário líder britânico
rei Arthur. Ela comparou a administração dos dois
e contribuiu, dessa maneira, para que “Camelot”
passasse a ser referência do governo Kennedy. Jackie cita uma parte de uma canção do musical, cuja
letra traduzida é “que jamais se esqueça que, por
um breve e brilhante momento, existiu Camelot”.
Nesse contexto, ela conclui a entrevista no filme
afirmando que haverão outros grandes presidentes, mas nunca haverá outro Camelot.

Notas
1. Mestra em Comunicação Social pelo Programa de PósGraudação da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC Minas). E-mail: brunaraquelsantos@gmail.com.
2. Mestranda em Comunicação Social pelo Programa de
Pós-Graduação da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC Minas). E-mail: jeanecmoreira@gmail.com
3. The Kennedy assassination took place at the intersection
of several culturally significant circumstances that affected
how journalists would constitute, recollect, interpret, challenge, and perpetuate its story. Images of these circumstances were themselves molded not by remote historians sifting
through documents but by participant-observes whose actions and views were part of the decade’s concerns and pro-

Considerações finais
O objetivo deste artigo foi o de discutir sobre
o modo como as narrativas midiáticas colaboram
para a construção e (re)construção das narrativas
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CARVALHO, Carlos Alberto de; Jornalismo: cenários e encenações. São Paulo: Intermeios, 2012. p. 43-58.

blems. These views modulated assassination retellings and
helped make the event a critical incident for the American
media.

FRANÇA, Vera Regina Veiga. O acontecimento para além
do acontecimento: uma ferramenta heurística. In: FRANÇA, Vera Regina Veiga.; OLIVEIRA, Luciana de. (orgs).
Acontecimento: reverberações. Belo Horizonte: Autêntica
Editora, 2012.

4. This stretch of four days entered the collective consciousness and has been perpetuated by reporters as a single story,
which sought to lend closure to the events of Kennedy´s
death. It made the media’s presence meaningful not only
because of the information they provided but also because
of their ability to narrate a gripping public drama and guide
the American people through shock, grief, and reconciliation. Regard for their skills in the provision of information
was thus in part determined by regard for their rhetorical
talents.

HALBWACHS, Maurice. A memória coletiva. Trad. de
Laurent Schaffter. São Paulo, Vértice/Revista dos Tribunais,
1990. Tradução de: La mémoirecollective.
LAGE, Leandro. Notas sobre narrativa e acontecimento jornalístico. In: Leal, Bruno Souza.; e Carvalho, Carlos Alberto
de. (orgs.). Narrativas e poéticas midiáticas: estudos e perspectivas. São Paulo, Intermeios, 2013.

5. Disponível: <https://www.youtube.com/watch?v=CbFt4h3Dkkw&t=494s>. Acesso em: 01 de ago. 2017

LARRAÍN, Pablo. Jackie. 2016

6. Conceptualized as “the ability of journalists to promote
themselves as authoritative and credible spokespersons of
‘real-life’ events,” journalistic authority is seen as the specific case of cultural authority by which journalists determine
their right to present authoritative versions of the world.
Journalistic authority is situated in journalistic practice,
where reporters have long had access to technological, narrative, and institutional circumstances that support their ready circulation of preferred versions of “real-life” activities.

NORA, Pierre. Entre memória e história: a problemática dos
lugares. Projeto História. Revista do Programa de Estudos
Pós-Graduados em História e do Departamento de História
da PUC-SP, n. 10. São Paulo, dez.-1993.
NORA, Pierre. O retorno do fato. In: HISTÓRIA: volume
1: novos problemas. Rio de Janeiro: F. Alves, 1976. 193 p.
(Coleção Ciências sociais). P.179 – 193
PIGNATARI, Décio. Para uma semiótica da biografia. In:
HISGAIL, Fani (Org.). Biografia: sintoma da cultura. São
Paulo: Hacker Editores: Cespuc, 1996. (Escrita & Ensaio)
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Em 10 de novembro de 2011, Antônio Francis-

sendo a última a única droga consumida por ele”3.

co Bonfim Lopes, o “Nem da Rocinha”, foi preso

Poucos dias depois, em 25 de novembro de

pelo Batalhão de Choque da Polícia Militar do Rio

2011, Danúbia de Souza Rangel, segundo as man-

de Janeiro. Esse acontecimento, fartamente divul-

chetes dos jornais, mulher do Nem da Rocinha, foi

gado pela mídia nacional, deu visibilidade tanto

presa pelo Batalhão de Operações Especiais do Rio

ao grande feito da polícia carioca, quanto enalte-

de Janeiro, o BOPE, em uma casa onde funcionava

ceu a figura do ‘Mestre’, como foi publicizado nas

um salão de beleza.

matérias que o descreveram. De maneira geral, os

Algumas das dezenas de notícias sobre esse

destaques versaram sobre o perfil de liderança de

acontecimento trouxeram nos destaques a alcunha

Nem: [“um dos líderes mais importantes da facção

“Xerifa da Rocinha”, e enquadramentos noticiosos

criminosa Amigos dos Amigos (ADA)”]; destaca-

que versavam sobre o fato de ela ser namorada ou

ram sua inteligência e capacidade empreendedora

mulher de Nem e, portanto, pela acusação de cri-

e negociadora de conflitos, revelada pelo comando

me de associação ao tráfico; por ser a “viúva negra”

de um mercado nobre, dada a localização do seu

de dois homens, ambos traficantes assassinados;

negócio nas proximidades de bairros da zona sul

por ser mãe de um dos filhos de Nem; pelo seu

carioca; por ter sob seu comando [“um exército de

perfil vaidoso e ostentatório de joias e roupas de

200 homens e pelo menos 150 fuzis”]; pela vultosa

grife em conjunto com seu cabelo louro, seu corpo

quantia movimentada pelo seu negócio [“cerca de

escultural e seus seios siliconados; de ser ciumenta

R$ 3 milhões por mês, graças à existência de refi-

e enérgica com as rivais (“Xerifa”); pelo exibicio-

narias de cocaína dentro da favela”]; pelo histórico

nismo do seu patrimônio financeiro e físico nas

criminal, [“nove mandados de prisão por tráfico de

redes sociais.

drogas, homicídio e lavagem de dinheiro, possuía

Em 2011, quando da prisão do casal Nem e

um arsenal de pelo menos 150 fuzis, adquiridos

Danúbia, a lei antidrogas, que tipificou o crime do

por meio da venda de maconha, cocaína e ecstasy,

tráfico ilegal de drogas como crime hediondo, es-
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tava em vigor havia 5 anos. Nesse ano, 514.582

feminista (Lauretis, 1987), o sistema mídia e a

pessoas estavam presas no Brasil, sendo que 24,4%

memória, ambos recortados pela questão das mu-

desse total respondia pelo crime do tráfico de dro-

lheres e o crime, de forma específica o tráfico de

gas. As mulheres representavam 6,6% do total da

drogas. Para tanto, tomam-se como referência as

população encarcerada, sendo que 49,7% delas

interseccionalidades de gênero e a subalternidade

eram apenadas pelo crime do tráfico de drogas.

nos processos de construção discursiva (Gayatri

Esse acontecimento amplamente divulgado

Spivak, 2010); a perspectiva da memória social

pela imprensa carioca nos leva à indagação irônica

coletiva constituída nas fronteiras impostas pelos

de Georges Duby e Michelle Perrot (1990) se seria

sentidos do silêncio e da fala (Halbwachs, 1968;

possível ou se haveria realmente uma história das

Pollack, 1992; Orlandi; 1999; Ricouer, 2000;) e,

mulheres para ser narrada, esses personagens sem

finalmente, o sistema midiático como um dos arti-

voz, não contabilizadas nos grandes feitos que “fi-

culadores dos registros representacionais, do falar

zeram e fazem a história” e que, quando atuantes,

pelo outro, mas por meio de uma fala de natureza

são meras coadjuvantes dos heróis, suas amantes

específica: o acontecimento midiático.
Para a articulação do pressuposto dos limites

ou carpideiras.
Penetrar na seara da memória e da relação de

políticos da memória buscou-se cruzar o concei-

gênero e crime e do sistema midiático é uma tarefa

to de acontecimento midiático com a perspectiva

complexa, mas que talvez seja contribuir para pro-

da subalternidade e palavra, presentes na proposi-

blematizar sobre os limites políticos da memória e,

ção de Gayatri Spivak (2010). A questão da auto-

portanto, da possibilidade de uma memória para

ra centra-se na suposta autonomia e agência dos

os “sujeitos sem história”. Que memória é possível

sujeitos subalternos (“aqueles que não podem ser

quando aquele que é construído em uma narrativa

ouvidos”) entendidos numa configuração social

inscritora da história ganha voz a partir de aconte-

heterogênea e não universal, na tomada de posição

cimentos que se quer (ou devem ser) esvaziados do

pela palavra.

sentido de um feito memorável? Que memória é

As representações das essencialidades (o cri-

possível para aqueles cujo silêncio ou silenciamen-

me); do sujeito essencial (a mulher); do sujeito “es-

to é construído a partir da visibilidade de si e dos

sencial desviante” (a mulher no crime/no tráfico)

seus atos como essencialmente morais?

presentes na diversidade das elaborações e produ-

Nesse sentido, a proposta deste artigo é esta-

tos do que aqui nomeamos como sistema mídia pa-

belecer um cruzamento entre a perspectiva de tec-

rece-nos poder ser adequadamente nomeado como

nologias de gênero, proposição do campo teórico

uma tecnologia da memória de gênero. Os modos
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operatórios dessa tecnologia são marcados pela

cialmente aborda alguns pontos do debate sobre

elaboração das formas de se apresentar e represen-

as interseccionalidades de gênero e acontecimen-

tar os “subalternos”, a “subalternidade” e o gênero.

to midiático. Na sequência uma discussão sobre a

Na narração dos acontecimentos presentes, no

memória e acontecimento na sua dinâmica de falas
e silenciamentos.

caso exemplar de Danúbia Rangel, as regularidades
que absorvem o acontecimento da sua prisão são

Na segunda parte, tendo como referência o

acionadas para o enquadramento dessa “mulher

perfil de Danúbia Rangel no Facebook, discute-se o

desviante”: apaixonada, vingativa, seduzida, mãe,

pressuposto da autonarração permitida pelos dis-

mulher fatal. São significações de-significantes de

positivos técnicos das redes sociais e a memória.

um agente. São elementos relativos à Danúbia,

Busca-se o entendimento da agência de Danúbia

mas que poderiam estar relacionados a qualquer

instituindo-se como presença em um espaço virtu-

outra mulher. Danúbia não está inscrita na histó-

al, o seu perfil no Facebook, a autonarração, a dis-

ria, na sua história passível de ser revisitada. O tra-

cursividade imagética e a resignificação dessa pa-

balho sobre o acontecimento “validado” por uma

lavra em confronto com a narrativa midiática. Na

possível memória é um já dado.

última parte fazemos algumas considerações sobre
os resultados preliminares e os rumos da pesquisa

Essa discussão parte da experiência de pesqui-

a partir dos argumentos apresentados.

sa da autora Lúcia Lamounier sobre gênero nos
mercados ilegais de drogas, desenvolvida quando
da sua tese de doutorado defendida em 2015 e dá

Gênero, acontecimento e memória

prosseguimento a essa linha de pesquisa, em parceria autoral, como atividade do grupo de pesquisa

“Pode a mulher subalterna falar?”. Adaptando

registrado no CNPq, Mídia e Memória, do PPG-

essa indagação de Spivak (2010) para os interesses

COM da PUC Minas.

deste artigo, poderíamos indagar: há um gênero e

O material de análise foi coletado nos veículos

suas respectivas interseccionalidades que marcam

online dos jornais O Globo, Extra, nos jornais digi-

a diferença de voz e atuação no crime e que, por-

tais cariocas Meio Norte e Correio da Lapa e na

tanto, embasa naturalmente as abordagens jorna-

plataforma Facebook, na internet. O recorte tempo-

lísticas ou devemos pensar a forma como os dispo-

ral foi definido a partir da data de prisão de Danú-

sitivos sociais diversos, sendo um deles o sistema

bia Rangel, no dia 25/11/2011.

mídia, dinamizam os sentidos essenciais de gênero
e crime, naturalizando-os, inclusive através do si-

O artigo foi dividido em três partes. Na primei-

lenciamento?

ra parte, apresentamos uma perspectiva que ini-
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o instauram na sua singularidade, na sua forma e

Na tentativa de estabelecer essa conexão, a

sentido. (QUERÉ; 2012; FRANÇA, 2012).

pesquisa tem buscado adotar alguns aspectos da
perspectiva genealógica ou análise da proveniên-

Os dispositivos midiáticos são considerados

cia, de Foucault (1998; 2000), ou seja, um método

como uma espécie de memória social, ao mesmo

indagador sobre as condições de possibilidades de

tempo documento, representação e discurso cons-

emergência dos dispositivos sociais, dos discursos

tituídos como acontecimentos e performatização

e das exterioridades que lhes são constitutivas;

de seus agentes. Sem dúvida, este é um campo

uma busca das conexões constituidoras das redes

atravessado pelas disputas sobre o discurso e o po-

histórico-produtivas dos pressupostos, verdades

der que lhe é correspondente, no sentido da cons-

impostas, não necessariamente através do uso vio-

tituição da verdade (ou da sua hegemonia) sobre o

lento do poder, mas antes impostas sobre “o outro”

social. Seguindo a perspectiva de Foucault (2014),

através de práticas discursivas constituidoras do

o direcionamento da análise deve seguir o caminho

mundo social do qual esse “outro” seria originário.

de busca das dimensões presentes no “de-fora” e

Constituídos em complexas interseções de nature-

que atravessam a constituição da subjetividade (o

za político-social diversas, esses pressupostos con-

“de-dentro”), no caso específico desta pesquisa,

figuram-se em um intricado de disputas que per-

um eu essencial que é publicizado: a mulher do/no

meiam o existir, o dizer e a mobilidade simbólica,

“mundo do narcotráfico”.
As questões postas pela pesquisa em andamento

política e social dos corpos.
No âmbito da pesquisa, temos buscado esta-

centram-se nas indagações sobre os elementos que

belecer as semelhanças nas lógicas das abordagens

possibilitam que as categorias como gênero e tráfico

teóricas sobre crime e diferença (na perspectiva cri-

adquiriram uma existência essencial. Decifrar a ge-

minológica) e no sistema mídia, de forma específica

nealogia dessa suposta essência, aqui representada

no jornalismo. Assim, tomamos os argumentos pu-

pelo exemplo de Danúbia Rangel, é uma tarefa de

blicizados não necessariamente como racionalida-

desvendar algumas das condições sócio-históricas de

des engendradas pelo campo midiático de maneira

emergência de agentes politicamente representados

específica, intencional, ou isolada. No recorte do

nas suas especificidades: as supostas essências de

mundo social, os acontecimentos publicizados são

uma prática criminosa, o tráfico de drogas, e aqueles

definidos por fronteiras argumentativas, espaciais

que lhe são imputados como afeitos, os traficantes.

e simbólicas que estão além desse dispositivo, no

No caso das mulheres, uma busca pelos valores que

sentido de que guardam relações com as condições

mobilizam sentidos e incorporam uma posição es-

sociais, políticas e econômicas que o precedem e

sencial: a “mulher no tráfico”.
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Indagando sobre as essencialidades:

um ser essencial, “a mulher no tráfico”. Ambos pa-

o crime e a diferença

recem remeter a um mesmo referente: um gênero,
definido por uma especificidade que lhe é consti-

Partindo de um conceito da teoria marxista, a

tutiva e que, portanto, marca a sua performance

diferença de gênero pode ser explicada como sendo

de atuação e o perfil das práticas criminais com as

relativa ao conceito de trabalho, que na socieda-

quais se envolve.

de ocidental moderna é significado como um bem
privado, disponível para negociação e materializa-

Sistema Mídia e Tecnologia de

do nos corpos: a mercadoria força de trabalho. A

Gênero: a celebridade Danúbia Rangel

constituição desse bem, cujo valor é dado pela sua
utilidade social (valor de uso) e troca (tempo de

No estudo de Fofana (2011) sobre a construção

trabalho social incorporado ao seu valor de utilida-

de uma celebridade pública, o autor salienta que

de), constituiu ao longo da história ocidental uma

para a produção desse fenômeno concorre uma

hierarquia presente nas medidas distintas de valor,

pluralidade de agentes, não sendo os midia os úni-

calcadas nas representações binárias dos corpos,

cos agentes nem superfícies planas sobre as quais

trasladados em gênero e equiparados aos valores

se inscreve o acontecimento como simples narra-

distintos da mercadoria trabalho.

ção cotidiana do news. Os dispositivos midiáticos

Na divisão social do valor do trabalho, algumas

seriam um entre os demais agentes que concorrem

ocupações foram sendo representadas como essen-

na instauração de um falar coletivo, anterioridades

cialmente “de mulheres” ou “típicas de homens”,

e atualizações de embates que um acontecimento

consagração social de gênero de ocupações em que

dispara.

as diferenças seriam supostamente devidas ao seu

Trazendo essa perspectiva para a celebridade

caráter de “geradores de serviços mais do que de

Danúbia, quando da sua prisão instaura-se um ser

mercadorias, são valores de uso mais do que valo-

essencial: “Danúbia de Souza Rangel, mulher de

res de troca”. (PERROT, 2005, p. 253).
Seguindo a trilha da genealogia da constituição

Antônio Francisco Bonfim Lopes, o Nem da Rocinha”4. A sua celebração é marcada pela associação

das essencialidades na constituição da diferença de

entre o poder desse homem e a beleza dessa mu-

gênero, talvez possamos acrescer as essencialidades

lher, uma “Gata Romântica”. Seja na figuração de

narrativas midiaticamente constituídas. No mate-

mulher ou namorada, não somente com argumen-

rial até então analisado, as narrativas midiáticas

tos verbal-discursivos, mas, ou talvez, sobretudo,

essencializam tanto essa dinâmica criminal quanto

imagéticos, o material analisado aponta para um
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sua forma de ação sobre o espaço público, ainda

condena mulher de Nem da Rocinha a 28 anos de
prisão”)9. Mesmo quando referenciada na sua es-

que essa ação seja ilegal e/ou criminosa: “Ela é mu-

sencialidade transgressora própria das loucas, ciu-

lher, não parece ter tido ingerência no tráfico, apenas se locupletou...”)5.

mentas e vingativas, a alcunha “Xerifa da Rocinha”

modo operatório em que é retirada desse agente

supostamente acionada como um possível referen-

De maneira enfadonha, irrompe na cena públi-

te de força ou poder, sua posição está subordinada

ca midiática a já clássica transgressão do gênero,

ao comando de Nem (“Xerifa” da Rocinha: mulher

anteriormente discutida, sob a dicotomia essencialidade/vitimização: “o amor bandido” (“Mas não

do traficante Neném coloca silicone nos seios com
dinheiro do tráfico)10.

parece que ela soubesse do crime que estaria come-

As marcações de posições essencializadas de

tendo - associação ao tráfico - por se associar apaixonadamente pelo homem”)6, a louca, ciumenta e

gênero também estão presentes nas reportagens

vingativa (“Xerifa”, “Dona do Morro”), a libidino-

e mulher iludida (Mãe, jovem vaidosa, um show de
ilusão e mil tragédias)11; de ser vítima de uma vai-

que acionam a sua vitimização na posição de mãe

sa (“O cabelo louro quase branco, o corpo sarado

dade irracional “própria” das transgressoras, além

e as roupas curtíssimas daquela que era conhecida
como “Xerifa da Rocinha...”)7 ou a vítima ( “Não

de moralmente desviante (“Lucro do pó a serviço
da vaidade”)12 são alguns poucos exemplos revela-

sou tudo o que falam. Nunca me envolvi com drogas. Me envolvi com ele”8.

dores desse operador político-discursivo.

Adota-se aqui a perspectiva de Lauretis (1987),

Um último ponto para o qual a pesquisa tem

que advoga que o gênero resulta de diferentes tec-

se direcionado diz respeito à constituição da

nologias sociais, tais como os discursos e práticas

mercadoria celebridade, a “influenciadora digi-

institucionais e cotidianos, as representações cul-

tal” Danúbia de Souza Rangel. Dialogamos aqui

turais, a hierarquização de gênero dos espaços físi-

com os pressupostos das celebridades no contexto

cos, dos espaços do trabalho e demais campos so-

contemporâneo, ou seja, fenômeno que tem sido

ciais. Fazendo um recorte específico do tratamento

tratado na triangulação do carisma, economia e o

inicial dos dados do caso de Danúbia Rangel, os

poder político-midiático. Tomado como um pro-

modos operacionais dessa tecnologia de gênero po-

duto econômico derivado do sistema mídia, uma

dem ser identificados nas narrativas referentes à

celebridade seria constituída por agentes sociais

hierarquia das posições que ela ocupou em sua tra-

cuja imagem celebre é o fundamento da própria

jetória no tráfico e que, invariavelmente, atrelam

celebridade. Uma transmutação do valor do indi-

sua existência ao nome de Nem (Justiça do Rio

víduo privado moderno em uma imagem pública
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notória, imagem passível de ser transacionada pela

foi acionado não por acaso, uma vez que passou a

incorporação da sua intimidade aos bens comercializáveis, em nome de um indivíduo virtualmen-

designar uma ação ao mesmo tempo glorificada e
demonizada em certos círculos sociais.13

te existente (TURNER, 2012; TURNER, 2004;

No material analisado, a condenação de Danúbia Rangel pela ostentação da sua beleza, riqueza e

MARSHALL, 1997).
As disputas nesse campo dizem respeito à per-

poder denota uma disputa pelo que anteriormen-

formance de celebridade utilizada por Danúbia

te apresentamos como os pressupostos de Fraser

Rangel nas redes sociais. A instrumentalização

(1987): o acesso e controle sobre os meios de in-

das redes sociais agenciada por Danúbia fazem-na

terpretação e comunicação relativos aos significa-

contemporânea do seu tempo: a fusão em que a

dos sociais sobre os corpos, as concepções de femi-

máquina e a pessoa são expressões máximas das

nilidade, as necessidades e desejos das mulheres.

possibilidades de criação de si para a validação de

A intersecção gênero e classe tangenciam uma

qualquer espécie de interesse (afetivo, social, polí-

marcação que predominou nos jornais: falseamen-

tico, entre outros) é operada através da exposição

to. Utilizando as próprias imagens por ela divulga-

de um eu maior, essencialmente feliz e superado

das, a abordagem predominante é de que os senti-

na sua condição de ordinário (SIBILA, 2016; OR-

dos das imagens por ela agenciadas não traduziam

TIZ, 2016). Enfim, uma celebridade erigida a essa

uma “mulher real” e sim “um show de ilusões e mil

condição pela sua própria capacidade performativa

tragédias”, uma realidade que virou “pó”, brincan-

de transcendência, amálgama entre o “vivido e o

do com um trocadilho que um dos jornais utilizou.

imaginado”, nos termos de BRASIL (2014): he-

Mas nesse momento, ela já estava silenciada e o

licópteros, iates, sensualidade de um corpo, foto

enfrentamento com essa tecnologia de gênero já

com atrizes famosas, seios abundantes à mostra, a

não mais era possível. Uma essência vingou: uma

felicidade estampada em sorrisos e cenas ao lado

mulher no tráfico.

dos amigos e, claro, do astro Nem.
Quando da sua prisão em novembro de 2011, o

Espaços da Memória: Danúbia e a

uso pelos jornais dessa Danúbia “performatizada”

sua narrativa biográfica no Facebook

é acionada como uma armadilha em que ela mesma
caiu ao ostentar objetos e pessoas que, a princípio,

O material de análise definido como recorte

não deveriam ganhar visibilidade, sobretudo por

para este artigo foi composto pela imagem da pá-

razões de revelarem ganhos e proximidade com o

gina inicial do Facebook de Danúbia Rangel, bem

casal. O verbo ostentar, recorrente nas manchetes,

como algumas das fotografias postadas nos diver-
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sos álbuns que foram disponibilizados na referida

para a construção de uma imagem pessoal que fun-

página e, ainda, quatro páginas de jornais impres-

damentou a celebrização de Danúbia Rangel.

sos sendo três do jornal Extra e uma do jornal O
Globo, publicadas entre 13/11/2011 e 04/12/2011,

Figura 1: Página de Danúbia Rangel no Facebook

período em que a polícia prendeu o traficante Antônio Francisco Bonfim Lopes, conhecido como
“Nem da Rocinha” inicialmente e, posteriormente, sua mulher Danúbia de Souza Rangel. Para
analisar as fotografias postadas, criamos grupos de
fotos, a partir de uma seleção baseada na proximidade das imagens com seus respectivos sentidos e
significações intencionais verificados na pesquisa.
Danúbia Rangel manteve até o mês de julho de
2012 uma página no Facebook (Figura 1) em que
postava álbuns de fotografias que tinham como ob-

Fonte: Página de Danúbia Rangel no Facebook
Disponível em: <goo.gl/aXG3na> Acesso em 28/03/2017

jetivo mostrar aos usuários da rede social imagens
dela própria, o que entendemos ser uma prática da
cultura midiática contemporânea que, conforme
Márcio Serelle (2014), “não pode ser mais compre-

Para entender melhor a relação entre as ima-

endida somente como um campo em que estão em

gens e seus significados, consideramos pertinente

fluxo os textos das indústrias culturais”, mas que

trabalhar estes conceitos na perspectiva de Ru-

de uma forma mais ampla, esta cultura “tornou-se

dimar Baldissera (2008), quando este autor procu-

um atravessamento de mídias diversas, que perten-

ra modelar as “possibilidades de fabricação da ima-

cem ao mainstream, a uma intelectualidade que se

gem-conceito”, ou seja, uma forma de trabalhar a

quer independente e ativa, a pessoas ordinárias,

imagem para que esta possa “atender com rapidez

que simplesmente ‘postam’ e constroem digital e

às necessidades de visibilidade e, porque não dizer,

midiaticamente seu cotidiano” (SERELLE, 2014,

de poder, tão característicos da sociedade contem-

p.49). Nesse sentido, foi preciso considerar tam-

porânea”. (BALDISSERA, 2008, p.194). O au-

bém toda a significação que as imagens publicadas

tor propõe pensar a imagem sobre três enfoques:

comunicaram a seus receptores e que contribuíram

a imagem físico-visível, a imagem-linguagem e a
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imagem-conceito, o que nos permite fundamentar

percepção no momento da recepção e, principal-

a análise das imagens postadas por Danúbia Ran-

mente, sobre o que ‘parece ser’ e, conforme ainda

gel no Facebook, que contribuíram para sua cele-

afirma Baldisserra, “de caráter simbólico, a ima-

brização.

gem-conceito tem seus fundamentos nos processos

A imagem físico-visível é considerada como a

de significação”. (BALDISSERA, 2008, p.198).

imagem no plano físico, que depende da existência

Em uma matéria disponível no blog do Correio

da luz e a do modelo, ou objeto na qual a luz se

da Lapa3, em 26 de novembro de 2011, encontra-

reflete para a constituição da imagem e que “quan-

mos a informação que antes de se relacionar com

do articuladas e dotadas de significação, podem

Antônio Bonfim, o Nem, “a jovem beldade, turbi-

constituir-se em informações para o (re)conheci-

nada com silicone, roupas lindas - ela própria uma

mento do mundo sensível”. (BALDISSERA, 2008,

forma de elegância global - envolveu-se com dois

p.197). No entanto, “as imagens físicas podem

preeminentes varejistas da droga andina no Mor-

constituir-se em linguagem, isto é, podem receber

ro da Rocinha, já falecidos pela força das balas”.

significação, ser codificadas, assumindo o caráter

Danúbia conseguiu, ao se unir e viver com Nem,

de linguagem imagética”, ou seja, podem ser “em-

o chefe do tráfico de uma das maiores favelas do

pregadas como mensagens, ou parte de mensagens,

Rio de Janeiro e utilizando-se de espaços midiá-

para que os sentidos ai ofertados levem o leitor a

ticos como o Facebook, tornar-se uma celebridade

realizar determinadas interpretações”. E para ex-

no seu meio, de modo que começou a ser chamada

plicar a imagem-conceito, o autor afirma que

de “Xerifa da Rocinha”, passando a deter, assim,
um poder baseado na imagem que foi conseguindo

além de se realizarem como imagem física ou como
imagem-linguagem, as imagens podem manifestar-se
como juízo de valor, apreciação, conceito que uma
mente humana (ou grupo) atribui a alguém, a algo
ou a alguma coisa (pessoa, instituição, organização,
processo, objeto). (BALDISERRA, 2008, p.198).

construir sobre si mesma a partir da relação com o
personagem mais respeitado daquela comunidade
no que diz respeito ao tráfico de drogas.
A celebridade em que se transformou Danúbia
Rangel foi lastreada em uma série de fotografias

Assim, a imagem-conceito é explicada pelo au-

que a personagem postou em sua página do Fa-

tor de forma a nos fazer entender que ela dá ao

cebook, que formou um conjunto de imagens com

receptor uma noção de reputação e contribui na

fortes indicativos que podem ser interpretadas

formação de conceitos sobre determinado objeto

como imagens-conceito, com significações que

ou pessoa fotografada e que não é construída ape-

representavam um modo de ser da personagem e

nas sobre o que foi fotografado, mas se baseia na

que, de alguma forma, contribuíram para a sua ce-
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lebrização. Segundo Ítalo Braz (2014), a fotografia

Uma das principais características que se ob-

representa, em um conceito geral, “nossa realida-

servou no primeiro grupo de fotografias analisa-

de vivida em determinados momentos e lugares,

das (Figura 2) é que todas as cenas fotografadas

ajudando-nos a manter o espírito vivo do fato

são resultado de poses feitas por Danúbia, como

ocorrido” complementando que “a fotografia não

personagem principal, de modo que ela se apre-

só mostra a imagem em si, mas pode transmitir

senta sempre com sorrisos abertos, poses sensuais,

sentimentos e sensações do momento registrado”.

exibindo um corpo bem delineado e invejado por

(BRAZ et al, 2014).

muitas mulheres, além de roupas de grife e, especialmente, mostrando joias como brincos, pulsei-

Ao observar as fotografias postadas na página

ras, braceletes e anéis de ouro. Toda essa produção

de Danúbia Rangel, em que, na grande maioria,

de adereços reforçam a busca de Danúbia por um

ela é a personagem principal, verificou-se que a

posicionamento que a coloca no mesmo nível das

“xerifa” tinha a intenção de mostrar-se como uma

mulheres da alta sociedade, ou seja, uma mulher

mulher bonita, loira, de corpo bem delineado e

com grande poder aquisitivo e posição social para

típico do estereótipo da mulher bem sucedida e

portar joias de valores monetários significativos e

bela, distante do esteriótipo da mulher moradora

que não estão ao alcance de qualquer pessoa.

da rocinha e mulher de um traficante.

Reforçando a imagem do poder baseado nos
significados das joias mostradas, Danúbia posta
uma foto onde aparece no ‘bar’ da residência do

Figura 2: Danúbia Rangel em poses sensuais
mostrando o corpo, joias diversas e bebidas importadas

casal, exibindo bebidas importadas de alto custo,
situação em que as garrafas são organizadas estrategicamente no primeiro plano da imagem de forma
que seus rótulos pudessem ser identificados pelos
seus seguidores na rede como demonstração do seu
valor e poder.
Em outra foto, a ‘xerifa’ demonstrava claramente
que se considerava a “rainha” de seu meio, situação
em que aparece em uma montagem fotográfica em
bailes na comunidade acompanhada de um texto-legenda com o enunciado ‘A melhor do baile’, (Figura
3) além do desenho de uma coroa, sobreposto à letra

Fonte: Página de Danúbia Rangel no Facebook
Disponível em: <goo.gl/aXG3na> Acesso em 28/03/2017

‘A’ da frase, que denotava o sentido de ‘realeza’ que a
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Figura 3: Danúbia Rangel: a melhor do baile

Fonte: Página de Danúbia Rangel no Facebook
Disponível em: <goo.gl/aXG3na> Acesso em 28/03/2017

reforço da união de Danúbia Rangel com Nem da

personagem imaginava sobre o seu eu.
Além das imagens que denotavam o sentido de

Rocinha. Nessas fotos o casal se mostrava sempre

poder da “xerifa” através de suas roupas, joias e

alegre e sorridente, exibindo joias caras, de ouro,

aparência visual, encontramos outras ancoragens

além de aparelhos celulares e gestos de carinho

para a construção da celebridade Danúbia. Em um

que, além de registrar o relacionamento do casal,

segundo conjunto de imagens (Figura 4) vemos o

reforçavam o poder de Danúbia, representado por

Figura 4: Fotos com Nem da Rocinha

Fonte: Página de Danúbia Rangel no Facebook
Disponível em: <goo.gl/aXG3na> Acesso em 28/03/2017
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Além da fotografia no barco, outras duas foto-

ser a “primeira dama” da Rocinha.
A intencionalidade de Danúbia Rangel com a

grafias foram identificadas na página do Facebook

divulgação das imagens que contribuíram para sua

e que foram muito divulgadas pelos meios de co-

celebrização e reconhecimento como ‘xerifa’ foi re-

municação, especialmente os digitais como blogs,

forçada pela publicação de fotos que mostravam

sites e jornais online, entre outros dispositivos. Nes-

a ostentação da personagem a partir de recursos
imagéticos de ampla utilização em publicações que

sas fotos, Danúbia aparece em um helicóptero que
foi utilizado, segundo o site Terra (2009)14, para

dão visibilidade às celebridades socialmente reco-

que o casal e sua filha fizessem “um passeio pelos

nhecidas, seja artistas, personalidades políticas,

principais cartões-postais da Cidade Maravilhosa -

esportivas entre outras. Para ostentar esse poder,

como o Cristo Redentor e o Maracanã - no dia 21

tal qual demonstrado nas fotografias da Figura 5,

de dezembro de 2009”. O site informa ainda que,

Danúbia aparece utilizando um barco de luxo e

segundo a polícia, “o casal aproveitou a chegada

um helicóptero particular. Na primeira fotografia,

do Papai Noel à comunidade - na data houve uma

Danúbia é vista deitada no convés de um barco

campanha do Natal Sem Fome - e fizeram uma

em um local paradisíaco, em pose que deixava à

pequena viagem para ver a cidade do alto”. Nas

mostra seu relógio, pulseira e cordão de ouro. Estas

fotos, Danúbia aparece de short e camiseta bran-

imagens de barcos e seus respectivos ocupantes, de

ca, portando pulseiras de ouro e posando na porta

modo geral, são muito utilizadas em fotografias de

do helicóptero, sendo que em uma delas, exibe um

revistas de divulgação de celebridades, como, por

colar de ouro com a letra “N”, inicial do apelido

exemplo, a Revista Caras, em uma clara demons-

do traficante Nem. Estas imagens, no barco e no

tração de hierarquia social e, no caso das mulheres,

helicóptero, parecem reforçar a ostentação propor-

sensualidade.

cionada pelo comércio ilegal mais rentável da capital fluminense.

Figura 5: Fotos mostrando a ostentação
proporcionada pelo tráfico de drogas

Na análise do material, verificou-se, ainda, que
outra estratégia de ancoragem foi utilizada por
Danúbia Rangel para amalgamar sua imagem de
poder e celebridade, que foi a postagem de fotos ao
lado de artistas consagradas e largamente conhecidas pelo público em geral. Foram encontradas,
durante a pesquisa, duas fotografias de Danúbia,

Fonte: Página de Danúbia Rangel no Facebook
Disponível em: <goo.gl/aXG3na> Acesso em 28/03/2017

(Figura 6) com celebridades, sendo a primeira com
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Figura 6: Fotos de Danúbia Rangel com artistas famosas

Fontes: Página de Danúbia Rangel no Facebook
Disponível em: <goo.gl/aXG3na> Acesso em 28/03/2017

Para finalizar, consideramos relevante mencio-

a atriz global Juliana Paes e a outra com a cantora

nar que a mídia local no Rio de Janeiro fez uma

Cláudia Leite.
Desse modo, percebe-se que Danúbia se apro-

cobertura interna sobre a tomada pelas tropas da

pria da imagem de pessoas célebres para construir

polícia da favela da Rocinha e a prisão de Nem,

ou reforçar a sua própria imagem, uma vez que,

Antônio Francisco Bonfim Lopes e sua mulher Da-

na memória dos receptores, estas fotografias regis-

núbia de Souza Rangel. No entanto, um fato cha-

tram subjetivamente certa intimidade e até sugere

mou atenção na cobertura feita pelos jornais im-

um possível relacionamento de Danúbia com as ar-

pressos Extra e O Globo, quando estes veículos se
apropriaram das fotografias postadas por Danúbia

tistas ‘globais’. Podemos observar que a composi-

Rangel em sua página do Facebook e as utilizaram
como elemento ilustrativo das matérias publicadas.
No dia 13 de novembro de 2011, quando a polícia
invadiu a Rocinha efetuando a prisão do chefe do

ção das duas fotos é muito semelhante e em ambas
é perceptível a intencionalidade de Danúbia, ao
procurar mostrar uma proximidade com as artistas,
em função do enquadramento que denota intimi-

tráfico, o jornal Extra publicou uma página (Figura

dade. Nota-se, também, que Danúbia se mantém

7 A), onde a foto de Danúbia aparece ao lado da

sorrindo e portando as joias que habitualmente usa

foto de Nem. A foto do traficante já preso, mostra

para ser fotografada e este aspecto aproxima estas

sua imagem com o cabelo raspado e camisa verde,

imagens das demais postadas em sua página e aca-

enquanto a foto de Danúbia, que ainda não havia

bam por contribuir para aumentar sua visibilidade
e potencializar sua celebrização nesse espaço mi-

sido localizada pela polícia, foi a mesma foto da
“Xerifa” na porta do helicóptero, que foi retirada

diático e, consequentemente, na sua comunidade.

de sua página no Facebook e publicada pelo jornal.
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Figura 7: Páginas dos jornais Extra e O Globo com fotos retiradas do Facebook de Danúbia Rangel

Fonte: Acervo dos jornais Extra e O Globo na internet.
Disponível em: <goo.gl/TfLLNh> Acesso em 28 mar 2017.

No dia 25 de novembro de 2011 Danúbia

e família na mira” (Figura 7 D) e esta matéria,

foi presa pela polícia e no dia seguinte, o jornal

mais uma vez, foi ilustrada pela mesma fotogra-

Extra estampou a manchete “Xerifa da Rocinha

fia de Danúbia no helicóptero.

é presa”, (Figura 7 B) mostrando nesta página
uma foto de Danúbia com um boné, escondendo
os cabelos loiros e de camisa listrada de mangas

Considerações Finais

compridas. No mesmo dia, o jornal O Globo publicou uma reportagem com a manchete “Bope

A proposição teórica e metodológica apresentada neste artigo dos mídia como uma tecnologia
de gênero indica uma diretriz importante para a
análise do corpus de pesquisa como um todo. No
entanto, a perspectiva de gênero ainda deve ser
mais bem trabalhada nas interseções de raça, faixa
etária, classe e segregação socioespacial. Ainda que
inicialmente indicadas no material apresentado,
essas interscecionalidades parecem ser dimensões

encontra mulher de Nem na Rocinha”, (Figura
7 C) ilustrada com a mesma foto do Extra, em
uma composição em que aparece, em detalhe, a
mesma foto de Danúbia no helicóptero, retirada
de sua página no Facebook. Complementando a
série de reportagens, o jornal Extra publicou no
dia 04 de dezembro de 2011 uma matéria sobre
a Xerifa da Rocinha com a manchete “Danúbia
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fundamentais para o argumento aqui defendido da
construção das essencialidades relativas ao campo
da criminalidade e gênero e o campo midiático.
Outro aspecto de destaque diz respeito à diretriz metodológica das genealogias ou análise da
proveniência. A busca pelas matrizes sócio-históricas, condições de emergência dos dispositivos
sociais, dos discursos, das exterioridades e subjetividades que lhes são constitutivas, retira a autonomização absoluta do dispositivo midiático.
Sem desconsiderar certa centralidade e autonomia
relativa ao sistema mídia em relação aos demais
campos sociais, as representações e conteúdos (inclusive imagéticos) dos argumentos publicizados
no debate social e político não nascem nesse campo social. Há uma complexidade de agentes, modus
operand, interesses em disputa que perpassam as
representações e enquadramentos dos conteúdos
sociais midiatizados.
No que tange à tecnologia de gênero, o dispositivo midiático reforça a perspectiva metodológica
da genealogia no sentido de que historicamente a
essencialidade constitutiva do gênero permanece,
para além do campo midiático, como uma referência para análise do fenômeno gênero e criminalidade. No caso das mulheres, essencialmente loucas,
apaixonadas, falsas ou vítimas, são os argumentos
simbólicos, políticos e institucionais que permanecem alimentando o debate, as representações e a
própria constituição social do sujeito “gendrado”.
Novamente, o operador midiático não precede
esses argumentos, mas tem se apresentado como
uma eficiente tecnologia política de reafirmação
das essencialidades políticas.
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(re)construções sobre lacunas
Sandra Sato 1

gará sempre uma impureza – o olhar do homem.

Os fragmentos do passado

Os seus objetivos, enquadramentos, símbolos e orÉ impossível resgatar o passado de forma clara

denamento produzirão inevitavelmente uma rela-

e precisa como se faz nas ciências físicas e exatas.

ção particular e inteligível. Isso implica dizer que o

As questões relativas ao tempo são complexas, li-

passado como nos é dado nada tem de espontâneo

gadas às especificidades de cada cultura, aos pro-

e natural, ele será sempre uma (re)construção.

cessos sociais, a identidade de um povo e funciona,

Os acontecimentos do passado podem deixar

inclusive, como meio de orientação para determi-

rastros que a partir deles podemos compor os fa-

nada sociedade realizar tarefas sociais precisas. E

tos. As evidências são elementos bem aceitos como

isso não é um problema. O dilema surge quando

provas de que algo existiu, como documentos,

o papel do homem não é considerado naquilo que

imagens, peças, instrumentos, ferramentas, da-

Nobert Elias (1998) denomina de “síntese do su-

dos, estatísticas, enfim, tudo aquilo que são váli-

cessivo”. Neste processo, o homem constrói “uma

dos “cientificamente”. Porém, é preciso considerar

sequência de acontecimentos como tal, ou sim-

que mesmo as simples evidências são carregadas

plesmente percebe essa sequência como um flu-

de significados culturais, como os arquivos e esta-

xo contínuo de acontecimentos que se produzem

tísticas: quem organizou as informações? Por quê?

uns após os outros”. (ELIAS, 1998, p.62). Assim,

O que incluíram ou excluíram? Mesmo nas fotogra-

partimos do pressuposto que qualquer tentativa

fias e filmagens, meios em que os indícios parecem

de (re)construção do passado, por mais objetiva,

inquestionáveis, pode-se questionar sobre os enqua-

imparcial e precisa que se possa pretender, carre-

dramentos, as possíveis encenações (mise-en-scènes),
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os ângulos, o momento da captura, por exemplo. Es-

2009, p.21). Ademais, o modo provável (e pos-

tas reflexões (demasiadamente humanas) são evita-

sível) de transmissão dos “fatos originais” do real

das pela perspectiva iluminista que tenta produzir

vivido será primordialmente pela narrativa, pois as

conhecimento sob as bandeiras da objetividade,

evidências e estatísticas do passado somente serão

universalidade e imparcialidade. O campo da His-

transformadas em “fatos” através da interpretação

tória, por exemplo, tenta recuperar, sistematizar e

do historiador que os organizarão sob a forma de

propagar a “verdade” histórica através de uma su-

uma história “particular, apelativa, confiável e, aci-

posta objetividade metodológica, sem que a visão

ma de tudo, convincente”. (2009, p.16).

particular e cultural dos seus agentes venha à tona.
Esta postura positivista da História2 foi sistemati-

A mensagem da consciência desconstrutiva é que o
passado nunca é fixo, mesmo que em termos de sua
epistemologia, do tratamento da evidência, da construção das explanações ou em termos da natureza
precisa de nossa forma de narrativa explanatória.
Essa história pós-moderna ou desconstrutiva desafia
o paradigma tradicional em todos os seus aspectos
– portanto, sua descrição varia como desconstrucionista, desconstrutiva ou virada linguística. (MUNSLOW, 2009, p.29).

camente questionada pela vertente desconstrucionista liderada por Hayden White (1928-) que diz
que a história não pode alegar a mesma cientificidade das ciências físicas, por não compartilhar
o mesmo protocolo de verificação de hipóteses,
não empregar o raciocínio dedutivo e não ser “um
processo experimental e objetivo de produção de

Enquanto narrativa, a história acaba sendo um

fatos incontestáveis”. (MUNSLOW, 2009, p.13).

produto textual de historiadores e um exercício

Os autores desta perspectiva encaram o passado

interpretativo complexo que não é, conclusiva-

como um texto a ser examinado em suas possibili-

mente, nem verdadeiro, nem falso. Consideramos

dades de significação e acreditam na inviabilidade

o historiador como um mediador entre o passado

de correspondência entre a evidência e a interpre-

e a escrita, sendo que sua função básica constitui

tação, questionando aspectos como objetividade

em desenvolver um método através do qual possa

metodológica, transparência na representação,

compreender a relação entre conhecimento e sua

distanciamento moral, desinteresse, objetividade

explanação, a fim de encontrar o fundamento de

e autenticidade. A subjetividade humana emergirá

uma pretensa verdade: “a realidade do passado é

especialmente no “processo de enquadramento”

um relato escrito, mais do que o passado como ele re-

do passado, pois escrever a história requer tanto a

almente foi” (MUNSLOW, 2009, p.12), sendo que

organização das evidências quanto “as estratégias

a história é o estudo não das mudanças através do

retóricas, metafóricas e ideológicas de explanação

tempo per se, mas das informações produzidas pe-

empregadas pelos historiadores”. (MUNSLOW,

los historiadores ao se lançarem nessa tarefa. Ela
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possui uma dimensão política potente, indo muito

do que permanece no espírito. (HALBWACHS,

além do que uma simples contação de estória, pois

1990). Ela é seletiva, descontínua, fragmentada e

(e acima de tudo) é um veículo primário de distri-

sofre flutuações no momento em que é articulada.
(POLLACK 1992; ROBIN, 2016). Podemos distingui-la, grosso modo, entre duas memórias: uma
pessoal e interior, e a outra social e exterior. A memória pessoal, individual, é constituída tanto por
aquilo que vimos, fizemos, sentimos, pensamos em
um tempo e espaço específicos, quanto experienciada por um sentimento de coletividade, pois a
pessoa também se reporta a pontos de referência
fixados pela sociedade a qual se identifica. Carregamos lembranças históricas, noções, símbolos e
acontecimentos que deixaram um traço profundo
que não são propriamente nossos, mas permanecem vivos pela tradição do grupo a qual estamos
engajados. Podemos considerar, inclusive, mesmo
dos eventos nos quais somente a pessoa esteve
envolvida, ou até mesmo objetos que somente ela
tenha visto, as lembranças permanecem coletivas.
O argumento é que nunca estamos sozinhos. Não

buição e uso do poder. “Toda narrativa histórica
está, assim, sujeita a demandas complexas e sutis
de ideologia que lhes atribui efeitos”. MUNSLOW
(2009, p.25). É certo que a história lança uma
ponte entre o passado e o presente, tenta reestabelecer uma continuidade interrompida e provavelmente é a versão dos fatos que ocupa maior espaço
na memória dos homens, mas há de se considerar
que esses acontecimentos passam por uma seleção,
aproximação e classificação conforme as necessidades e regras.
Na escrita de história, é impossível divorciar o historiador da constituição do significado através da
criação de um contexto, mesmo que ele seja aparente e inocentemente derivado dos fatos. É nesse
ponto que o historiador inevitavelmente se impõe
ao passado; ou pela prática aparentemente saudável
de fazer brotar da evidência o significado verdadeiro, ou, mais obviamente, através da criação e do uso
de teorias sociais, porém, de forma mais importante,
eu sugiro, pelo enquadramento da linha da estória
(estrutura narrativa) empregada para facilitar a explanação e a interpretação histórica. (MUNSLOW,
2009, p.17)

é necessária a presença física de outras pessoas,
basta que a reconstrução do passado se opere a
partir de dados ou noções comuns aos outros de
uma mesma sociedade, reconhecida e reconstruída
socialmente, para que a lembrança possa ter uma

O passado também pode ser (re)construído

dimensão coletiva. Isso implica dizer que a memó-

através da memória, que se distingue da história

ria individual se apoia na memória coletiva, pois

escrita em livros, ensinada e aprendida na escola,

a história de cada indivíduo faz parte da história

por estar relacionada a uma lembrança que ainda

em geral.

é viva, ligada a tradição, conservada pelas pessoas
de determinada sociedade e que pode ser defini-

Não é necessário que outros homens estejam lá, que
se distingam materialmente de nós: porque temos

da como algum traço do acontecimento do passa-
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dos membros em que é composta, não ultrapas-

sempre conosco e em nós uma quantidade de pessoas que não se confundem. Outros homens tiveram
essas lembranças em comum comigo. Muito mais,
eles me ajudam a lembrá-las: para melhor me recordar, eu me volto para eles, adoto momentaneamente seu ponto de vista, entro em seu grupo, do qual
continuo a fazer parte, pois sofro ainda seu impulso
e encontro em mim muito das ideias e modos de
pensar a que não teria chegado sozinho, e através
dos quais permaneço em contato com eles. (HALBWACHS, 1990, p.16).

sando a duração média da vida humana. Muitos
acontecimentos e antigas figuras desaparecem não
por repulsa ou indiferença, apenas porque aqueles
que deles guardavam não existem mais. No desenvolvimento contínuo da memória coletiva não há
separações nitidamente traçadas, somente limites
irregulares e incertos. “Ela apresenta ao grupo um
quadro de si mesmo que, sem dúvida, se desenro-

Já a memória coletiva é feita de forma bem mais

la no tempo, já que se trata de seu passado, mas

organizada, principalmente por questões políticas,

de tal maneira que ele se reconhece sempre den-

como a determinação de datas oficiais. Ela está de-

tro dessas imagens sucessivas”. (HALBWACHS,

limitada por um espaço/tempo específico, sua força

1990, p.60). Já a história se coloca fora dos grupos

e duração têm suporte em um conjunto de forças

e acima deles, realiza uma divisão simples dos fa-

que se apoiam mutualmente em determinada cul-

tos e os colocam em um lugar fixado, obedecen-

tura. A memória coletiva envolve as individuais,

do uma necessidade didática de esquematização.

mas não se confunde com elas. Evolui segundo

“Parece que ela considera cada período como um

suas próprias leis e não possui mais uma consciên-

todo, independente em grande parte daquele que o

cia individual. Estas massas de lembranças indivi-

precede e daquele que o segue, porque ela tem uma

duais e coletivas se apoiam uma sobre a outra, mas

tarefa, boa, má ou indiferente, a cumprir.” (HAL-

não tem a mesma intensidade para cada membro

BWACHS, 1990, p.56). A história se interessa pe-

do grupo. Cada memória individual é um ponto de

las mudanças, principalmente por fixar seu olhar

vista sobre a memória coletiva, cada perspectiva

sobre o conjunto e abranger uma duração longa, e

muda conforme o lugar que o indivíduo ocupa e

uma vez que para ela tudo está ligado, cada uma

segundo as relações que cada um mantem com os

das transformações deve reagir para promover uma

meios.

nova mudança.

Importa estabelecer, também, diferenças entre
a memória coletiva e a história. A memória cole-

A história divide a sequência dos séculos em períodos, como se distribui o conteúdo de uma tragédia
em vários atos. Porém, enquanto que numa peça, de
um ato para outro, a mesma ação prossegue com os
mesmos personagens, que permanecem até o desenlace de acordo com seus papéis, e cujos sentimentos
e paixões progridem num movimento ininterrupto,

tiva retém do passado somente aquilo que ainda
está vivo ou é capaz de viver na consciência de um
grupo. Ela não ultrapassa os limites do grupo e
sua duração se estende até onde atingir a memória
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aplicações, pois este preceito dificulta um debate

na história se tem a impressão de que, de um período a outro, tudo é renovado, interesses em
jogo, orientação dos espíritos, maneiras de ver os
homens e os acontecimentos, tradições também e
perspectivas para o futuro, e que se, aparentemente
reaparecem os mesmos grupos, é porque as divisões
exteriores, que resultam dos lugares, dos nomes, e
também da natureza geral das sociedades, subsistem. Mas os conjuntos de homens que constituem
um mesmo grupo em dois períodos sucessivos são
como duas barras em contato por suas extremidades opostas, mas que não se juntam de outro modo,
e não formam realmente um mesmo corpo. (HALBWACHS, 1990, p.56).

democrático, impondo certa violência ao ser indiferente ou excluir a particularidade. “Isso não quer
dizer que a universalidade seja violenta por definição. Ela não o é. Mas há condições em que pode
exercer a violência.” (BUTLER, 2015, p.17).
Independente das diversas questões que emergem no processo de resgate e (re)escritura do passado, certo afirmar que é preciso uma história, seja
para preservar a lembrança de pessoas queridas,
dos acontecimentos que ainda reverberam em nos-

Enquanto na memória coletiva podemos dizer

so tempo, ou para descobrir e entender as origens

que há muitas memórias, tantas quantas forem os

da nossa cultura e modos de vida. Se o passado

grupos, na história é de se esperar somente uma,

carrega em si este caráter lacunar, a narrativa sur-

objetiva, imparcial e que apresente um panorama

ge assim como o elo entre a linguagem e o “mun-

total dos fatos – sua inclinação é para a escrita de

do enquanto realidade possível a ser descoberta”.

uma memória universal do gênero humano. Busca

(MUNSLOW, 2009, p.15). A narrativa é o modo

manter um esquema cronológico e espacial dos fa-

como posicionamos os conteúdos como eventos

tos, recoloca, define e compara-os dentro de qua-

em uma ordem sequencial, se tornando uma fer-

dros nos quais dispõe os acontecimentos. Somente

ramenta fundamental para construção de conheci-

desta forma que a história consegue apresentar

mento. Através dela é possível seguir contando as

uma unicidade e totalidade, tomando a parte pelo
todo, ou como diz Halbwacks, assim que “ela con-

histórias e sempre haverá muitas razões para isso.

segue nos dar uma visão em ponto pequeno do

Fato é que toda narrativa do passado começará in

passado, apanhando num instante, simbolizando

media res, quando “já aconteceram várias coisas que

em algumas mudanças bruscas, em alguns avanços

me fazem possível na linguagem e fazem possível

dos povos e dos indivíduos, lentas evoluções co-

minha história na linguagem”. (BUTLER, 2015,

letivas.”(1990, p.59). Porém, é preciso olhar com

p.55). É preciso ressaltar que mesmo a irrecupera-

acuidade sobre aquilo que se pretende universal,

bilidade do passado em sua integridade não impe-

na medida em que a universalidade deixa de con-

de a construção da narrativa do mesmo, somente

cordar ou incluir o individual, a particularidade

deixa claro que ele terá, de uma forma ou de outra,

cultural e as condições sociais e culturais de suas

um caráter fabuloso, especulativo, ficcional. Isso
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implica dizer que o passado pode ser recontado di-

seu fracasso em fazer assim ou ser elogiadas por seu
êxito em dar-nos acesso a um mundo passado que
se tornou estranho para nós. (ANKERSMIT, 2012,
p.300).

versas vezes, de diversas maneiras e cada “versão”
é uma narração possível, mas nenhuma delas pode
ser considerada como única e absoluta. A partir
deste ponto de vista, parece menos importante a

As escritas ficcionais aparecem, também, como

verdade objetiva do que os modos como a narrati-

uma ferramenta válida e importante na construção

va é construída.

das versões do passado que foram intencionalmen-

Nossa hipótese é que todas as vezes em que

te excluídas e censuradas. Através do imaginário

trazemos à tona o passado, seja em uma simples

poderá ser possível restituir as vozes silenciadas,

lembrança ou em uma escrita elaborada de um

recuperar e reconstruir aquilo que não podemos

acontecimento social, sempre fará emergir sua na-

mais conhecer. (BUTLER, 2015). O que agora

tureza compósita e ele sofrerá uma “atualização”,

estamos falando não são sobre falhas, mas sobre

uma nova releitura, uma nova construção e emer-

faltas. As evidências e os rastros intencionalmente destruídos deixam buracos na memória, as pre-

girá, assim, um novo passado. Cada versão recor-

senças desaparecem, toda uma formação discursi-

rerá a uma colagem específica, sofrerá uma mu-

va é apagada, fica-se sem memória. “Não há um

dança de perspectiva, trará um novo olhar, como

esquecimento produzido por eles, mas sobre eles”.

em um “mosaico de referências e de citações, não

(ORLANDI, 1999, p.66). Para resgatar os frag-

no sentido do ecletismo, mas numa justaposição,

mentos da memória dessas vozes silenciadas será

consciente da impossibilidade da totalização.”

preciso escovar a contrapelo os vestígios da histó-

(ROBIN, 2016, p.19). Nesse sentido, indicamos

ria, resgatar os mínimos fragmentos deixados nos

que a literatura pode ter forte ligação com o real

escombros (Benjamin, 1987) e imaginar aquilo
que se perdeu no tempo. Assim, o uso da ficção na

passado, pois através dela, podemos relatar fatos e

construção narrativa da “verdade” parece ser “ine-

aplicar um conhecimento sobre passado. Além dis-

vitável na medida em que não se pode restituir a
riqueza e a complexidade da vida real”.4 (DOSSE,

so, pode provocar efeitos em nós de forma potente
e decisiva.3

2009, p.55).

Não obstante, isso não altera o cognitivismo compartilhado pela escrita histórica e pelo romance
histórico; embora mais aberta e direta na escrita
histórica e mais encoberta e implícita no romance
histórico, ambas as afirmações dizem ou mostram o
que o passado foi, e ambas podem ser criticadas por

Eu sempre recupero, reconstruo e encarrego-me de
ficcionalizar e fabular origem que não posso conhecer. Na construção da história, crio-me em novas
formas, instituindo um eu narrativo que se sobrepõe ao eu cuja vida passada procuro contar. O eu
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pelo tempo, tentando dar um aspecto inteligível a

narrativo contribui efetivamente com a história toda
vez que tento falar, pois o eu aparece de novo como
perspectiva narrativa, e essa contribuição pode não
ser totalmente narrada no momento em que fornece
a âncora de perspectiva para a narração em questão.
(BUTLER, 2015, p.55).

um dos atos mais audaciosos contra o governo de
Hitler.

Deste contexto, propomos analisar a obra lite-

Processo literário do real:

HhHH (2012), de Laurent Binet

rária HHhH (2012), que rendeu ao autor Laurent
Binet (1972-)5 o prêmio Goncourt na categoria “romances de estreia”. O livro poderá, de forma heu-

Dizem que foi assim...

rística, nos ajudar a refletir sobre as questões do

Às dez horas da manhã do dia 27 de maio de

humano no processo de (re)escritura do passado,

1942, Heydrich saiu de casa em sua Mercedes 320

através da narrativa. A história é um relato misto

conversível para o escritório no Castelo de Praga.

entre o resgate histórico da Operação Antropoide,

Às dez e meia, os paraquedistas Jozef Gabčík e Jan

atentado contra Reinhard Heydrich (1904-1945)

Kubiš receberam um sinal, indicando que o car-

um dos líderes nazistas do III Reich Alemão, e o

ro se aproximava do ponto marcado, em direção à

processo de construção desta narrativa. Dentre

curva entre as ruas Kirchmayer e V Holesóvickach.

suas muitas atribuições, Heydrich foi chefe da

Quando o Mercedes surgiu, Gabčík interceptou

Gestapo, “protetor” da Boemia-Morávia (ex-Che-

o carro no meio da rua, apontou a metralhadora

coslováquia) e um dos responsáveis por implemen-

Stein em direção à Heydriche e atirou. Atirou, mas

tar a “Solução Final” para a “Questão Judaica”. O

a arma não funcionou. Heydrich levantou e pe-

plano de assassinato ultra-secreto foi organizado

gou seu revólver. Kubiš que estava atrás do carro

pelas operações especiais britânicas e realizado pe-

lançou uma bomba que explodiu ao lado da roda

los paraquedistas Jozef Gabčík (1912-1942) e Jan

traseira direita. O Mercedes levantou cerca de um

Kubiš (1913-1942). Binet considera HhHH me-

metro e Heydrich, mesmo titubeando, atirou con-

nos uma “ficção histórica” do que um “romance

tra Gabčík que conseguiu fugir. Logo após, Heydri-

histórico”, pois mesmo manejando com evidências

ch desabou no chão. O motorista saiu em direção à

e fatos o autor deixa claro que os fragmentos deixa-

Kubiš que fugiu em sua bicicleta em direção a um

dos pela Operação são precários, impuros e insufi-

bonde. Heydrich foi levado ao hospital. Em Praga

cientes para falar do real passado. Mas, é exato no

foi decretado estado de sítio: aqueles que abrigas-

caráter lacunar dos vestígios que Binet se vale de

sem os criminosos seriam fuzilados; houve o fecha-

sua imaginação para preencher os vazios deixados

mento absoluto do comércio; os que saíssem nas
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ruas seriam fuzilados; dentre outros comandos.

envolvidos? Quem ajudou (e como) direta e indire-

Gabčík e Kubiš se esconderam na cripta de uma

tamente Gabčík e Kubiš fugirem, mesmo arriscan-

igreja. Uma semana depois do atentado, Heydrich

do serem fuzilados? Como foram os dias na cripta?

morreu de infecção devido aos ferimentos. Hitler

Quantas vidas exatamente foram sacrificadas pela

decidiu mostrar quanto custava desafiar o Reich,

vingança de Hitler? O que foi silenciado? Estas

não medindo esforços para executar represálias à

lacunas parecem estimular e levar ao limite nossa

morte de Heydrich – ordenou que a aldeia de Lí-

imaginação, nossa irremediável condição humana

dice, local onde imaginava ter ligação com Gabčík

de tentar preencher estes vazios entre um vestígio

e Kubiš, fosse completamente destruída. Através

e outro. Faz parte tentar estabelecer conexões para

de uma denúncia, a Gestapo encontrou os para-

atingir a inteligibilidade dos acontecimentos do

quedistas e designou cerca de oitocentos SS para

real passado. É preciso uma história. E foi nesse

liquidar Gabčík e Kubiš, que depois de oito horas

esforço de preservar aquilo que representou a Ope-

de combate, morreram.

ração Antropoide que Laurent Binet tentou homenagear Gabčík e Kubiš.

Há provas que comprovam esse acontecimento:
fotos, objetos, as paredes com os furos, a Merce-

Quanto a Gabčík, ele realmente existiu e era a esse
nome que respondia (embora nem sempre). Sua
história é tão verdadeira quanto excepcional. Ele e
seus companheiros são, a meu ver, os autores de um
dos maiores atos de resistência da história humana
e, incontestavelmente, da mais alta façanha de resistência da Segunda Guerra Mundial. Há muito eu
desejava homenageá-lo. (...) Reduzo esse homem à
condição de um vulgar personagem, e seus atos, à
da literatura: alquimia infame, mas que posso fazer?
Não quero arrastar essa visão a vida inteira sem ter
ao menos tentado restituí-la. (BINET, 2010, p.8).

des, a metralhadora, os registros nos livros, a cripta, os túmulos. As vítimas também foram reais: os
corpos, as testemunhas, os relatos – está documentado. Porém, os indícios que restaram, bem como
o discurso que ficou não parecem suficientes para
dar conta tanto do que o atentado representou
quanto dos impactos do assassinato de Heydrich.
Nesses contextos de governos absolutistas, que se
valem da violência, censura e assassinato em massa, o passado fica ainda mais interditado, “desmo-

Binet inicia o livro com a frase: “Gabčík é seu

ralizados, amolecidos, inviabilizados, de-significa-

nome, é um personagem que realmente existiu”.

dos, postos fora do discurso”. (ORLANDI, 1999,

De saída, o narrador tenta estabelecer o pacto de

p.63). Assim, o que dizer sobre o que realmente

verdade com seu leitor. E continua: “Teria ele ou-

foi a Operação Antropoide? Como foram os dias

vido, lá fora, atrás das janelas de um apartamento

de Gabčík e Kubiš envoltos no atentado? O que

mergulhado na obscuridade, sozinho, estendido

aconteceu no exato momento do encontro entre os

num pequeno leito de ferro, teria ele escutado o
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rangido muito reconhecível dos bondes de Praga?

cotidiano à de maior impacto social, o surgimento

Quero crer que sim”. Neste primeiro parágrafo, o

do Outro frente ao Eu exige sempre uma tomada

autor dá o tom que percorrerá toda sua narrativa,

de decisão, optar por uma atitude dentre todas as

uma tensão pulsante entre o real vivido e o ima-

outras que poderíamos escolher. Ética é justo o

ginário, a veracidade e o verossímil, a história e o

refletir sobre essas escolhas, especialmente sobre

romance. Por meio do recurso da metanarrativa,

os problemas que emergem quando as ações são

Binet evidencia as questões que emergem a partir

tomadas sob um quadro normativo moral, cujas

das lacunas deixadas pelo tempo, revelando uma

leis deixam de ser “naturais” em uma sociedade.

estrutura compósita entre vários elementos como

(BAUMAN, 1997; BUTLER, 2015). Nesse senti-

documentos, relatos, pesquisas, livros, filmes e,

do, construir uma narrativa do passado também é

não menos importante, as partes ficcionais, que

um problema ético, na medida em que todo o pro-

juntos transfiguram o real.

cesso envolve escolhas, associações de conteúdos
sobre um Outro (do passado) para um Outro (do

(...) eu disse que não queria fazer um manual de
historia. O que faço é dar uma versão pessoal dessa
história. Por isso minhas visões se misturam às vezes
aos fatos comprovados. Enfim, é isso. Mas não, não
é isso, seria simples demais. Ao reler um dos livros
que constituem a base da minha documentação, (...)
percebo com horror meus erros no que se refere à
Gabčík. (BINET, 2010, p.111-2).

presente e do futuro). Somos interpelados e atravessados tanto pelos fatos quanto pelas pessoas: o
que dizer se me faltam informações? Como preencher os vazios? Quais serão os impactos da minha reconstrução? Quem é este Outro? Para quem
falo? Essas questões nos obrigam considerar (for-

Diante da desestabilização das certezas, verda-

temente) que somos sujeitos deliberantes, somos

des e do afrouxamento das fronteiras entre o real

responsáveis por aquilo que narramos. Fazemos es-

e o ficcional, o papel do humano toma vulto e im-

colhas, construímos história e, consequentemente,

portância – mais que isso. É preciso encarar e re-

estabelecemos uma relação vital com o Outro meio

fletir sobre seus poderes, reconhecer que há neste

a um conjunto de normas. (BUTLER, 2015).

processo o estabelecimento de uma hierarquia en-

Em HHhH muitas dificuldades surgem diante

tre aquele que produz uma narrativa do passado e

de Binet no processo de escolhas. E ao que parece

o que a recebe pronta. Reconhecer esta estratifica-

os principais dilemas surgem quando o autor está

ção e este lugar de mediação entre vida e (re)escri-

diante de seus personagens – e ele explicita para

ta é jogar luz na questão do humano na esfera do

seu leitor tais reflexões éticas. A cada Outro, um

conhecimento, impondo-nos um problema inevita-

modo de resposta, uma relação. Para dar conta do

velmente ético. Das decisões mais corriqueiras do

passado, Binet explora vários recursos estilísticos
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e reconstrói a Operação Antropoide em um misto

um adolescente por esse pai que, na época, ainda

entre ficção, história e literatura. Dentre as estra-

não era professor de história, mas que, em algumas

tégias possíveis, o autor vale-se principalmente da

frases mal torneadas, sabia contá-la bem”. (BINET,

metanarrativa como meio para transitar entre os

2012, p.9). Da impossibilidade de resgatar com fi-

fatos, suas digressões sobre as questões que emer-

dedignidade o real passado, o autor exemplifica

gem no processo de escritura, sua imaginação, sua

que em um relato histórico não existe nada mais

relação afetiva com os personagens e, muito, sua

artificial do que diálogos reconstruídos. Em esti-

conexão com o leitor. Revela grande parte de suas

lística esse procedimento lembra a figura da hipo-

pesquisas bem como os equívocos percebidos du-

tipose, que tem como objetivo oferecer ao leitor

rante o processo, os momentos em que escarneci-

uma veracidade tamanha ao ponto de inserí-lo

damente inventa passagens (e fala sobre elas em

na cena. Para Binet, fazer reviver uma conversa

seguida), critica suas fontes e revela muitos mo-

geralmente produz um efeito oposto do desejado:

mentos pessoais relacionados ao seu envolvimento

forçado e evidenciando demais a voz do autor. Diz

com o livro.

que há somente três modos para restituir um diálogo com fidelidade: através de um documento de

Tenho trinta e três anos, já sou mais velho que
Tukhatchevsky em 1920. Estamos em 27 de maio de
2006, dia do aniversário do atentado contra Heydrich. A irmã de Natacha6 casa-se hoje. Não irei ao casamento. Natacha me chamou de “merdinha”, acho
que ela não me suporta mais. Minha vida se assemelha a um campo de ruínas. (BINET, 2010, p.59).

áudio, de vídeo ou estenográfico. Mas, apesar de
contrariado, ele recorre a esta ferramenta.
Seja como for, se meus diálogos não puderem se
basear em fontes precisas, fiáveis, as mais exatas
possíveis, eles serão inventados. Neste último caso,
porém, lhe será atribuída não uma função de hipotipose, mas antes, ao contrário, de parábola. Ou a
extrema exatidão, ou a extrema exemplaridade. E
para que não haja confusão, todos os diálogos que
eu inventar (mas não haverá muitos) serão tratados
como cenas de teatro. Uma gota de estilização, portanto, no oceano do real. (BINET, 2010, p.25-6).

No livro, as memórias individuais e coletivas
se interpelam – a dimensão do Eu nos processos
de reconstrução do passado, as condições sociais
e as normas morais que condicionam cada sujeito
esgarçam as possíveis fronteiras entre o individual
e social. O autor revela que a Operação Antropoi-

Se Binet vale-se do verbo “inventar”, talvez seja

de já lhe causava fascínio desde a adolescência,

menos por uma questão puramente literária, mas

primeiro através de palavras soltas ditas pelo pai,

principalmente para chegar mais próximo de um

depois ao ouvi-lo contando-a repetidas vezes. “É

significado que deseja alcançar. Sob este ponto de

também para devolver-lhe isso que empreendo este

vista, arriscamos dizer que “a forma narrativa do

livro: os frutos de algumas palavras dispensadas a

romance pode muito bem combinar com a verda-
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de e com aspirações cognitivas”. (ANKERSMIT,

nazista. Sobre o personagem, enquanto Outro, o

2012, p.276). Binet confessa, quando fala sobre

que fazer quando se resgata a história de um dos

suas pesquisas para o livro, que “o que é bom, com

responsáveis por planejar e supervisionar as mor-

as histórias verdadeiras, é que a gente não precisa

tes de milhões de pessoas consideradas “racialmen-

se preocupar com o efeito de real”. (BINET, 2010,

te inferiores”, oponentes políticos e dissidentes re-

p.29). Mas se irrita quando seu esforço de se manter o mais fidedigno às suas pesquisas não é reco-

ligiosos? A crítica publicada na revista Le Nouvel
Observateur7 pontua: “Como evocar Heydrich, um

nhecido, como no caso em que um velho colega de

dos maiores canalhas da história, sem lhe render

faculdade fica surpreso ao saber que Binet tinha as

homenagem? É a esse dilema moral inevitável que

informações sobre à Noite dos Longos Punhais e

Binet procura responder em seu romance admirá-

que não era uma invenção do autor. Esse ocorrido

vel”. O Protektor interpela Binet de forma profunda

o fez lembrar de um documentário sobre um filme

e paradoxal - ao mesmo tempo em que o fascina,

dedicado ao general Patton e que fora intitulado

ele “dá aos nervos”. De sua completa imersão no

Patton. O documentário consistia em desmentir as

assunto, Binet declara que seria impossível “sim-

informações que continham no filme, ou seja, o

patizar com o que quer que seja que evoque o na-

filme falava de um personagem real que apesar de

zismo, nem de perto nem de longe”, devido à sua

se inspirar na vida dele, o personagem era fictício.

criação (mãe judia e pai comunista) e formação
acadêmica, mas confessa ser forçado a reverenciar

E ninguém fica chocado, todo mundo acha normal
retocar a realidade para valorizar o roteiro, ou dar
uma coerência à trajetória de um personagem cujo
percurso real comportava por certo irregularidades e
solavancos nem sempre muito significativos. É por
causa dessa gente, que trapaceia desde sempre com
a verdade histórica a fim de vender seu peixe, que
um velho colega conhecedor de todos os gêneros
ficcionais, e portanto fatalmente habituado a esses
procedimentos de falsificação tranquila, pode se espantar inocentemente e me dizer: “Não diga! Então
não é inventado?”. Não, não é inventado! Aliás, que
interesse haveria em “inventar” o nazismo? (BINET,
2010, p.52).

“uma vez mais, diante do incomensurável e nefasto poder da literatura” e aceitar que “de fato”
Heydrich o impressiona. (BINET, 2012, p.53).
Contudo, mesmo admitindo que do ponto de vista
literário ele seja “um belo personagem”, o autor
adverte que “o homem mais perigoso do Terceiro
Reich, o carrasco de Praga, o açougueiro, a besta
loira, a cabra, o judeu Süss, o homem do coração
de ferro, a pior criatura jamais forjada pelo fogo
dos infernos, o homem mais feroz jamais saído de

No primeiro terço de HhHH autor se detém à

um útero de mulher” (Binet, 2010, p.271) não

saga de Heydrich para conquistar poder na Schut-

deve ser encarado como o personagem principal de

zstaffel (SS), organização paramilitar do partido

sua história, pois “Heydrich é o alvo, não o autor
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da operação” (p.105). Os heróis Gabčík e Kubiš

nageados. É para nós, os vivos, que isso significa alguma coisa. A memória não tem utilidade nenhuma
aos que ela honra, mas serve a quem busca. Com ela
me construo, e com ela me consolo. Leitor nenhum
reterá essa lista de nomes, por que o faria? Para que
alguma coisa penetre na memória, primeiro é preciso transformá-la em literatura. É feio, mas é assim.
(BINET, 2010, p.186).

tardam em aparecer na trama:
Sinto claramente que meus dois personagens tardam a entrar em cena. Mas, se eles se fazem esperar,
talvez não seja tão ruim. Talvez assim tenham mais
corpo. Talvez a marca que deixaram na História e
na minha memória possa imprimir de maneira ainda mais profunda nessas páginas. Talvez essa longa
estação na antecâmara do meu cérebro lhes restitua
um pouco de realidade e não apenas uma vulgar verossimilhança. Talvez, talvez... mas nada é menos
certo! Heydrich não me impressiona mais. São eles
que me intimidam. E, no entanto, eu os vejo. Ou
digamos que começo a percebê-los. (BINET, 2012,
p.105).

O dia do atentado aparece quase no fim do livro e Binet, ao mesmo tempo que tenta ser o mais
fiel aos fatos, procurar preencher eloquentemente
os vazios da história. Segue a ordem: o atentado,
a Stein que emperra, a bomba lançada por Kubiš,
as perseguições, a morte de Heydrich, a ira de Hitler, a cripta, a morte dos heróis. “Minha história é

Nos próximos dois terços do livro Binet se ocu-

esburacada como um romance, mas, num romance

pa em apresentar, sem muita pressa, as histórias

comum, é o romancista que decide onde pôr os bu-

de seus heróis e o contexto em que culminou na

racos, direito que me é negado porque sou escravo

execução da Operação Antropoide, cuja (re)cons-

dos meus escrúpulos.” (p.302). Dos registros Bi-

trução ocupou menos de cem páginas finais do
romance. Ela foi idealizada por pela organização

net revela que há uma vasta documentação sobre

de inteligência britânica, liderada pelo primei-

Heydrich e quase nada a respeito de seus heróis.

ro-ministro checo Edvard Beneše apoiada por

Nos informa que nos países de Gabčík e Kubiš

Londres e Moscou. Desde a entrada de Gabčík e

celebram-se regularmente suas memórias, porém

Kubiš na Tchecoslováquia de paraquedas a bordo

lamenta “quantos heróis esquecidos dormem no

de um avião Halifax até o dia do atentado, uma

grande cemitério da História.” (p.186). Ao fim da

longa cadeia irá ser formada por pessoas simples

narrativa, revela seu sentimento de vazio e de es-

dispostas a arriscar a vida para ajudá-los. Eles não

vaziamento. Seu desejo de homenageá-los se con-

estão sozinhos.

cretiza, mas não sem pesar. E sobre seu “esforço
desordenado” de tentar reconhecer e homenagear

Olho um mapa de Praga onde estão assinalados todos os apartamentos das famílias que ajudaram e
abrigaram os paraquedistas, envolvimento que quase todas elas pagaram com a vida. Homens, mulheres e crianças, naturalmente. (...) Os que morreram
estão mortos e não lhes faz diferença serem home-

todas as pessoas não tão conhecidas que ajudaram
direta ou indiretamente, confessa: “tremo de culpa
ao pensar nas centenas, nos milhares daquelas que
deixei morrer anônimas, mas quero pensar que as
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pessoas existem mesmo se não falamos delas”. (BI-

imaginário. Através da narrativa iremos estabelecer
nexos, criar noções, versões e pontos de vista sobre
o que aconteceu, momento em que os fatos vão
ganhando significados mais amplos. A cada construção emergirá uma versão particular, apelativa,
confiável e acima de tudo, convincente do passado. Nesse sentido, podemos indicar que as escolhas implicarão fortemente na dimensão ética das
relações estabelecidas entre o narrador sobre quem
se fala (passado) e para quem é dirigido seu texto
(presente e futuro).
Para restituir as informações que não temos
mais acesso, seja pelas falhas ou pelas faltas, será
preciso – inclusive – ficcionalizar aquilo que não
temos mais acesso, para que se possa oferecer uma
história inteligível, uma versão aceitável. Neste
sentido, a narrativa histórica e o romance histórico
se aproximam, pois tanto a história quanto a literatura carregam traços do real e ficcional ao mesmo
tempo. Exemplo é a obra HhHH, livro em que Binet tenta “em um esforço desordenado” ser o mais
fiel ao que aconteceu na Operação Antropoide,
tendo muitas vezes que “inventar” passagens para
que a narrativa antingisse uma inteligibilidade e
significância suficientes sobre um dos grandes atos
de resistência ao governo nazista.
Considerar a convivência do real e do imaginário nas (re)construções do passado é colocá-lo em
um lugar instável e flutuante – o passado é vivo. A
rebote, estremecemos noções como verdade, identidade (individual/coletiva) e pertencimento, por
exemplo. Refletimos sobre poderes políticos, culturais, éticos. Assumimos responsabilidades. Essa to-

NET, 2012, p.333).
O passado por vir
Diante da complexidade da (re)construção do
passado, seja através de evidências, das memórias
ou da história, podemos inferir que é impossível
conhecer o passado como ele realmente foi. Ao
mesmo tempo que duvidamos das certezas e das
verdades absolutas sobre aquilo que foi, acreditamos nas possíveis (no plural mesmo) representações narrativas no e sobre o passado. (BENJAMIN, 1987; MUNSLOW, 2009). Mesmo diante
da impossibilidade de ser fiel àquilo que aconteceu, sempre haverá a necessidade e importância de
(re)construir o passado por vários motivos, sejam
eles pessoais, políticos ou culturais – é preciso uma
história.
No processo de resgate, a presença (im)pertinente do humano toma vulto na medida em que
ele faz a mediação entre o passado e a narrativa do
mesmo: faz enquadramentos, ressalta informações
em detrimento de outras, omite, escolhe, constrói
e preenche os vazios e lacunas deixadas pelo tempo. Isso implica dizer que o significado do passado somente emergirá “na medida em que organizamos, configuramos e enquadramos os dados”.
(MUNSLOW, 2009, p.17), ou seja, o passado que
nos é dado nada tem de natural. Só poderemos
falar sobre o passado através das costuras entre:
evidências, memórias individuais, coletivas, histórias, estórias e, não menos importante, do nosso
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mada de postura também nos força a desconstruir
o que entendemos sobre o tempo, o real, sobre nós
mesmos. E isso não é uma tarefa fácil. É desafiador
ter que conviver com as lacunas e vazios, e, não
menos importante, com a presença (im)pertinente
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diferenças entre aquilo que se produziu no passado

A fotografia contemporânea quer-se transgressora, e
para isso é capaz de assumir os mais diferentes e
insólitos procedimentos experimentais. (FERNANDES Jr., 2006, p.18).

e o que é feito hoje. É bastante perceptível na produção contemporânea o hibridismo dos suportes
e a mesclagem de técnicas, ações que várias vezes
serão erroneamente denominadas como releituras.

Sobre Releituras

Releitura é um termo usado comumente para
designar o ato de recriar uma obra de arte a partir

Para compreendermos a produção fotográfica

da interpretação e da compreensão de seu signifi-

contemporânea e, dessa forma, podermos analisar

cado. Não é obrigatório que na releitura se utilize

seus processos de criação e produção, temos que

a mesma técnica empregada pelo artista na obra

nos dispor a analisá-la profundamente e então, so-

original, muito pelo contrário, o que se observa na

mente assim será possível buscar as semelhanças e

maioria das vezes é o emprego de técnicas mais
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modernas, afim de tornar a estética daquela obra
original mais condizente com a época em que se
realiza a releitura.
Nas imagens abaixo é possível perceber as mudanças técnicas entre as imagens com a manutenção de sua estrutura estética.
Imagem 1 – Almoço na Relva
Édouard Manet(1863)

Imagem 3 – Almoço na Relva
Campanha Yves Saint Laurent (1998)

Fonte: KOPIE. (2017)
Fonte: ARTE: fonte do conhecimento. (2017)

Imagem 4 – Almoço na Relva
Campanha da Dior (2013)
Imagem 2 - Almoço na Relva
Pablo Picasso (1960)

Fonte: WOSGRAUS, Juliana. (2017)

Fonte: PEINTURE & Tableaux. (2017)
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Ao contrário do que se pode perceber nos
exemplos acima, na fotografia contemporânea o
que se tem observado é um movimento parecido
com a releitura, porém exaltando a técnica em vez
da estética. Ou seja, aquela nova obra mantém seu

Imagem 6 – Efemérides (tríptico)
Ligia Minami (2013)

vínculo com aquilo que lhe deu inspiração através
da técnica empregada, criando uma relação estética apenas no que tange ao aspecto técnico e não
em relação ao tema abordado. Como pode-se observar a seguir:

Imagem 5 - Dictyota dichotoma
Anna Atkins (c. 1843)

Fonte:MINAMI, Lígia. Livros:
tradição e subversão. (2017)

Neste contexto, a releitura fotográfica contemporânea ganha outros significados e funções
quando se propõe a resgatar técnicas até então
esquecidas, suplantadas por outras melhores ao
oferecerem maior qualidade de imagem, agilidade
de impressão e compartilhamento. Em tempos de
imagens digitais latentes, imagens que existem,
mas que não são visíveis, necessitando ter decodificados seus milhares de bits e bytes para se tornarem

Fonte: OXFORD School of Photography:
Anna Atkins Photographer. (2017)

algo visível; lisas, sem qualquer textura que intervenha na informação, de qualidade muitas vezes
superior ao que os olhos humanos são capazes de
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perceber, têm-se dado uma busca, um retorno para

como característica inerente a ênfase no fazer,

as técnicas históricas da fotografia, aquelas que ge-

dando maior destaque aos processos e procedi-

ram imagens físicas, palpáveis, e que trazem em si

mentos de trabalho, foi denominada por Andréas

as marcas do processo.

Müller-Pohle de Fotografia Expandida (apud

Este resgate das técnicas denominadas históri-

CHRISTIDIS, 2015), como sendo “aquela que

cas da fotografia não é nada mais que um resgate

rompe com a tradição visual fotográfica inaugural

da memória tecnológica. Ao que parece, segundo

e amplia seus limites provocando uma reorienta-

Ana Ramos (2000) “a existência de uma memória

ção dos paradigmas estéticos desta linguagem, tor-

tecnológica armazenada no software computacio-

nando-a uma atividade estética renovadora”. Mais

nal faz estagnar a reflexão, o pensamento, e reme-

tarde, Rubens Fernandes Jr. amplia o conceito de

ter a responsabilidade do conhecimento humano

fotografia expandida proposto por Müller-Pohle:

para a máquina” e talvez por este motivo, esteja

É uma possibilidade de expressão que foge da homogeneidade visual repetida à exaustão. Uma espécie
de resistência e libertação. De resistência, por utilizar os mais diferentes procedimentos que possam
garantir um fazer e uma experiência artística diferente dos automatismos generalizados; de libertação, porque seus diferentes procedimentos, quando
articulados criativamente, apontam para um inesgotável repertório de combinações que a tornam ainda
mais ameaçadora diante do vulnerável mundo das
imagens técnicas. (2006, p.19).

acontecendo um movimento artístico contrário à
tendência atual de que a informação permaneça
acessível e não modificada.
A memória só existe mediante um discurso, seja
textual, oral ou imagético. Segundo García Gutierrez (2008, p.2), pesquisador espanhol, “comum e
empiricamente falando, memorizar é resgatar vivências do passado”, então pode-se deduzir que
quando os fotógrafos e artistas contemporâneos se

Pode-se concluir, então, que o fotógrafo e artis-

utilizam de técnicas históricas, estão na realidade,

ta contemporâneo que produz esta que é denomi-

fazendo um exercício de memorização.

nada atualmente de fotografia expandida, trabalha

Provavelmente esta hibridização tecnológica,

de forma a subverter o sistema ao inventar o seu

este resgate de uma memória da imagem técnica,

processo e assim produzir imagens não previstas

acontece hoje porque vê-se um esgotamento da lin-

na concepção do aparelho.

guagem fotográfica, uma exaustão do aparelho. Vi-

Podemos destacar entre as intervenções possí-

lém Flusser em sua Filosofia da Caixa Preta (1985,

veis a manipulação digital em qualquer momen-

p.9) classifica o “aparelho fotográfico como um

to do processo e diversas técnicas de impressão

brinquedo que traduz pensamento conceitual

fotográfica, incluindo aí os processos chamados

em fotografias”. Este tipo de fotografia, que tem

históricos, tais como a Goma Bicromatada, o Van
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minado espaço cultural”.

Dyke, o Ferrótipo, o Colódio Úmido, a Heliografia, o Phytotype e a Cianotipia, sendo esta a técni-

No início do século XIX, uma grande invenção

ca analisada neste momento, por ser a técnica mais

mudou o rumo das artes, especialmente da pin-

acessível e fácil de ser reproduzida.

tura: a fotografia. Com um registro mais “verda-

Os processos que neste texto foram denomina-

deiro” e barato, as pessoas que não tinham acesso

dos como releitura apontam para a intervenção na

a um pintor retratista para eternizar sua imagem

imagem fotográfica feita a partir da relação entre

e viram na fotografia essa possibilidade. E o que

artista e imagem com a finalidade de alterar as

aconteceu foi a popularização da fotografia de re-

estratégias de informação. Andréas Müller-Pohle,

trato, enquanto as artes plásticas passaram por re-

citado por Fernandes Jr. (2006, p.18) ressalta que

voluções formais e conceituais.

“nessa alternativa de intervenção, associada aos di-

Quando a fotografia foi inventada, sua capaci-

versos procedimentos, a fotografia vem desenvol-

dade de gravar e exibir uma imagem mais próxima

vendo seu campo mais fértil de expansão, atuando

daquilo que se vê foi impressionante. Até então,

ora na matriz negativa, ora na matriz positiva, ora

todos os registros imagéticos eram feitos através

combinando diferentes procedimentos, em busca

da pintura. A fotografia trouxe a ilusão de que

de um esgarçamento da linguagem”.

nada poderia interferir entre a câmara e o objeto
fotografado, desaparecida a figura intermediária

A Fotografia e o

do pintor: o fotógrafo era visto apenas como um

Sentimento de Veracidade

operador do equipamento. Por isso, as imagens fotográficas passaram a ser sinônimo de veracidade.

Para melhor entendimento do que se preten-

Esse sentimento vem se modificando em relação à

de discutir, foi adotado o discurso biográfico, nes-

fotografia há cerca de duas décadas, desde a inven-

te contexto a fotografia ganha vida, porém não é

ção da fotografia digital e da popularização da ma-

a sua existência o foco deste trabalho, mas o que

nipulação digital da imagem. Segundo o fotógrafo

ela, enquanto objeto, significa para a sociedade, ou

brasileiro Luís Humberto:

seja, uma tentativa de traçar a vida social da fotografia e desta forma entender sua relação como a

A fotografia pode não ser confiável como constatação de uma verdade ou mesmo pode não conter um
indicativo seguro da ideologia de seu autor, mas será
certamente um resultado decorrente de seu relacionamento com o mundo à sua volta e, portanto, passível de se transformar em testemunho importante,
talvez mesmo denunciador das angústias e aspirações de seu tempo. (CASTANHO, 1981, p.24).

sociedade. Segundo Bernadette Bensaude-Vincent
, filósofa e historiadora francesa, “a abordagem
biográfica permite concentrar a investigação sobre
a interação entre os objetos e as populações humanas, e identificar os seus significados em um deter-
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A crença na veracidade da imagem, assim como

Photoshop: para os fotógrafos, sempre foi possível
adulterar uma foto. Uma pintura ou um desenho
são considerados uma fraude quando se revela não
terem sido feitos pelo artista a quem foram atribuídos. Uma foto – ou um documento filmado, exibido
na tevê ou na internet – é considerada uma fraude
quando se revela que engana o espectador quanto à
cena que se propõe retratar. [...] Não se espera que
uma foto evoque, mas sim que mostre. Por isso as
fotos, ao contrário das imagens feitas à mão, podem
servir como provas. (SONTAG, 2003, p. 42-50).

sua manipulação, não são novidades. Numa análise mais profunda, pode-se afirmar que desde
que se usou a pintura para retratar isso acontece.
Numa pintura, a possibilidade de manipulação é
evidente: um pintor sempre imprime sua marca,
seu estilo em seus trabalhos e, consequentemente,
filtra aquilo que não é interessante nem para si,
nem para seu cliente. Já na fotografia, a manipu-

Os meios de comunicação visual evoluíram da

lação é de certa forma velada: as pessoas querem

crença no retrato fiel da realidade a partir de ima-

ter sua imagem eternizada, porém, a querem da

gens exibidas apenas após o término dos eventos,

melhor forma, mesmo que essa não corresponda

censuradas previamente, com distribuição limita-

totalmente à realidade: para isso, os fotógrafos

da, e de curto alcance sobre a sociedade; até a cria-

usavam (e muitos ainda utilizam) um verdadeiro

ção da própria realidade com a instantaneidade,

arsenal de roupas, acessórios e maquiagem para

de distribuição livre e alcance incalculável, culmi-

construir, junto ao cliente, a figura que este dese-

nando com a modificação da relação da sociedade

java eternizar.

e dos governos com as imagens à medida que o

Além desses recursos de pré-produção, ainda

modo de captação e transmissão destas também se

eram executados retoques durante o processamen-

modifica. Como destacou Boris Kossoy:

to da imagem, com a interferência sobre o negativo,
seja riscando-o ou pintando-o; ou, após o proces-

A descoberta da fotografia propiciaria, de outra parte, a inusitada possibilidade de autoconhecimento
e recordação, de criação artística (e, portanto, de
ampliação dos horizontes da arte), de documentação e denúncia graças a sua natureza testemunhal
(melhor dizendo, sua condição técnica de registro
preciso do aparente e das aparências). Justamente
em função deste último aspecto ela se constituiria
em arma temível, passível de toda sorte de manipulações, na medida em que os receptores nela viam,
apenas, a “expressão da verdade”, posto que resultante da “imparcialidade” da objetiva fotográfica.
A história, contudo, ganhava um novo documento:
uma verdadeira revolução estava a caminho. O alto
grau de iconicidade que é característico do registro
fotográfico não deixa de ser uma faca de dois gumes.

samento, adicionando cor aos lábios, pele e olhos;
o que hoje se faz digitalmente através de softwares
específicos instalados no computador. Em Diante
da Dor dos Outros, Susan Sontag enfatiza:
Mas a imagem fotográfica, à medida em que constitui um vestígio e não uma construção montada com
vestígios fotográficos dispersos, não pode ser simplesmente um diapositivo de algo que não aconteceu. É sempre a imagem que alguém escolheu; fotografar é enquadrar, e enquadrar é excluir. Além disso,
modificar fotos precede de muito tempo a era da
fotografia digital e das manipulações do programa
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um sentimento ainda presente, apesar do impacto

Não raramente essa semelhança “acentuada” entre
a representação e o assunto torna-se “incômoda”,
dependendo dos fins a que se destina, razão por que
ela é objeto de manipulação, afastando-se da verdadeira aparência física ou natural do seu referente.
O fotógrafo sempre manipulou seus temas de alguma forma: técnica, estética ou ideologicamente. O
produto final, a fotografia, é o documento que hoje
temos diante de nós para o estudo: “interpretado”
no passado antes mesmo do próprio ato da tomada do registro e ao longo das sucessivas etapas de
sua materialização: laboratório, edição e publicação.
(2001, p.27 e 108).

das imagens sobre a sociedade ter se alterando com
o tempo; fato decorrente da democratização e consequente desmistificação da tecnologia empregada
em sua captação e transmissão, acompanhada de
mudanças na percepção individual, determinada
por fatores culturais, religiosos e econômicos.
Ao observarmos uma fotografia, devemos estar
conscientes de que a nossa compreensão do real
será forçosamente influenciada por uma ou várias
interpretações anteriores. Por mais isenta que seja
à interpretação dos conteúdos fotográficos, o passado será visto sempre conforme a interpretação
primeira do fotógrafo que optou por um aspecto
determinado, o qual foi objeto de manipulação desde o momento da tomada do registro e ao longo de
todo o processamento, até a obtenção da imagem
final. Entre o assunto e sua imagem materializada
ocorreu uma sucessão de interferências ao nível da
expressão que alteraram a informação primeira; tal
fato é particularmente observado no fotojornalismo
impresso, cujas imagens, uma vez associadas ao signo escrito, passam a orientar a leitura do receptor
com objetivos nem sempre inocentes. O documento
visual testemunha a atuação do fotógrafo enquanto
filtro cultural. Outros filtros se sucedem através de
seus contratantes ao fazerem determinado uso da
imagem, o que redundará numa informação alterada
do fato ocorrido. Apesar da aparente neutralidade
do olho da câmara e de todo o verismo iconográfico,
a fotografia será sempre uma interpretação. (KOSSOY, 2001, p.113,114).

O avanço técnico dos meios de captação influenciou fortemente os modos de registro e o teor
das imagens obtidas. Equipamentos menores e de
manuseio mais simples possibilitaram imagens
mais próximas e espontâneas.
A miniaturização e consequente portabilidade
do equipamento fotográfico e de vídeo tornaram
possível a captação de imagens em situações até
então impossíveis de serem registradas. Os aparelhos de telefonia e internet móvel permitem a
transmissão quase instantânea de informações textuais, visuais e sonoras, numa amplitude mundial,
criando uma nova relação da sociedade com as
imagens, num fenômeno observado por Mitchell
Stephens (1993, p.659): “durante o século XX, o
fluxo de notícias se transformou numa torrente.
Os fatos agora turbilhonam pelo ar, chovem dos

Origens da Cianotipia

satélites, transbordam dos computadores”.
Mesmo com toda a evolução tecnológica, e a

A cianotipia, ou processo ferro-prussiano, é

evidente possibilidade de manipulação da ima-

uma das técnicas da família dos processos fotográ-

gem, a crença na veracidade daquilo que se vê é

ficos com base em ferro, isento de prata, muito po-
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pular entre os pesquisadores dos processos histó-

conseguiu descobrir extratos de flores que eram

ricos, ela é frequentemente a primeira técnica que

sensíveis à luz ultravioleta.

a maioria das pessoas estudam ao se interessarem

Herschel observou que o citrato férrico amo-

por esses processos. Concordando com o pesqui-

niacal era especialmente sensível à luz ultravioleta

sador Christopher James (2015, p.162), “é com a

e que ao ser exposto a esta luz, reage perdendo elé-

cianotipia que nos apaixonamos pelas múltiplas

trons, quando isso acontece, esses elétrons livres

possibilidades de construção da imagem através

reagem com o ferrocianeto de potássio, gerando o

dos processos históricos da fotografia”. A primeira

ferrocianeto férrico, que é insolúvel em água e de

razão para esta afeição é a absoluta simplicidade

cor conhecida como Azul da Prússia. Este pigmen-

em sua execução, sendo o processo químico de re-

to já era usado pelos pintores deste o século XVIII

sultado quase à prova de falhas, gerando resulta-

e foi usado pela primeira vez pelo pintor alemão

dos satisfatórios logo nas primeiras experiências.

Pieter van der Werff.

Desenvolvida por Sir John Herschel em 1842,
apenas três anos após o anúncio oficial da “desImagem 7 - O sepultamento de Cristo
Pieter van der Werff (1706)

coberta” da fotografia por Louis Daguerre, a cianotipia produzia imagens em várias tonalidades
de azul. A partir desta técnica já era possível na
época de seu desenvolvimento, produzir imagens
negativas, possibilitando fazer cópias, algo que o
daguerreotipo não permitia. Talvez o daguerreotipo tenha, mesmo com esta dificuldade, “reinado”
no mercado fotográfico por algumas décadas, por
conta de sua extrema nitidez, em contraposição às
impressões azuladas da cianotipia – afinal, ao que
parece, as pessoas não queriam se ver azuis...
Entre 1839 e 1842, Herschel dedicou-se a tentar desenvolver a fotografia colorida, usando plantas e sais de ferro, assim como os pintores usavam
estes mesmos materiais para fabricar diversos tons

Fonte:MUSEUM BOIJMANS.
De graflegging van Christus. (2017)

de tinta. Nessa pesquisa, acabou desenvolvendo
outra técnica conhecida hoje por antótipo , pois
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Mais tarde, já no século XIX, também foi muito

Imagem 9 - Projeto de Prédio no Largo da Sé
para a Ex. Sra. Germaine Burchard - cópia
heliográfica em papel ferroprussiato Carlos Ekman (1907)

usado durante o período Edo no Japão nas pinturas Ukiyo-e, a seguir:

Imagem 8 - Fisherman of Kajikazawa in
the province of Kai - Katsushika Hokusai(1831)

Fonte: ARQUIVO HISTÓRICO DE SÃO PAULO:
a cidade e seus documentos. (2017)

As primeiras impressões feitas através deste
processo e que ganharam notoriedade são de autoria da botânica e fotógrafa Anna Atkins (1799-

Fonte:UKIYO-E SEARCH:
Katsushika Hokusai. (2017)

1871). Ela utilizou a cianotipia para documentar
a flora característica da Inglaterra e um de seus
trabalhos mais relevantes foi o livro de fotografias

O cianótipo foi usado comercialmente a partir

de algas britânicas. Considerado o primeiro livro

de 1876, por um curto período de tempo, por con-

ilustrado com fotografias do mundo, British Algae:

ta da produção comercial do papel Ferroprussia-

Cyanotype Impressions (1843-1853), com uma ti-

to, sendo neste período muito popular para usos

ragem de apenas treze exemplares de cada volume.

industriais na “impressão heliográfica” de projetos

Este livro que ao final do processo era constituído

arquitetônicos e de engenharia. Segundo Chis-

por três volumes, contendo centenas de imagens

topher James (2015, p.105), há rumores de que a

artesanais, foi a primeira obra publicada a utilizar

impressão em cianótipo foi utilizada também para

um sistema fotográfico para fins de investigação

impressão de selos e cédulas durante a Guerra dos

científica e ilustração, pois o desenho, para Atkins

Bôeres. (1899-1902).

não se apresentava como meio confiável e preciso.
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O que se pode perceber neste período é o uso

Imagens 10 e 11 – páginas do livro British Algae:
Cyanotype Impressions
(1843-1853) de Anna Atkins

da fotografia, e no caso da cianotipia, como técnica estritamente documental. Esta é a uma característica inerente às primeiras imagens fotográficas.
“Em razão de suas capacidades documentais extraordinárias, a fotografia contribuiu, na metade do
século XIX, para renovar a produção”. (ROUILLÉ,
2009, p.450).
Em 1886, Peter Henry Emerson, fotógrafo e
membro do conselho da Sociedade Fotográfica da
Grã-Bretanha, publicou uma série de textos em
que contestava a validade do uso da cianotipia no
registro de paisagens, nos quais costumava dizer
que “só um vândalo imprimiria uma paisagem
em vermelho ou em azul” (apud JAMES, 2015,
p.105). Também costumava afirmar que a fotografia tinha que ser o mais natural e realista possível,
e se caso um artista quisesse se expressar através
de imagens, deveria fazer pinturas impressionistas.
A Fotografia se Liberta das
Amarras da Representação Verossímil
Já no século XX, a partir da década de 1930,
com a diminuição do equipamento fotográfico, a
fotografia passa a servir como meio “confiável” de
informação, tendo como destaque o pensamento
do instante decisivo, cunhado por Cartier-Bresson
em 1952 (2015, p.25), “uma fotografia é o reconhecimento simultâneo, numa fração de segundo,

Fonte:TREASURES: of the New York Public
Library. Beautiful Impressions:
Anna Atkins’s Britsh Algae. (2017)

por um lado, da significação de um fato, e por ou-
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tro, de uma organização rigorosa das formas perce-

Na década de 1940 inicia-se um movimento de-

bidas visualmente que exprimem este fato”. Nessa

nominado Fotografia Modernista que visava con-

época e até a década de 1970, destacaram-se as

trapor a objetividade jornalística da época e permi-

ações dos fotojornalistas de guerra, pois suas ima-

tia aos fotógrafos maior liberdade de expressão. No

gens dificilmente censuradas, traziam aos olhos da

Brasil, alguns dos fotógrafos pioneiros foram: José

sociedade “a realidade” dos horrores das guerras.

Yalenti, Thomaz Farkas, Geraldo de Barros e German Lorca, estes buscavam uma linguagem parti-

Imagem 12 – Bilbao – Robert Capa (maio de
1937)

cular, uma expressão da vida cotidiana diferente
do formalismo documental, como se observa nas
imagens abaixo e na página seguinte :
Imagem 14 - Miragem - José Yalenti (1950)

Fonte:HEART OF SPAIN: Robert Capa’s
photographs of the Spanish civil war. (1999).
Fonte: MIRAGEM. In: ENCICLOPÉDIA Itaú
Cultural de Arte e Cultura Brasileiras. (2017)
Imagem 13 - Crianças fugindo de um ataque
de napalm sul-vietnamita – Nick Ut (1972)

Imagem 15 - Telhas - Thomas Farkas (1947)

.

Fonte: PHOTOGRAPHER Nick Ut:
the napalm girl. (2017).
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Fonte: TELHAS. Técnica: matriz-negativo.
In: ENCICLOPÉDIA Itaú Cultural de Arte e
Cultura Brasileiras. (2017)
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Porém, a fotografia só passou a ser percebida

Imagem 16 - Fotoforma
Geraldo de Barros (1949)

como um meio de expressão artística e cultural há
menos de 50 anos. Foi durante a década de 1970,
principalmente na França, mas também no ocidente, que surgiram os primeiros festivais e publicações, e a fotografia entrou nas galerias de arte,
passando de algo meramente instrumental à um
elemento cultural.
Essa consagração foi acompanhada de um novo
olhar dirigido à fotografia. Tendo sido vista, durante muito tempo, como simples ferramenta útil, suas
produções têm sido, cada vez mais, apreciadas pelo
que são em si. (...) Mas, esses sucessos da fotografia
nos territórios da cultura e da arte sobrevêm no momento do declínio histórico, sem dúvida irreversível,
de seus usos práticos. (ROUILLÉ, 2009, p.15, 16).

Fonte: FOTOFORMA. Técnica: cópia única a
partir de montagem com papel celofane prensado
entre duas placas de vidro. (2017)

Vivemos uma situação em que a fotografia é
muito mais acessível, pois não se é necessário ter
Imagem 17 - Cidade Crescendo
German Lorca (1960)

um conhecimento de física ou química para gerar uma imagem, e a maioria das pessoas tem um
“aparelho” capaz de fotografar em suas mãos. Essa
situação fez com que a imagem fotográfica se reproduzisse e fosse compartilhada tão rápido que
perdeu sua materialidade. O compartilhamento
ágil é como uma faca de dois gumes, enquanto por
um lado torna acessíveis imagens de lugares e fatos
até então inacessíveis, por outro nos invade com
um excesso de informação que consequentemente
gera a banalização.

Fonte: CIDADE Crescendo Técnica: dupla
exposição no negativo, São Paulo SP.
In: ENCICLOPÉDIA Itaú Cultural de Arte
e Cultura Brasileiras. (2017)

Romper uma matriz codificada, subverter os modelos instituídos, operar nas brechas dos programas.
Essa é a tarefa do artista que reconhece o absurdo
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dos programas e não quer se submeter às regras e às
combinações pré-estabelecidas pelo sistema. (FERNANDES Jr., 2006, p.14).

Imagens 18 e 19 - Ponto de Fusión 4 – Cianótipo Roberto Fernández Ibañez (out. 2016)

Releituras da Memória Técnica Imagens Híbridas Contemporâneas
A fotografia artística contemporânea, se constrói através do hibridismo entre os processos de
produção, possuindo uma materialidade que contrapõe a latência da imagem digital. “As novas sínteses e combinações apontam cada vez mais para
um entrelaçamento dos procedimentos das van-

Fonte: IBAÑEZ, Roberto Fernandez.
Fine art photography & visual arts. (2017)

guardas históricas, dos processos primitivos, alternativos e periféricos, associados ou não às novas
tecnologias”. (FERNANDES JR., 2006,p.16).
Porém, este tipo de imagem, vem quebrar o

Imagem 20 - Ponto de Fusión 4 – Cianótipo Roberto Fernández Ibañez (out. 2016)

paradigma da verdade e objetividade com o referente, até então atribuído à fotografia. O fotógrafo Roberto Ibañez, uruguaio, produziu uma série
denominada Ponto de Fusão, que critica o degelo da Antártida e o aquecimento global, para isso
ele usou gráficos de temperatura para compor as
imagens criadas em laboratório através da cianotipia. “Meu trabalho se baseia em três pilares: ideia,
técnica e escolha de materiais para expressar meus
projetos. Escolho as técnicas preferencialmente

Fonte: IBAÑEZ, Roberto Fernandez.
Fine art photography & visual arts. (2017)

manuais, pois prefiro mais os elementos palpáveis
que os virtuais”. (IBAÑEZ, 2017).
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Esta preferência pelo palpável é uma caracterís-

Outros fotógrafos brasileiros contemporâneos

tica comum aos trabalhos híbridos denominados

têm utilizado as técnicas históricas da fotografia,

fotografia Expandida. Outro exemplo é o trabalho

muitos deles movidos pela falta dos tradicionais

de Kenji Ota, cuja pesquisa se concentra na uti-

materiais a base de prata, assim como o professor

lização contemporânea dos processos fotográficos

de fotografia Maurício Sapata (2017), “com várias

do século passado, como a cianotipia, a calotipia,

empresas fabricantes de filmes deixando o mer-

a goma bicromatada, a heliogravura, entre outros.

cado e o preço do filme cada vez mais alto, nada

Em entrevista à Simonetta Persichetti, pesquisado-

como aprender a produzir o seu próprio material

ra da fotografia, ele diz que:

sensitivo para fotografar”, este tipo de pensamento

A adequação do processo e da imagem é im-

acabou gerando um hibridismo de técnicas em seus

portante. Se pensarmos a fotografia do séc. XIX

trabalhos. “As experiências visuais mais intrigan-

e todos os processos fotoquímicos que foram in-

tes nos últimos anos devem-se a essas inúmeras

ventados, essas emulsões de ferro, de platina, por

intervenções possíveis a partir do positivo e/ou

exemplo, proporcionam uma riqueza de superfí-

negativo fotográfico”. (FERNANDES JR.,2006,

cies. A presença é algo muito próprio da fotografia,

p.18). Entre os fotógrafos brasileiros adeptos aos

essa imagem indicial, essa é a marca do fotográfico.

processos históricos temos Eustáquio Neves, Dir-

(PERSICHETTI, 2009, p.48).

ceu Maués, Ricardo Hantzschel, Maurício Sapata, Roger Sassaki, Elizabeth Lee, Edison Angeloni,

Imagem 21 - Praia da Macumba:
Rio de Janeiro –Kenji Ota (1995)

Ligia Minami, Ricardo Mendes, Rogério Nagaoka,
Dani Sandrini, Coletivo Filé de Peixe e tantos outros.

Fonte:PRAIA da Macumba (Rio de Janeiro).
In: ENCICLOPÉDIA Itaú Cultural de Arte
e Cultura Brasileiras. (2017)
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Imagem 22 - Série Objetivação do Corpo 1 manipulação de negativo e cópia em
laboratório da matriz PB – Eustáquio Neves
(1999-2000)

Imagem 24 - Série SAL – impressão sobre
papel salgado - Ricardo Hantzschel (2011-2015)

Fonte: [Série SAL]. Ricardo Hantzschel.
In: Instituto Tomie Otake. (2017)

Imagem 25 - Retrato – colódio úmido –
Maurício Sapata (2012)

Fonte: [Série Objetivação do Corpo 1]. Eustáquio
Neves. In: ENCICLOPÉDIA Itaú Cultural de
Arte e Cultura Brasileiras. (2017)

Imagem 23 - Série [in]certa paisagem:
imaginário de luz e prata – quimigrama Dirceu Maués (2013)

Fonte: Série [in]certa paisagem: imaginário de
luz e prata]. Dirceu Maués. In: FOTOGRAFE
Melhor: prêmio Brasil de fotografia. (2017)

Fonte: SAPATA, Maurício.
Retratista de colódio: primeiros testes. (2017)
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Considerações Finais - a fotografia

lizar os mais diferentes procedimentos que possam
garantir um fazer e uma experiência artística diferente dos automatismos generalizados; de libertação, porque seus diferentes procedimentos, quando
articulados criativamente, apontam para um inesgotável repertório de combinações que a tornam ainda
mais ameaçadora diante do vulnerável mundo das
imagens técnicas. (FERNANDES JR., 2006, p.19).

como meio de expressão da sociedade
A sociedade, mesmo com toda a liberdade de
captar imagens e distribuí-las, ainda é responsável
por transmitir ideias pré-concebidas sobre determinado fato. Portanto, as imagens fotográficas não
podem ser consideradas como retrato fiel daquilo
que é visto, mas sim como transmissoras da realidade cultural, política, religiosa e econômica de
quem as captou e transmitiu.
Provavelmente esta hibridização tecnológica,
este resgate de uma memória da imagem técnica,
acontece hoje porque vê-se um esgotamento da
linguagem fotográfica, uma exaustão do aparelho. Vilém Flusser em sua Filosofia da Caixa Preta
(1985, p.9) classifica o “aparelho fotográfico como
um brinquedo que traduz pensamento conceitual
em fotografias”. Este tipo de fotografia que tem
como característica inerente a ênfase no fazer, dando maior destaque aos processos e procedimentos
de trabalho, foi denominada por Andréas Müller
-Pohle de Fotografia Expandida (apud CHRISTIDIS, 2015), como sendo “aquela que rompe com a
tradição visual fotográfica inaugural e amplia seus
limites provocando uma reorientação dos paradigmas estéticos desta linguagem, tornando-a uma
atividade estética renovadora”. Mais tarde, Rubens
Fernandes Jr., amplia o conceito de fotografia expandida proposto por Müller-Pohle:

Pode-se concluir então, que o fotógrafo e artista
contemporâneo que produz esta que é denominada atualmente de fotografia expandida, trabalha
de forma a subverter o sistema ao inventar o seu
processo e assim produzir imagens não previstas
na concepção do aparelho.
Hoje a sociedade relaciona-se com as imagens
tanto como receptora, quanto como geradora. “O
mundo, a partir da alvorada do século XX, se viu,
aos poucos, substituído por sua imagem fotográfica. O mundo tornou-se, assim, portátil e ilustrado”. (KOSSOY, 2001, p.27). Há uma interação e
multiplicação da informação visual nunca experimentada antes. Na era eletrônica, a comunidade
é cada vez mais fundamentada sobre o compartilhamento da mesma faixa de onda, e não do mesmo local. “Os espectadores vivem num mundo de
realidade indireta. Cada vez mais, falam e pensam
a respeito de pessoas que não conheceram, acerca
de lugares onde não têm estado”. (STEPHENS,
1993, p.639).
Talvez se esteja produzindo um tipo de imagem
que converge para os processos históricos, tidos

É uma possibilidade de expressão que foge da homogeneidade visual repetida à exaustão. Uma espécie
de resistência e libertação. De resistência, por uti-

como inadequados tecnicamente, numa tentativa
de personalizar, ou personificar uma imagem, dan-
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do-lhe textura, grão e imperfeições que a imagem

NOTAS

produzida digitalmente é incapaz de ter. “O que

1. Mestre em Fotografia e Cinema (EBA/UFMG). Professora
de Fotografia na PUC Minas.
E-mail: professora@adrianaferreira.com.br

constitui enigma é a própria estrutura da imagem
que ora vale como vestígio do passado, ora como
sinal do futuro”. (RICOEUR, 1994, p.25). Outra
possibilidade para este movimento das artes fotográficas é a necessidade de materialidade, algo que

Lista de Imagens

foi perdido com a disseminação da fotografia di-

Imagem 1 – ARTE: fonte do conhecimento. Disponível em: <http://artefontedeconhecimento.blogspot.com.
br/2012/08/almoco-na-relva-1863-edouard-manet.html>.
Acesso em: 31 Mar. 2017.

gital. Segundo Flusser (1985, p.26), “São folhas.
Podem passar de mão em mão, não precisam de
aparelhos técnicos para serem distribuídas. Podem

Imagem 2 – PEINTURE & Tableaux. Disponível em: <https://br.pinterest.com/kbcreteil/peinture-tableaux/>. Acesso
em: 31 Mar. 2017.

ser guardadas em gavetas, não exigem memórias
sofisticadas para seu armazenamento”.
Uma vez que se entende que a fotografia não

Imagem 3 – KOPIE. Disponível em: <https://br.pinterest.
com/philiphab/kopie/>. Acesso em: 31 Mar. 2017.

é um simulacro, e sim uma representação que depende de inúmeros fatores externos ao aparelho,

Imagem 4 – WOSGRAUS, Juliana. Nova campanha
em vídeo da Dior é inspirada em pintura impressionista célebre. Disponível em: <http://wp.clicrbs.com.br/
julianawosgraus/2013/05/13/nova-campanha-em-videoda-dior-e-inspirada-em-pintura-impressionista-celebre/?topo=67,2,18,,38,67>. Acesso em: 31 Mar. 2017.

tais como o equipamento utilizado e a mensagem
que se quer transmitir, “a biografia dos objetos
constitui um recurso precioso para a antropologia
das tecnociências (...) principalmente para aquelas

Imagem 5 – OXFORD School of Photography: Anna Atkins
Photographer. Disponível em: <https://oxfordschoolofphotography.wordpress.com/2015/03/16/anna-atkins-photographer/>. Acesso em: 04 Abr. 2017.

tecnologias que atravessaram múltiplas escalas de
tempo”. (BENSAUDE-VINCENT, 2009, p.591).
Concordando com Roland Barthes (1984, p.128)

Imagem 6 – MINAMI, Lígia. Livros: tradição e subversão.
Disponível em: <http://ebook.marciarosa1.com.br/ligia-minami/>. Acesso em: 04 Abr. 2017.

no que tange a teoria do isso foi ao crer que “a
essência da fotografia consiste em ratificar o que
ela representa”, neste momento, entende-se a téc-

Imagem 7 – MUSEUM BOIJMANS. De graflegging van
Christus. Disponível em: <http://collectie.boijmans.nl/nl/
object/3157/De-graflegging-van-Christus/Adriaen-van-der
-Werff>. Acesso em: 20 Ago. 2017.

nica fotográfica para além de seus usos e funções,
destacando sua relação como meio de expressão da
sociedade na qual está inserida.

Imagem 8 – UKIYO-E SEARCH: Katsushika Hokusai. Disponível em: <https://ukiyo-e.org/image/aic/99007_512538>.
Acesso em: 20 Ago. 2017.
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cia da natureza e da essência dos objetos. Assim, a

mimese e a construção da realidade

imitação mimética na visão do filósofo se apresenta como falsidade e ilusória, distante da verdade.

O conceito de mímesis (ou mimese) apresenta uma amplitude em sua significação e tem sido

As reflexões de Platão são analisadas pelo filó-

objeto de análise de muitos estudiosos desde os

sofo Jacques Derrida, em seu ensaio A Farmácia

filósofos da Grécia Antiga. O termo mímesis é pro-

de Platão (2005). Derrida aprofunda na análise

veniente do latim imitatio, que significa, a grosso

do termo phármakon – traduzido como remédio e

modo, imitação. A partir desta tradução primeira

usado como metáfora para caracterizar a escritu-

do termo, surgem várias interpretações que vieram

ra - presente no diálogo de Fedro, entre Theuth

sendo utilizadas para a compreensão da represen-

e o deus Tamuz, em que a escrita é apresentada

tação dentro das manifestações artísticas, princi-

pelo primeiro como um remédio benéfico à me-

palmente da produção literária e também dentro

mória, porém tal ideia é rechaçada por Tamuz, já

do campo do jornalismo.

que este defende que a escritura se apresenta como

A discussão de mímesis passa por Platão, que ao

um remédio maléfico, responsável pelo vício da

usar de referência os diálogos de Sócrates sobre as

memória, seu ócio e preguiça, se distanciando da

teorias do belo e concepção de arte, elaborou uma

verdade, do original, do verdadeiro conhecimento.

compreensão deste conceito como uma produtivi-

O que Derrida procura mostrar é que a ideia de

dade que não era carregada de originalidade, mas

rebaixamento da escritura, ou seja, de phármakon

apenas meras cópias distintas do que seria o real.

como veneno, presente no diálogo de Fedro, repre-

O papel que Platão atribui à mímesis se limita ape-

senta todo o pensamento platônico, já que o texto

nas a representar, sem propósitos educativos ou de

de Platão defende a supremacia da voz, que trans-

transmissão de valores, cuja finalidade se distan-

mite o verdadeiro conhecimento, em detrimento à

A memória por vir: mídia e processos identitários

99

Reflexões sobre mimese e memória: o acontecimento
no podcast Serial. Clara Isabel de Andrade Costa

escritura, que se afasta do real, da origem e serve

limite é mais sutil, sendo que em ambos os lados

apenas como artifício para a cópia, considerando

deste limite entre memória-viva e representação

o phármakon como exterioridade, elemento invasor

encontra-se a repetição. A memória repete a pre-

maléfico à memória. Porém, Derrida defende, sem

sença do eidos (verdade, conjunto das formas re-

necessariamente contestar o pensamento platôni-

ais de acordo com Platão) ao mesmo tempo que a

co, que o phármakon não se delimita a nenhum dos

verdade também é a possibilidade da repetição na

polos estabelecidos, seja como veneno, seja como

lembrança, já que a verdade desvela o que pode ser

remédio benéfico. Para este autor, a escrita cumpre

imitado, reproduzido, ao mesmo tempo que o que

um papel que pode transitar entre esses dois po-

é verdadeiro é o representado na representação.

los, sem se apresentar com um propósito fechado,

Aristóteles, discípulo de Platão, também se dis-

circunscrito apenas a uma função, pois a escrita

tancia do sentido de mimese defendido pelo seu

não se constitui como um mero elemento externo

mestre e valoriza a atividade mimética ao ressal-

à memória, pode constituí-la transitando entre sua

tar que a imitação está vinculada ao processo de

exterioridade e sua interioridade.

verossimilhança, sem a obrigação de traduzir uma
realidade.

(...) ainda que a escritura seja exterior à memória
(interior), ainda que a hipomnésia não seja a memória, ela a afeta e a hipnotiza no seu dentro. Tal é o
efeito desse phármakon. (...) O phármakon é esse
suplemento perigoso que entra por arrombamento
exatamente naquilo que gostaria de não precisar
dele e que, ao mesmo tempo, se deixa romper, violentar, preencher e substituir, completar pelo próprio
rastro que no presente aumenta a si próprio e nisso
desaparece. (DERRIDA, 2005, p. 57).

Em sua obra Mímesis e modernidade: formas das
sombras (1980), Luiz Costa Lima também analisa
o conceito aristotélico de mimese. De acordo com
Lima, o processo mimético se delimita no campo
poético e o conceito de poético não se restringe ao
texto escrito em versos, ele se equipara à mímesis,
sendo esta uma “imitação” da ação humana. Aqui,
a imitação adquire um sentido metafórico, que se

Apesar de Platão creditar à escritura uma fun-

afasta da visão platônica de falsidade, e se distan-

ção de imitação, de cópia que se afasta da origina-

cia de uma projeção perfeita da realidade. O autor

lidade da ideia, Derrida defende que não há como

inclui na conceituação aristotélica a presença de

fugir da cópia, da representação exercida pela escri-

um receptor da representação, que será responsá-

tura, pois desde o princípio um conhecimento ne-

vel por interpretar e gerar sentidos ao objeto re-

cessita da mimese para ser transmitido. Segundo o

presentado. A presença do leitor se faz essencial

filósofo franco-argelino, a escrita não se posta ape-

para que a sensação de real da representação seja

nas como elemento exterior maléfico à memória, o

concluída. A efetividade da mímesis passa, então,
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pela subjetividade dos sujeitos representados, sen-

virá de referência teórica para a compreensão do

do que as experiências que viveram e os valores

discurso jornalístico e seu papel na representação

que compartilham influenciam diretamente na

da realidade, além de sua relação com a noção de

construção de significações acerca de uma repre-

memória discursiva (ACHARD, 2005), direciona-

sentação que os alcança, como explica o autor ao

da neste artigo à narrativa da série jornalística do

falar sobre a concepção de uma realidade em um

podcast Serial.

conhecimento mimetizado:
(...) deveremos observar que o objeto irrealizante, o
objeto mimético, é tanto criado e recebido a partir
de uma concepção internalizada do real, que, portanto, aquela irrealização há sempre de ser comparada com o estoque de conhecimentos que constituem
a concepção do real, quer do autor, quer do receptor.
(LIMA, 1980, p.50).

O filósofo francês Paul Ricoeur (2000) afirma
que a mímesis aristotélica diz respeito a tessitura
de uma intriga e que sua existência depende da
produção de uma singularidade. Ricoeur entende que a mímesis de Aristóteles, desvincula-se do
sentido de cópia e relaciona-se com a metáfora. O
autor francês coloca o conceito de mythos (ação de
constituição da intriga) diretamente relacionado à
atividade mimética, considerando-o um processo

o ‘POdcast’ Serial
O podcast Serial é uma série jornalística sonora
produzida por profissionais da mídia tradicional
radiofônica, sendo um subproduto de This American Life, um programa semanal da rádio pública
dos EUA, difundido em mais de 500 estações de
rádio para mais de 2 milhões de ouvintes em todo
país. Em cada episódio, o programa conta uma diferente história da vida cotidiana de uma pessoa
ordinária. E foi a partir deste popular programa de
rádio This American Life que Serial foi divulgado.
O editor e apresentador do programa, Ira Glass,
anunciou no dia 3 de outubro de 2014 que, a partir daquela edição, seriam produzidos não apenas

dinâmico de criação, responsável por uma nova

um programa semanal, mas sim dois programas.

vida do já existente aliado a temporalidade que

Era o lançamento do primeiro episódio de Serial.

envolve o objeto representado. Ricoeur ainda de-

Nesse dia, o editor informou que, em vez de cada

fende que a interpretação de realidade dada a um

episódio trazer um diferente tema e diferentes

objeto representado será elaborada na instância da

histórias, cada episódio deste podcast seria sobre a

recepção, a partir de uma leitura particular. Este

mesma história e dividido em capítulos. A primeira

ciclo da mímesis é trabalhado por Ricoeur (2010)

temporada de Serial tratou, assim, de uma história

por meio do conceito da tríplice mimese em suas

real apresentada pela produtora da WBEZ Chica-

investigações sobre tempo e narrativa e nos ser-

go (mesma emissora responsável por This American
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Life), Sarah Koenig. Ira Glass esclareceu no lança-

na forma de uma série jornalística dividida em 12

mento de Serial que este novo subproduto não se-

episódios-capítulos, que totalizam dez horas de

ria um tradicional programa radiofônico e sim um

duração. A voz de Sarah Koenig guia a narrativa

podcast, ou seja, depois do lançamento da série na

principalmente pelo resgate da memória, com de-

emissora radiofônica, os capítulos seguintes seriam

poimentos em áudio de Adnan Syed, colhidos pela

disponibilizados, toda semana, exclusivamente por

apresentadora, e de outras pessoas ligadas àque-

meio de mídias digitais.

le evento, como familiares de Adnan e da vítima,

Narrado pela própria produtora Sarah Koenig,

amigos da escola, professores, além de especialistas

o podcast Serial apresenta a história de um assassi-

que analisam o caso, como advogados e psicólogos.
A cronologia do crime, a credibilidade de algumas

nato da jovem Hae Min Lee de 17 anos, filha de

testemunhas e a própria imagem do acusado são

imigrantes coreanos, que aconteceu há mais de 15

questionados a todo o momento pela narradora no

anos (1999) em Baltimore, nos Estados Unidos. O

podcast.

ex-namorado de Lee, de origem muçulmana, Ad-

A tessitura da intriga emerge no tempo narra-

nan Syed, foi condenado à prisão perpétua pelo

tivo de Serial, materializada na voz narrativa de

crime e está preso desde 2000. A acusação que o

Koenig. No segundo episódio da série, a jornalista

levou a esta condenação foi construída principal-

se posiciona a respeito da investigação do acon-

mente em torno do depoimento de Jay, colega de

tecimento destacado pelo podcast, levanta muitas

escola de Adnan, que em seu testemunho afirmou

suspeitas e indica como será a continuidade da

que o acusado tinha planejado todo o crime. A esse

narrativa jornalística tecida por ela.

depoimento, somaram-se outras evidências, como
o registro de torres de celular que indicaram que

A esta altura, eu vou dizer claramente que eu não
banco a ideia do motivo deste assassinato, pelo
menos não da forma como o Estado explicou. Eu
simplesmente não vejo assim. Nenhuma pessoa disse que ele estava agindo de forma estranha depois
que eles terminaram. Ele e Hae, novamente levando
tudo em consideração, ainda eram amigos. Ele estava interessado em outras garotas. Ele estava trabalhando. Ele estava a caminho da universidade. Cerca
de duas semanas após sua prisão, ele recebe um pacote com orientações da Universidade de Maryland.
Eu não acho que ele era um garoto de alma vazia
que traiu sua família e religião e tinha sido deixado
sem nada naquele momento e conjurou uma fúria
assassina a uma garota que partiu seu coração. Eu
simplesmente não banco essa ideia. E a razão pela

Adnan esteve próximo ao local onde foi encontrado o corpo da vítima. Mesmo com a condenação,
Syed alega inocência.
Ao estudar a história de Syed, a jornalista Sarah Koenig percebeu que na investigação do crime
faltava a elucidação de vários pontos importantes e
que, em alguns aspectos, essa falta de certeza colocava em questão até mesmo a verdadeira culpa do
jovem como responsável pelo crime. Assim, o podcast Serial é uma narrativa sonora que se apresenta
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qual eu não acredito nisso é porque ninguém que
o conhecia naquela época ou agora, afirma que foi
assim que aconteceu. Eu quero deixar claro, no entanto, que isso não significa que ele não fez. Simplesmente significa que, até o momento, acho que
a versão do Estado sobre por que ele matou Hae
não se sustenta. (All Serial Podcast Transcripts, 2014,
episódio 2, tradução nossa).2

O trecho transcrito acima nos oferece uma
oportunidade de reflexão sobre as circunstâncias
em que o relato sobre o acontecimento parece se
autonomizar em relação a este, gerando novos

centrais em toda narrativa: “o tempo torna-se tempo humano na medida em que está articulado de
modo narrativo, e a narrativa alcança sua significação plenária quando se torna uma condição da
existência temporal” (RICOEUR, 2010, p.93).
A definição de mimese em Ricoeur diz respeito à imitação apenas em um sentido metafórico,
pois, ao ser aplicada ao gesto narrativo, a mimese
transforma-se em representação da ação, mais pre-

acontecimentos, agora de natureza midiática. Ao

cisamente na ação de tecer uma intriga, de narrar

transformar este acontecimento em discurso, um
meta-acontecimento (RODRIGUES, 1993)3 por

um acontecimento. Paul Ricoeur considera a nar-

meio da construção do podcast, a série institui-se e

do. O filósofo francês desenvolve seus estudos com

transforma o caso em um acontecimento midiati-

enfoque nas narrativas ficcionais literárias e nas

zado, estabelecendo, na dimensão simbólica, possí-

narrativas de cunho histórico. A abordagem que

veis novos significados e interpretações que assim

relaciona as narrativas jornalísticas com a tríplice

não se deram à época do assassinato.
A tríplice mimese e a dupla vida
do acontecimento em Serial
A tríplice mimese proposta pelo filósofo fran-

rativa uma forma privilegiada de conhecer o mun-

mimese ricoeuriana feitas por Luiz Gonzaga Motta
(2005) e Carlos Alberto de Carvalho (2012), nos
ajudam a compreender como a mediação entre a
temporalidade e a narratividade pode ser aplicada
também ao campo do jornalismo.
A ideia de que o tempo e a ação comunicati-

cês Paul Ricoeur em sua trilogia Tempo e Narrativa
(2010) contribui efetivamente para a reflexão so-

va compõem o paradigma narrativo, mostra que

bre o papel exercido pelo jornalismo na representa-

a narratividade não é uma qualidade exclusiva do

ção de uma realidade social. Para o filósofo francês,

texto configurado, e sim de algo muito maior que

o tempo e a tessitura da intriga são os elementos

tem sua força estampada na relação obra-autor-lei-
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tor. Portanto, a partir das investigações sobre a me-

deparar com a realidade em que tal narrativa se

diação entre tempo e narrativa de Ricoeur, Motta

insere. É a partir do contato com as marcas (do
social, do econômico, do cultural, etc) daquilo que

(2005) enxerga o caminho pelo qual se dará o en-

se narra que os receptores criam sentidos a partir

contro entre os enunciados jornalísticos e a narra-

de múltiplas leituras acerca do enunciado, já que

tividade.

“aquilo que vem configurado em uma determinada narrativa receberá novas configurações a partir

A força narrativa dos enunciados jornalísticos estaria
menos nas qualidades narrativas intrínsecas do texto das notícias e reportagens ou no confronto entre
o estilo descritivo e o narrativo, mas principalmente
no entendimento da comunicação jornalística como
uma forma contemporânea de domar o tempo, de
mediar a relação entre um mundo temporal e ético
(ou intratemporal) pré-figurado e um mundo refigurado pelo ato de leitura. (MOTTA, 2005, p.33).

da perspectiva de quem lê, propiciando assim, a
criação/recriação da realidade, processo que nunca
finda”. (CARVALHO, 2012, p.171).
A tríplice mimese de Paul Ricoeur aplicada ao
jornalismo se constitui como um processo de mediação que as narrativas podem estabelecer com
o mundo da vida e seus acontecimentos. O pro-

A configuração de narrativas pelo jornalis-

cesso da tríplice mimese permite a compreensão

mo se revela como um caminho de reconfiguração

do mundo social pelas narrativas jornalísticas que

da cultura contemporânea, na qual não podemos

trazem por meio de mimese I um mundo da ação

considerar somente a tendência de objetivida-

prefigurado, mediado pela configuração poética

de dos discursos deste campo, já que os próprios

do acontecimento selecionado (mimese II), o qual

jornalistas não conseguem e muito menos tem a

ganha sentido, nem sempre único e delimitado, a

intenção de se descolarem da subjetividade que

partir das mais variadas leituras e interpretações

os envolvem. Com isso, não é somente no estilo

das quais são objeto (mimese III), completando

discursivo e na linguagem que a narratividade se
constrói no jornalismo, mas principalmente, no

assim todo o ciclo da mímesis. Na narrativa jorna-

ciclo que envolve a pré-configuração do mundo

lística de Serial, é possível compreender a represen-

da ação, a configuração pela narrativa do aconte-

tação da ação humana por meio das três esferas

cimento e a refiguração pela construção de sentido

do ciclo da mimese de Paul Ricoeur. A mimese I

que ocorre na relação autor-obra-leitor.

se manifesta a partir da percepção do mundo da

Carvalho também reforça esta relação dos

ação que precede a construção da narrativa desta

enunciados jornalísticos e a tríplice mimese rico-

série. Aqui nos referimos à pré-configuração relati-

euriana ao abordar a narrativa jornalística como

va ao agir humano, cuja constituição envolve três

um meio da sociedade conhecer a si mesma ao se

dimensões: estrutural, simbólica e temporal. Para
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entendermos como se deu a tessitura da intriga

se tornarem uma transposição poética em termos

que caracteriza a mimese II, é preciso compreender

de sua configuração narrativa.
Juntamente com a rede conceitual da ação e o

a ação selecionada por Sarah Koenig e sua equipe
de produção.

sistema simbólico em que ela se insere, estão as

A dimensão estrutural do primeiro ciclo da mi-

estruturas temporais que compõem as três dimen-

mese é referente às estruturas inteligíveis que dão

sões da mimese I ricoeuriana. Tais aspectos do tem-

origem ao fazer e às formas de narrar. Para dar íni-

po encontrados na experiência prática funcionam

cio a tessitura da intriga em Serial, Sarah Koenig

como indutores da tessitura da intriga em mimese

seleciona um acontecimento cuja imprevisibilida-

II. Em Serial, a relação com a temporalidade mais

de quebra a continuidade de uma ordem cotidiana

obvia a ser apontada é pelo passado, já que se tra-

no passado: o assassinato da jovem Hae Lee em

ta de uma história da vida cotidiana que ocorreu

1999 na cidade de Maryland nos Estados Unidos

há mais de 15 anos. Porém, Ricoeur usa o triplo

e a consequente investigação do crime feita pelas

presente de Santo Agostinho como referência ao

autoridades da época. Nessa instância estrutural

tratar do mundo da ação. Para o filósofo francês,

da mimese I de Serial, é possível identificar os mo-

a forma como o presente do passado, o presente

tivos, os objetivos, os agentes envolvidos e o con-

do presente e o presente do futuro se relacionam

texto do acontecimento destacado pela série jorna-

são determinantes para o desenrolar da configu-

lística, o que facilita a compreensão da experiência

ração poética da ação. Deparamos-nos então com

da prática humana em destaque e delineia a rede

um acontecimento que quebrou a ruptura linear

de significados que envolve o mundo da ação. O

do tempo, já que se trata de um assassinato e suas

sistema judiciário que apresenta falhas, as ques-

consequências, seu alcance no presente – momen-

tões religiosas que envolvem os jovens protagonis-

to em que a jornalista Sarah Koenig toma conhe-

tas dessa história da vida cotidiana, os hábitos da

cimento da história – e seu impacto em um futuro,

cultura ocidental em conflito com os hábitos de

quando Sarah e sua equipe de produção analisam

sua família são alguns dos elementos que integram

se este fato é digno de ser transposto a um processo

o sistema simbólico permitindo a compreensão

de narratividade e, consequentemente, definirem a

do contexto ao redor do caso de Adnan. Todos es-

forma como será composta esta narrativa. Todos

ses elementos constituem o estágio de mimese I e

estes aspectos temporais da pré-configuração da

conferem à ação uma primeira legibilidade que de-

série jornalística de Serial se interrelacionam e es-

monstram se o caso do assassinato de Hae Lee, sua

tão inseridos na mediação simbólica e dimensão

investigação e acusação de Adnan são passíveis de

estrutural do acontecimento selecionado para a
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configuração narrativa da série.

inteligível da intriga e, consequentemente, gerar os

É a partir deste primeiro ciclo da tríplice mime-

sentidos acerca do acontecimento midiatizado no

se que se desenvolve a transformação de um assas-

podcast. Quando tratamos da conclusão da narra-

sinato ocorrido nos EUA há mais de 15 anos em

tiva de Serial não significa que há uma previsibili-

um discurso narrativo que irá circular pelas redes

dade - inclusive Sarah Koenig deixa bem claro já

sociais digitais e atingirá diversos receptores-ou-

no começo da série que não é sua intenção solu-

vintes. Ao avançarmos para a mimese II no podcast,

cionar o caso que envolve Adnan e Hae. Na série

encontra-se o ato de configuração da narrativa, na

guiada por Sarah Koenig, encontramos uma intriga

qual encontramos a presença marcante da voz da

que agrega vários episódios sucessivos, uma narra-

narradora Sarah Koenig, que conduz a atividade

tiva com sua temporalidade própria, um tempo do

mimética e realiza a costura da história principal-

mundo da vida que se constitui de modo narrativo

mente por meio do resgate da memória com diver-

e que, ao alcançar a instância da recepção dos ou-

sos depoimentos em áudio, sejam eles de pessoas

vintes, gera múltiplas leituras sobre o assassinato

que vivenciaram o acontecimento à época – Adnan

de uma jovem mulher, a acusação e condenação de

Syed, familiares dele e da vítima, amigos da esco-

Syed, as falhas do sistema judiciário, as formas de

la, professores, etc - ou de pessoas que analisam

relações sociais e a reflexão sobre o sistema simbó-

o caso de outro ponto de vista, como advogados

lico que envolve este acontecimento. Ao transfor-

e psicólogos que só tomaram conhecimento deste

mar este acontecimento em discurso, a série trans-

acontecimento através da equipe de produção do

forma o caso em um acontecimento midiatizado,

podcast. Junto com as entrevistas realizadas por Ko-

estabelecendo, na dimensão simbólica, possíveis

enig, há também o uso de informações apuradas

novos significados e interpretações.

de documentos da investigação policial – diário

O ciclo da mímesis se completa justamente com

pessoal da jovem assassinada, documentos de au-

estas novas leituras que são realizadas pelo ouvin-

toridades e do julgamento, entre outros – para a

te de Serial. É a partir desta integração ativa do

elaboração desta narrativa jornalística.

receptor do podcast com a trama narrada, desta in-

O ouvinte do podcast constrói significações

terseção entre o mundo configurado e o mundo

acerca do caso que envolve o assassinato de Hae

do ouvinte, que são geradas as mais diversas in-

Lee à medida em que vai acompanhando a sequ-

terpretações acerca do acontecimento que envolve

ência dos 12 episódios da série. A conclusão da

o assassinato da jovem Hae Lee e a consequente

história narrada estabelece um ponto temporal em

condenação de Adnan Syed. É possível observar a

que o receptor pode compreender uma totalidade

manifestação da mimese III da série jornalística a
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partir da repercussão nas redes sociais digitais, nas

em discurso jornalístico com a tríplice mimese de

quais o público ouvinte do podcast gerou intensos

Ricoeur. Tal relação se concretiza pela noção de

debates a respeito da história abordada. Exemplo

acontecimento do sociólogo Louis Quéré (2012),

disso está na ampla mobilização dos receptores de

que o define como aquilo que se sobressai, o que

Serial através de discussões nas redes sociais. No

vem a ser, o devir, ou seja, fatos que provocam rup-

Twitter, milhares de usuários da rede debateram o

tura, introduzem uma diferença e geram sentidos.

acontecimento da série em torno de hashtags como

O autor ressalta que só é possível descrevê-lo e nar-

#FreeAdnan – mobilização do público por acreditar

rá-lo ao delimitar um começo e um ponto final, o

que a acusação que condenou Adnan Syed à prisão

que significa formulá-lo como intriga. Quéré tra-

perpétua foi construída de forma obscura pela jus-

ta do potencial da comunicação em transformar

tiça norte-americana – e #JusticeForHae – comoção

as características imediatas do acontecimento em

dos usuários do Twitter em relação a uma investi-

objeto de julgamento, produzindo conhecimento a

gação mais justa para esclarecer o que realmente

partir de investigação. Assim, a transformação do

aconteceu com a jovem assassinada em 1999. Ou-

acontecimento em discurso pode ser responsável

tra rede social em que se observou a manifestação
da mimese III de Ricoeur foi o Reddit4, na qual se

pela mudança de patamar do acontecimento existencial para um objeto com significados, por meio

encontram mais de 50 mil5 usuários cadastrados

da análise da natureza, relações com outros acon-

somente para debater o podcast Serial e os impactos

tecimentos e suas consequências – uma segunda

do acontecimento da história de Adnan nos dias

vida.

atuais. O grande envolvimento do público com

Transformados em narrativas, os acontecimentos
passam a existir também como discurso, representação. A primeira vida, nos lembra o autor, é da ordem do existencial – trata-se do acontecimento que
percebemos, que nos toca, que congestiona o nosso
cérebro, dificulta nossa respiração, acelera o nosso
coração. A segunda vida é o acontecimento tornado
narrativa, tornado um objeto simbólico. (FRANÇA,
2012, p.14).

esta série certamente impactou o curso do caso de
Adnan Syed, mesmo quase duas décadas depois de
sua condenação. Com o sucesso do podcast, a história de Adnan se tornou conhecida por milhões
de pessoas ao redor do mundo. A transformação
do acontecimento em discurso gerou impacto nos
dias atuais após a reverberação da série jornalística
pelas redes.

Quando o acontecimento é inserido em uma

Nesta análise da mímesis na construção narrati-

narrativa jornalística, a ruptura do cotidiano a que

va de Serial, observa-se uma estreita relação entre

ele se refere é recontextualizada em uma nova di-

o conceito do acontecimento e sua transformação

mensão temporal com outros novos significados.
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De acordo com Antunes (2009), a transformação

se desenvolve uma narrativa, independente de sua

do acontecimento em acontecimento jornalístico

volta ao passado, de sua projeção no futuro ou de

demanda a construção de um discurso que gera

sua relação fugaz com o presente. “Narrar, portan-

sentidos a partir de um enredamento de causas,

to, é ação de permanente atualização, é a capaci-

objetivos, motivos e sujeitos da ação. No caso de

dade humana de tornar a atualidade mais do que

Serial, cabe lembrar que o efeito de “presentifi-

um momento que logo em seguida se perderá da

cação” parece estabelecer uma circunstância ain-

memória”. (CARVALHO, 2012, p.172).
No caso do jornalismo, essa articulação do tem-

da maior de complexidade para pensarmos todo
esse processo. Mais de uma década e meia depois,

po em um modo narrativo não é diferente. As nar-

a série de reportagens retoma um acontecimen-

rativas jornalísticas, embora se constituam a partir

to cuja história, mesmo para a sociedade já, em

de modos bem particulares de tornar conhecidos

termos, havia chegado ao fim. Serial não apenas

os acontecimentos, são também formas de atua-

efetua um trabalho de significação em termos de

lização e, ao mesmo tempo, de registro histórico

uma textualidade jornalística do acontecimento e

ao narrar as ações humanas no cotidiano. Ressal-

seus detalhes, e também em termos de suas au-

tamos aqui a relação temporal que Louis Quéré

sências de uma “verdade”, mas atua no sentido de

(2012) destaca como uma das características do

fazer voltar ao que Charaudeau denomina de ma-

acontecimento. Para este autor, a narração de um

crodispositivo conceitual da informação, ou seja, a

acontecimento pode modificar o passado, já que

própria agenda pública, o caso do assassinato da

o presente (momento em que o acontecimento

jovem Hae Min Lee e a consequente condenação

existencial se transforma em acontecimento-obje-

de Adnan Syed à prisão perpétua.

to) também sofreu alterações com a configuração
da narrativa e seu alcance aos receptores. Então, o

Mimese e memória: temporalidades

passado começa a ser reinterpretado de um novo

na construção do acontecimento

ponto de vista, já que o acontecimento narrado
busca investigar o que provocou e condicionou o

A temporalidade em Serial é um elemento es-

acontecimento existencial e assim, cria um futu-

sencial para se observar a relação entre memória e

ro, pois há um interesse nas consequências de sua

narrativa. Ao se abordar o conceito de narrativas

reaparição e como ela vai gerar novos significados

pela ótica de Carlos Alberto de Carvalho (2012),

aos receptores.

percebe-se o papel fundamental do tempo em sua

Um acontecimento do passado é o fio condu-

constituição. O tempo é definido pela forma como

tor da narrativa jornalística do podcast Serial, que
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constrói um tempo narrativo que faz um resgate

nectar a estrutura temporal defendida por Antunes

da história de uma ruptura de um cotidiano de 15

(2009) às mimeses de Ricoeur (2010), ao conside-

anos atrás e o desloca para o presente dos recepto-

rarmos o tempo em que se deu o acontecimento

res (ouvintes). Retomando a definição da tríplice

enunciado no podcast – o assassinato da jovem Hae

mimese, para o sentido desta história se definir,

Lee em 1999 e a consequente acusação e prisão de

é também essencial, que os acontecimentos sejam

Adnan em 2000 – e sua constituição narrativa atra-

percebidos a partir da tessitura da intriga que os

vés da própria criação da série por Sarah Koenig e

constituem.

sua equipe de produção. Neste ponto, percebemos

Se o tempo é um dos elementos fundamentais de
referência para a narrativa, ao coordená-lo com a noção de intriga, evidencia-se que, na narrativa, o tempo não corresponde necessariamente ao do acontecimento. O tempo passa a ser o da própria narrativa,
de que pode valer-se o narrador de estratégias que
permitam alongar ações que no acontecimento tiveram pequena importância, encurtar ações que duraram mais do que sugere o tempo utilizado para
narrá-las, fazer remissões ao passado, assim como
projeções no futuro, dentre uma série de outros expedientes. (CARVALHO, 2012, p.173).

a relação do tempo com a mimese I - contextualização social do mundo configurado - e mimese II
- configuração da narrativa e papel mediador para
o acontecimento avançar para a mimese III. Esta
articulação entre tempo e acontecimento nos mostra o caminho para a terceira mimese, na qual são
geradas as mais variadas leituras e novos debates
pelos receptores-ouvintes, sendo estes responsáveis pelas diversas formas de ressignificação deste
acontecimento abordado nesta série jornalística.

Elton Antunes (2009), por sua vez, salienta

E é nesta manifestação das mimeses em Serial

a relação entre acontecimento e temporalidade

que se torna possível compreender o potencial da

no discurso jornalístico a partir da compreensão

relação passado-presente-futuro do acontecimento

da estrutura temporal da construção da narrativa

discursivo. Elton Antunes ressalta que o presen-

jornalística. Três dimensões desta estrutura são sa-

te em que se inscreve uma narrativa é apenas o

lientadas pelo autor: a temporalização proporcio-

aspecto mais aparente da temporalidade. Ao ana-

nada pela trama da narrativa; a perspectiva tempo-

lisarmos o acontecimento narrado da série jorna-

ral relativa à enunciação e as referências de tempo

lística em questão, nota-se a composição temporal

utilizadas para se caracterizar o acontecimento. E

de Serial pela combinação do tempo presente em

são justamente estas dimensões ao serem articula-

que a narrativa é lançada ao público juntamente

das que permitem a tessitura da intriga, ou seja, a

com o passado em que se dá o fato destacado pela

construção do discurso jornalístico em Serial.

história, além da expectativa futura em relação aos

No encadeamento desta reflexão, é possível co-

desdobramentos do acontecimento, o que se con-
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firma tanto na forma como o público reage após

estruturação de uma paráfrase, ao mesmo tempo

este podcast ser colocado em circulação pela sua

em que ao acionar os elementos pré-configurado-

instância de produção, quanto nos novos aconte-

res de um acontecimento, a memória pode ser res-

cimentos gerados após atingir sua instância de re-

ponsável por desregular a rede dos implícitos, ge-

cepção. “O presente das coisas futuras é a própria

rando novas leituras acerca de um acontecimento

expectativa do desenrolar-se, de sequência, posta

passado, que pode retornar ao presente por meio

pelo acontecimento”. (ANTUNES, 2009, p.6).

do discurso e impactar o futuro com novos signi-

Observa-se na construção do acontecimento
no podcast Serial sua relação direta com a noção de

ficados e interpretações acerca dos elementos que
o configuram.

memória discursiva trabalhada por Pierre Achard

(...) essa regularização discursiva, que tende assim
a formar a lei da série do legível, é sempre suscetível de ruir sob o peso do acontecimento discursivo
novo, que vem perturbar a memória: a memória tende a absorver o acontecimento, como uma série matemática prolonga-se conjeturando o termo seguinte
em vista do começo da série, mas o acontecimento
discursivo, provocando interrupção, pode desmanchar essa “regularização” e produzir retrospectivamente uma outra série sob a primeira, desmascarar
o aparecimento de uma nova série que não estava
constituída enquanto tal e que é assim o produto do
acontecimento; o acontecimento, no caso, desloca e
desregula os implícitos associados ao sistema de regularização anterior. (PÊCHEUX, 1999, p.52).

(1999). De acordo com o autor, a memória como
estruturadora de uma materialidade discursiva diz
respeito a um acontecimento da vida mundana
transformado em discurso responsável por restabelecer os “implícitos”, que são “sintagmas cujo
conteúdo é memorizado e cuja explicitação (inserção) constitui uma paráfrase controlada por esta
memorização”. (ACHARD, 1999, p. 12). Assim,
os “implícitos” seriam os elementos que pré-configuram uma narrativa, que podem ter sido citados em discursos anteriores (resgatam memória),
gerando retomadas de acontecimentos e efeitos de

Em Serial, os “implícitos” de Achard podem ser

paráfrases, e que, ao mesmo tempo, não são fáceis

relacionados tanto aos elementos da pré-configu-

de serem explicitados e nem encontram-se em uma

ração da ação (mimese I) e que influenciam e se

forma estável e regular.

apresentam na construção da narrativa (mimese

Michel Pêcheux (1999) defende que há sempre

II) quanto aos elementos simbólicos ausentes – re-

um jogo de força da memória, quando esta vai de

lativos ao acontecimento do assassinato da jovem

encontro ao acontecimento transformado em dis-

Hae Lee e que não foram considerados ou desco-

curso. Para o autor, a memória visa regularizar os

bertos pela equipe de produção de Serial - no dis-

“implícitos” que ela mesma aciona em uma narra-

curso da série jornalística, mas que podem emergir

tiva, propiciando uma espécie de estabilização na

na interpretação do acontecimento pelo público
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do podcast (mimese III), o qual gera as mais diver-

meio deles, principalmente pelo jornalismo e seus

sas leituras e significados sobre o acontecimento

discursos, que se realiza a operação da memória

midiatizado pelo podcast.

sobre os acontecimentos e as interpretações e sen-

Considerações finais

tidos que constituem tal memória.
(...) ao contrário do que se costuma afirmar, o jornalismo faz não só do presente, mas também do
passado, as referências fundamentais da sua experiência testemunhal do mundo. É na reconstrução
do fato na atualidade, sempre fugaz, e também nos
seus rituais de rememorações subsequentes, que o
jornalismo dá uma dimensão memorável à experiência humana e sentido a si mesmo como sujeito
social/institucional. (RIBEIRO e BRASILIENSE,
2007, p.223).

O ato comunicacional, especialmente o discurso jornalístico, é um dos grandes responsáveis
pela construção da realidade social por meio da
percepção e seleção de um acontecimento da vida
mundana, sua representação discursiva e as interpretações que emergem deste processo. Assim,
a transformação do acontecimento em narrativa
pode ser responsável pela mudança de patamar do
acontecimento existencial para um objeto com significados, por meio da análise da natureza, relações
com outros acontecimentos e suas consequências,

A relação entre a atividade mimética que constitui a série jornalística do podcast Serial e a noção
de memória discursiva nos aponta um caminho em
que a memória não pode ser concebida como um

gerando então uma segunda vida do acontecimen-

espaço delimitado, com fronteiras rígidas que di-

to. (QUÉRÉ, 2012).

videm os elementos internos que a constitui e os

A memória é sempre conflituosa já que é sele-

externos que a rodeiam. Jacques Derrida (2005)

tiva e resulta de enquadramentos, esquecimentos

aponta que, para um discurso ser elaborado, a

e silêncios. As memórias são construções sociais e

memória necessita de acionar em seu interior os

em se tratando de construção de memória coleti-

signos presentes em sua exterioridade, ou seja, a

va, nos referimos aqui ao trabalho que envolve as

memória se permite contaminar pelo seu primeiro

constantes negociações de sentido dos grupos so-

fora para que uma representação de uma realidade

ciais em torno dos acontecimentos e sujeitos neles

seja construída por meio da atividade mimética. O

envolvidos. Os meios de comunicações são atual-

conteúdo que constitui a memória se caracteriza

mente um dos principais instrumentos em que se

então por sua constante mutação, ou seja, sua mo-

consolida o enquadramento dos acontecimentos

bilidade, seus desdobramentos e retomadas, além

do presente e do passado das coletividades. É por

dos choques constantes causados pelo contato
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com novos acontecimentos externos, influenciando diretamente na elaboração dos discursos que
representam uma realidade social e na crescente e
constante produção de sentidos.

NOTAS
1. Mestre em Comunicação Social pelo PPGCom da PUC
Minas.
2. At this point, I’m going to say flat out that I don’t buy the
motive for this murder, at least not how the State explained
it. I just don’t see it. Not one person says he was acting
strangely after they broke up. He and Hae, again by all accounts were still friends. He was interested in other girls. He
was working at his job. He was headed to college. About two
weeks after his arrest, he gets an orientation packet from the
University of Maryland. I don’t think he was some empty
shell of a kid who betrayed his family and his religion and
was now left with nothing and conjured up a murderous
rage for a girl that broke his heart. I simply don’t buy it.
And the reason I don’t buy it is because no one who knew
him, then or now, says that’s how it was. I want to be clear,
though, that that doesn’t mean he didn’t do it. It just means
that so far, I think the State’s story about why he killed her
doesn’t hold up.
3. Adriano Rodrigues (1993) entende os meta-acontecimentos como fatos discursivos, e, portanto, inscritos na ordem
da visibilidade simbólica da representação cênica. “São factos discursivos e, como tais, associam valores ilocutórios a
valores perlocutórios, na medida em que acontecem ao serem enunciados e pelo facto de serem enunciados” (RODRIGUES, 1993, p. 29-30).
4. <http://www.reddit.com> é um site que funciona como
uma rede social, na qual se estabelece as mais variadas discussões em relação a qualquer conteúdo divulgado na Internet. Todos os posts de temáticas proposto por algum usuário

desta comunidade estão sujeitos a comentários e pontuação
de outros que utilizam esta rede. Isso define o posicionamento por relevância de debate no Reedit e, caso haja uma
avaliação muito negativa na pontuação, o post pode ser até
mesmo excluído da página.
5. Dado extraído da página oficial de debate do podcast Serial no Reddit em <http://www.reddit.com/r/serialpodcast>.
Último acesso no dia 18/04/2017
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de um regime de aproximações
Max Emiliano Oliveira 1

Dirijo-me aos inconscientes que ainda resis-

alguma coisa entre, matizada, envolvida). É uma

tem, àquele lá no fundo da sala (dessa ou de qual-

escritura em fluxo: essa parte, finalmente, desloca

quer outra), inaudível, mudo.

outras palavras, ritmo, sentidos. Essas palavras tra-

Menos que a tentativa de estabelecer uma ideia

zem, à sua sombra, outras palavras.

geral sobre as categorias de memória e linguagem,

Como fragmento, o ensaio contém em si um

o que se quer é rastrear essas relações, as cama-

vestígio originário, que escapa ao formalismo e cor-

das entre, alcançar uma área próxima. Esse texto

poração acadêmica. É um antimodelo que coloca

funciona como um trajeto, uma região de contato

em suspeita seu próprio método; é antes um modo

e distância, aqui e agora, um registro sobre uma

de interpretação e como diz Adorno (2012)

vinculação.
Ele não começa com Adão e Eva, mas com aquilo sobre o que deseja falar; diz o que a respeito lhe ocorre
e termina onde sente ter chegado ao fim, não onde
nada mais resta a dizer: ocupa, desse modo, um lugar entre os despropósitos. Seus conceitos não são
construídos a partir de um princípio primeiro, nem
convergem para um fim último. Suas interpretações
não são filologicamente rígidas e ponderadas, são
por princípio superinterpretações [...]. (ADORNO,
2012, p. 17).

Escrito sob a forma de ensaio, o texto faz uma
dobra, indicando os átomos de um edifício teórico
que continua, a mediação entre o passado (a estrutura) e as discussões do seminário Mídia e memória: construção de identidades, organizado pelo
Grupo de pesquisa de mesmo nome, sediado no
Programa de Pós-graduação em Comunicação da
PUC Minas.
O texto realiza-se como uma categoria limi-

O ensaio tenta captar o movimento enquanto

nar: instalado num local limítrofe, faz um ajuste

torna-se uma fagulha ou pulsão; é uma relação am-

entre memória e linguagem, constitui uma relação

plificada, com toda a história – a consciência indi-

operatória (isto é, menos que a origem, percorre

vidual é mediada pela experiência histórica, existe

A memória por vir: mídia e processos identitários

114

Memória, linguagem - notas de um regime de aproximações.
Max Emiliano Oliveira

um antes. Os conceitos (imagens, signos) são pers-

somos instados a interpretar, mas os sentidos estão

pectivados como são, sem disfarces.

impregnados, à espera, secretos (poder-se-ia dizer

Na verdade, todos os conceitos já estão implicitamente concretizados pela linguagem em que se encontram. O ensaio parte dessas significações e, por
ser ele próprio essencialmente linguagem, leva-as
adiante; ele gostaria de auxiliar o relacionamento da
linguagem com os conceitos, acolhendo-os na reflexão tal como já se encontram inconscientemente denominados na linguagem. (ADORNO, 2012, p. 29).

A linguagem é um ato de memória – impotentes em confidenciar o início da linguagem, uma ontologia (o ser da linguagem), o que nos ocupa, mais
de perto, são as relações históricas, as formações
discursivas que nomeiam esse tempo. Um exercício
imediato: como localizar as formas de tomada da
linguagem?
Quando falo, nunca falo sozinho – agora, ao dizer essas linhas ainda em emergência, trago comigo
uma linguagem que não é absolutamente minha,
contudo, sou seu subscritor; mantemos uma relação. É uma ligação de outro tipo: quem habita a
memória não são os vivos, mas os mortos; como a
linguagem, a memória faz essa dobra no tempo, é
um traço imaginário e dissimulado (que acena, encoberto por névoa) entre tempos (somos sujeitos
e estamos à ele sujeitos); a memória é um espelho
cuja sombra é anterior, passado.
A linguagem traz em si uma memória, um efeito de sentido: as palavras não estão sozinhas, absolvidas, ao contrário, pertencem a uma história,
a um espaço-tempo, parecem apoiar o sujeito sob
outros ombros. É uma circunstância dialetizante:

em filiações de sentido, conforme Orlandi, 1999).
As palavras estão inscritas em um regime próprio, chegam a nós comprometidas, aliciadas. Os
sentidos – do mais cotidiano ao uso mais confidencial – estão gastos, se constituíram antes de nós,
mas não estão completos, sem falhas. Os discursos
estão presos em condições de produção (Orlandi,
1999), isto é, um ajuste que considera a situação,
o sujeito, contexto sócio-histórico e ideológico e a
história.
Memória e discurso, decididamente, efetuam
uma vinculação: conforme Orlandi (1999), o interdiscurso aciona uma memória discursiva, isto é,
um antes, um outro lugar; convocam uma relação
semântica amplificada, um já-dito (historicidades):
[...] o saber discursivo que torna possível todo dizer
e que retorna sob a forma do pré-construído, o jádito que está na base do dizível, sustentando cada
tomada da palavra. O interdiscurso disponibiliza
dizeres que afetam o modo como o sujeito significa em uma situação discursiva dada. (ORLANDI,
1999, p. 31).

Os discursos – de algum modo a comunicação
como mediação da cultura – não chegam ao fim
no processo mesmo de recepção, ainda reverberam.
Poder-se-ia dizer em um circuito, uma margem em
torno, ou, conforme Braga (2006), um sistema de
resposta (um eixo amplificado entre a emissão-recepção, também chamado de sistema de circulação
interacional).
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Afastado dos universais (a linguagem), se liga

por este convocar outros; mais que dominar o có-

a um contexto, a uma presentidade: a língua, o

digo, existe uma memória discursivo-histórica, isto

falante, o sujeito não são categorias a-históricas,

é, memória e linguagem são processos partilhados,

divorciadas de um tempo. A linguagem, afinal, é

de constituição do comum. (SODRÉ, 2014).
A linguagem é um sistema de representação das

um substantivo de socialização, radical, é aquilo
mais originário.

coisas do mundo, no mundo, uma fábula (simbóli-

Daí, uma relação – a linguagem é um dispo-

ca, significante). Memória e linguagem constituem

sitivo de nomeação. Precisamente, a filosofia dos

uma relação, precisamente onde as coisas apare-

dispositivos de Foucault (2006) e Deleuze (1990)

cem, num espaço próximo. Pois não se trata de

é acionada, um conjunto multilinear de força e

achar começos, mas notar a expressividade dessa

agentes, uma meada ou novelo atravessada por li-

relação, suas condições de possibilidade: memória

nhas de subjetivação, objetivação, totalização, isto

e linguagem se conjugam no plano da enunciação,

é, em uma palavra-chave: regimes de poder-saber.

do dito; a enunciação é histórica.

Também a linguagem se inscreve na história, em
_____________________________

regimes de poder-saber.
A memória não está terminada, não pertence
tão somente ao passado – ainda reverbera, produz

Esse texto não termina agora; é uma categoria

uma relação semântica entre registros do passado,

liminar, enquanto. É um corte seco. Os objetos de

presente e futuro. Essa relação efetua-se num pre-

pesquisa não existem em si, mas são perspectiva-

sente da memória, um tempo fraturado do qual

ções, modos de olhar o real. É preciso uma revolu-

somos sujeitos (e nele atuamos). A memória como

ção que mude a experiência no mundo, do mundo,

efetivação existe no presente; um presente do

afinal. Um tempo que interrompa uma determina-

passado e presente do futuro se conjugam nesse

da cronologia-causa, essa zona cinzenta, amarro-

tempo. A memória, decididamente, é um ato de

tada de ontem em Brasília (ou em qualquer outra

linguagem.

cidade). As ideias são arriscadas. Criar outros pos-

A memória é ativada pela linguagem: afastado

síveis, novas rotas que escapem aos mecanismos de

de uma noção de estocagem ou sensório-biológico

captura, dizer não à ordem e ao progresso, restau-

estritamente, a inscrição da memória é discursiva,

rar a cidade subjetiva. Imaginar outros possíveis,

mobiliza práticas sociais e de interação, outros tex-

uma linguagem ao avesso. Produzir impossibilida-

tos – poder-se-ia dizer em já-dito – cujo interior

des.

é a cultura. Um leitor reconhece esse enunciado
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Se as biografias devem ser percebidas dentro

na potência das narrativas de perfil como gesto

do conjunto de relatos que compõem o amplo es-

biográfico e suas possibilidades no que diz respeito

pectro das textualidades memorialísticas, os rela-

aos modos do jornalismo de buscar mediar o real,

tos de perfilação podem ser bem entendidos como

assumindo o entendimento de que os perfis bio-

um gesto de natureza biográfica, que têm, entre

gráficos se constituem dentro das séries narrativas

seus objetivos, destacar características, atos, dis-

do jornalismo, por um enviesamento estratégico

cursos e percepções construídas sobre determinada

em termos do trabalho jornalístico de sondagem

personagem. Por assim dizer, os perfis se realizam

do real imediato.

ao elegerem e sondarem atores sociais que acabam

Uma das maneiras de tentar caracterizar os

por gerar algum tipo de interesse em função dos

perfis jornalísticos, mesmo sabendo-se das limita-

papéis que exercem, dos lugares que ocupam ou

ções de qualquer empenho classificatório, é obser-

mesmo em função das eventualidades de aconte-

var exatamente como e em que nível se dá a “co-

cimentos que protagonizaram. Ou, muitas vezes,

lagem” desses aos modos de produção, operações

nem tanto, haja vista que a figura humana é sem-

estético-linguageiras e do próprio enquadramento

pre potente de ser narrativizada em função de suas

jornalístico, ou seja, as técnicas e parâmetros que

singularidades e peculiaridades. De toda sorte, são

mobilizam desde a abordagem inicial de seus obje-

relatos de natureza essencialmente memorialística,

tos/sujeitos de investigação até como constroem e

pois não apenas se substanciam do acionamento

fazem circular, por fim, seus relatos. Uma das mar-

das lembranças e do memorável do perfilado, mas

cas comuns desse tipo de perfil, por exemplo, está

acabam eles próprios, os perfis, por se estabelece-

no fato deo autor, não raramente, buscar explicitar

rem como narrativas a alimentar o repertório do

em seus textos biográficos a intenção de zelar pela

memorável. Nossa pergunta de partida centra-se

objetividade de seu relato e do preciosismo no de-
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talhamento de momentos e características do per-

jornalismo nem sempre é mero coadjuvante, mas

filado que oferece ao leitor. Revela-se aqui, antes,

episodicamente balizador efetivo dos sentidos e in-

uma contratação biográfica em que se entrelaçam

terpretações que se cristalizarão, retroalimentando

os objetivos informativo e interpretativo e que fun-

e enviesando (des)entendimentos e (in)compre-

dam a promessa de reposição, pela narrativa, da

ensões. Em uma palavra, o jornalismo, ao narrar,

vida do perfilado.

inscreve relatos no campo da memória e, ao fazê-lo

Não seria exagero afirmar que os gestos biográficos em todo ambiente midiático-interativo,

também dela se torna substância e um privilegiado
lugar do jogo memorialístico.

como assinalam Arfuch (2010), Bruck (2009)

O jornalismo, em seus mais usuais modos de

têm, de modo significativo, adensado o conjunto

expressão e séries narrativas tem se valido da vida

imediato/mediado de conhecimentos disponíveis

social como matéria prima essencial. E, dentro da

num intenso processo de negociação e, poder-se

vida social, tem revelado especial interesse sobre os

-ia dizer, em alguns casos, quase de sobreposição

relatos das trajetórias de vida dos indivíduos. Inte-

entre passado e presente e expectativa de futuro.

ressa-nos aqui, mais particularmente, refletir sobre

A mídia, em especial o jornalismo, por sua na-

como, no jornalismo brasileiro, a construção narra-

tureza também documental, acaba, ao seu modo,

tiva de perfis biográficos tem se tornado importan-

por referenciar e nutrir processos de construção

te estratégia para que o jornalista busque avançar

memorialística. Independentemente das mídias

no seu cotidiano próximo e diretamente perceptí-

que os suportam, registros textuais e imagéticos

vel para tentar melhor compreender o mundo em

referenciam e nutrem nossas percepções do pas-

suas complexidades e opacidades. Pressupõe-se, de

sado mais recente – por assim dizer, uma refração

início, portanto, que um perfil biográfico pode ter

da refração.

o potencial de transcender a dimensão imediata-

Os tensionamentos que marcam tal relação en-

mente visível do acontecimento, de contrapor as

tre relatos que, ao se colocarem como narrativas

circunstâncias e causalidades que o engendraram

do presente também se instituem como substân-

e fazer emergirem as sobreposições, articulações,

cia para a memória e para história, revelam um

nexos e conexões que ele retroalimenta

complexo jogo de temporalidade em que acaba-

Contribuiria o jornalismo, assim, para a cons-

mos por constituir, no presente, as percepções de

trução diária da imagem de personalidades pú-

acontecimentos e situações que no futuro se ofe-

blicas ao reportar situações de sua vida – rápidas

recerão como chaves mestras para a compreensão

passagens, circunstâncias vivenciais, o sabido e o

do passado. Um jogo de temporalidade em que o

ocultado. E, consequentemente, para a construção
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e reconstrução dessas imagens e da memória coleti-

ordenadas segundo relatos inteligíveis. Por assim

va sobre determinadas pessoas e/ou situações. Vale

dizer, relatos de natureza biográfica como os perfis

ressaltar que as peças do quebra-cabeça da vida

tenderiam a estruturar-se em tentativas de arran-

de tais personalidades, montados cotidianamente

jos de coerência e linearidade que colocariam em

sem o afastamento temporal pelos narradores do

questão a essência marcadamente fortuita, aleató-

cotidiano, servem de referência para as percep-

ria e, muitas vezes de rupturas e desconexões das

ções e interpretações futuras e serão, muitas vezes,

trajetórias de vida.

utilizadas por biógrafos, jornalistas ou não, como

Pelo modo pelo qual se relaciona com a informação
e pela própria natureza da mediação que, cultural e
socialmente, faz do real, o jornalista, ao empreender uma biografia o faz, segundo Bakhtin, crendo
ingenuamente. Ingenuidade que é definida, especialmente, além da tendência à aproximação e envolvimento com o que vai levantando acerca da vida
do biografado, pela busca de uma narrativa que tenta organizar linear e coerentemente o curso de uma
existência. (BRUCK, 2013).

afirmação ou refutação de fatos, circunstâncias e
contextos das vidas de biografados/perfilados.
Bruck (2011) chama a atenção para o fato de
que, mesmo considerando-se a potência reveladora
pelos perfis do real imediato, não se pode desconsiderar que, em geral, tais relatos resultam de um
processo de construção marcado pelo que Bourdieu (1986) nomeou de ilusão biográfica. Ou seja,
para no entendimento de alguns autores, é possível
recuperar e narrar, detalhadamente, a trajetória de
vida do biografado, para outros, no entanto, isso se
revela um grande engano. Para Bourdieu, acreditar
na possibilidade de biografar é, antes, tomar como
verdade o fato de que a vida constitui um todo,
“um conjunto coerente e orientado que pode e

Não é demais supor, portanto, que o relato biográfico se baseia, em grande parte, nessa tentativa de dar sentido, de tornar razoável, àquilo que
Bourdieu chamou de “extrair uma lógica ao mesmo tempo retrospectiva e prospectiva, uma consistência e uma constância” estabelecendo relações
lógicas de causa e efeito final, de uma sucessão linear de fatos que, coerentemente, se desenvolvem

deve ser apreendido como uma expressão unitária

e evoluem. Especialmente nesse aspecto, pode-se

de uma intenção subjetiva e objetiva, de um proje-

dizer que são profundamente convergentes as re-

to”. (BOURDIEU, 1986, p.184). Bourdieu chama

flexões de Pierre Bourdieu e as firmadas, bem an-

a atenção para o fato de que o trabalho de biogra-

tes dele, por Mikhail Bakhtin, em seu Estética da

fação significa dispor-se a estruturar um relato a

criação verbal (2005). Bakhtin, ao analisar as pers-

partir de acontecimentos que, sem terem se desen-

pectivas do autor e da personagem na atividade

rolado sempre em sua estrita sucessão cronológica,

estética, também apontou para essa pactuação ve-

tendem ou pretendem organizar-se em sequências

lada entre biógrafo e biografado, nos casos em que

A memória por vir: mídia e processos identitários

120

A potência dos perfis como gesto biográfico no jornalismo.
Mozahir Salomão Bruck e Rennan Antunes

está presente o que ele chama de “autor ingênuo”,

observação, o perfilado referencia acontecimentos/

de uma “biografia sincrética”. (BAKHTIN, 2005,

circunstâncias/processos que, muitas vezes, são o

p.178). Ou seja, a ilusão menos tem a ver com

mote e interesse principal da narrativa em questão.

aspectos relacionais de empatia ou rejeição do per-

A atenção aprofundada às características, detalhes

filista com a personagem perfilada, mas com uma

comportamentais e emocionais da personagem po-

apriorística postura de buscar, para a vida em rela-

dem possibilitar ao realizador do perfil a oportu-

to, uma coerência linear de causas e consequências

nidade de obter novas circunstância e fatos novos

que o circunstanciam e se como toda a trajetória

que o ajudem a melhor compreender aquilo que in-

de vida fosse, inexoravelmente, uma evolução, um

vestiga. Por um lado, perfis biográficos podem ser

rio sem interrupções, sem ramificações, sem des-

vistos como possibilidade de acesso enviesado,

vios, secas ou inundações.

como porta e passagem para, marginalmente, ace-

Por assim dizer, se a perfilação, como relato de

der a temas de abordagem direta mais complexa.

natureza biográfica, resulta de um trabalho de apu-

O perfil do motorista delator, da secretária que

ração marcadamente indiciária que busca a sínte-

sabia de todas as tramoias e resolve denunciá-las,

se de seu referente, ou seja, a personagem e sua

da ex-amante do mandatário denunciado por en-

história de vida, também acaba por ser resultado

volvimento em ações ilícitas, do soldado que não

de uma exigência para o perfilista de que este esta-

mais aceitou submeter-se a vilipêndios e cruelda-

beleça uma narrativa coerente e que traduza, para

des. Exemplos não faltam e nem faltarão. Gente

o leitor, mais do que casualidades, causalidades e

que vive, muitas vezes, na ribeira do que passa,

origens dos acontecimentos e circunstâncias sobre

mas que eventualmente se molha e até mergulha

os quais se quer lançar luz. Isso porque o que o

no profundo das coisas.

realizador tem pela frente são, mesmo que obtidos

Por outro lado, cabe lembrar que algumas histó-

por meio de entrevistas diretamente com o perfila-

rias de vidas parecem chamar especialmente mais a

do, apenas fragmentos, estilhaços de um conjunto

atenção de quem se dedica ao empreendimento de

temporal multilinear que constituem a vida do re-

perfilação. São personagens, em geral, que fizeram

tratado. A bruma do tempo opaciza.

da sua vida um símbolo das histórias, dos proces-

A construção de perfis denota, em geral, que

sos e das circunstâncias que engendram e viven-

se optou, narrativamente, pela abordagem de de-

ciam. Expressões como “uma vida dedicada a...”,

terminado tema pelo viés biográfico, numa pers-

“sua vida é a própria história tal ”, “não há como

pectivação que privilegiará aspectos diretamente

separar a sua história de vida do que aconteceu na-

associados à vida do perfilado. Centralidade da

quela época...” dão bem conta de como, por moti-
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vações e intencionalidades as mais distintas, deter-

entrevistado (construída narrativamente) e há a

minadas personagens parecem iconizar momentos

prevalência do discurso direto, ou seja, as falas do

da história e que ganharam significado importante

perfilado são transcritas sem a mediação de um

na vida de determinados grupos e sociedades.

narrador, dando a impressão de que o leitor está
acessando a fala do entrevistado tal qual ela foi

Perfis no jornalismo

dita.
Já no segundo tipo de construção, nota-se uma

De acordo com Sodré e Ferrari (1986), o per-

aproximação maior entre o jornalista e a persona-

fil é um tipo de narrativa que pode ser entendido

gem, o que propicia trocas simbólicas e relacionais

como uma reportagem cujo foco é a personagem,

entre ambos, possibilitando o intercâmbio de expe-

protagonista de uma história, em geral da sua pró-

riências pessoais e estéticas, ampliando a dimensão

pria vida. Segundo os mesmos autores, dentro do

sensível da narrativa. Na maioria dos casos, esses

gênero perfil, temos ainda uma subcategoria cha-

textos são marcados pelo uso do discurso indireto

mada miniperfil, que é o texto onde há um retrato

mediado pela figura do narrador. Tais textos, na

de uma personagem secundária, que é inserido em

maior parte das vezes, são produto de um trabalho

uma reportagem cujo foco não é o personagem,

que consiste em transformar uma entrevista em

mas um determinado acontecimento. Este termo

um texto fluido, valendo-se o jornalista de recursos

também é usado com frequência quando, em um

literários, por exemplo.

a publicação, diferentes autores se propõem a es-

O terceiro tipo nomeado por Sodré e Ferrari

crever sobre aspectos da vida de uma determinada

(1986) é caracterizado pela mescla dos dois tipos

pessoa. Neste artigo, tomamos como exemplos de

anteriores. O repórter, utilizando-se do uso de diá-

perfis, textos publicados na revista Piauí, que re-

logos e de um modo de narração que inclui, entre

gularmente se vale deste tipo de narrativa em suas
publicações.3

outros, elementos descritivos, tenta trazer para o

Pode-se afirmar que, no jornalismo, há três ti-

personagem. As informações fornecidas acerca da

pos predominantes de construção de perfil, levan-

personagem são repassadas buscando criar a sen-

do-se em conta a postura do jornalista em relação

sação de que foram extraídas daquele próprio en-

ao personagem a ser perfilado. O primeiro deles é

contro, como se o repórter e o seu leitor estivessem

a “entrevista clássica” (Sodré, Ferrari, p. 126), em

frente a frente com a personagem no momento da

que não é requerido, necessariamente, a impressão

leitura do texto. Segundo os autores, ao efetuarem

de existência de contato pessoal entre repórter e

este movimento narrativo que causa a sensação de

texto o momento em que se dá o encontro com a
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presentificação, o texto intensifica a impressão de

e ideológico divergem do seu. Além disso, revela

realidade provocada pelo jornalista.

sua preocupação no momento em ser fiel exclusi-

Um dos requisitos para construção de um bom

vamente ao seu partido.

perfil diz respeito às próprias características da

No caso da personagem-tipo, o perfilado é re-

personagem. Para Sodré e Ferrari (1986), podemos

tratado tendo como foco um traço específico que

identificar três tipos essenciais de personagens de

o torna célebre – ser um milionário excêntrico, es-

perfil: o indivíduo, o tipo e a caricatura. Em perfis

portista bem-sucedido, um escritor de livros aves-

com personagem indivíduo, o foco maior está no

so a entrevistas, um político muito bizarro entre

comportamento do entrevistado e na sua forma de

outros tipos que pertencem a categorias de pesso-

agir em relação ao mundo. Trata-se de uma nar-

as específicas, como o que ocorre no perfil de Jair

rativa que prioriza a evidenciação de nuances do

Bolsonaro, publicado na edição 120, de dezembro

âmbito psicológico do personagem. Este tipo de

de 2016, de Consuelo Dieguez:

personagem pode ser notado no perfil de Michel

Jair Bolsonaro estava acomodado atrás de uma mesa
de madeira escura, repleta de papéis, quando o encontrei em seu gabinete, na Câmara dos Deputados,
num final de tarde de julho. Resfriado, aparentava
cansaço. Antes mesmo que me sentasse, perguntou
se eu havia gostado dos quadros na parede. Eram
fotos emolduradas dos generais que ocuparam a
Presidência da República durante a ditadura militar:
Humberto Castello Branco, Arthur da Costa e Silva, Emílio Garrastazu Médici, Ernesto Geisel e João
Baptista Figueiredo. “Você queria que eu colocasse a
foto de quem aí? Da Dilma?”, e riu alto. Em seguida, já com o cenho franzido, determinou: “Pergunta.
Pode perguntar o que você quiser que eu respondo.”
(piaui, ed. 120).

Temer, escrito por Consuelo Dieguez, intitulado A
cara do PMDB (piauí, ed.45):
O deputado Michel Temer, do PMDB, recebeu, em
meados de abril de 1998, um jovem advogado, cuja
família conhecia de longa data, para um almoço tête
-à-tête na residência oficial da presidência da Câmara dos Deputados. Mal haviam começado a comer
quando o rapaz criticou a nomeação do senador
Renan Calheiros para o Ministério da Justiça. “Não
sei como o presidente Fernando Henrique pôde fazer uma escolha tão desastrosa”, disse. Temer olhou
com um pouco mais de interesse o interlocutor e,
sem alterar a expressão e a voz, respondeu: “O Renan foi escolhido pelo PMDB; portanto, é uma escolha minha.” E levantou-se logo em seguida, alegando
que precisava dar um telefonema. Não voltou. Um
mordomo pediu ao moço que se retirasse, dizendo
que Temer estava ocupado e não poderia continuar
o almoço. O PMDB é isso: lealdade. (piaui, Ed. 45).

No perfil citado, a autora deixa claro desde o
primeiro parágrafo que sua personagem é admirador de ditadores entusiastas e promotores da tortura e do cerceamento das liberdades individuais e
coletivas, evidencia o posicionamento ideológiW-

Neste trecho, Michel Temer é retratado como

co do personagem em relação à democracia, além

alguém pouco afeito a críticas e pouco aberto ao

de reproduzir, via discurso direto, a galhofa que

diálogo com pessoas cujo posicionamento político

Bolsonaro faz com Dilma Rousseff, ex-presidente
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que foi torturada durante o governo de uma das

Considerações finais

figuras retratadas nos quadros em sua parede, durante a ditadura militar. Um personagem que, sem

A partir das reflexões presentes neste breve arti-

dúvida, extrapola o grotesco e chama a atenção por

go, podemos observar que os perfis são textualida-

isso.

des, no caso em questão, jornalísticas, que se valem

Já o terceiro tipo é a personagem-caricatura. Ao
perfilar essa personagem, o jornalista se vale de um
discurso irônico e denunciante para ressaltar determinada atitude, posicionamento ou excentricidade, ou mesmo para denunciar um comportamento
artificial. Independentemente do tipo de construção narrativa utilizada ou do tipo de construção
de personagem de que o jornalista se vale, segundo
Vilas Boas (2003), um dos papéis do perfil é gerar

de gestos biográficos como estratégia para buscar
transcender a dimensão imediatamente visível do
acontecimento e, assim, buscar aprofundar-se no
entendimento da vida social, contrapondo as circunstâncias e causalidades que o engendram e fazer emergir as sobreposições, articulações, nexos e
conexões que ele retroalimenta.
A busca por um enquadramento do discurso

interesse do leitor pelo personagem retratado, pro-

biográfico em um gênero se mostra frágil na me-

vocando reflexões sobre aspectos objetivos e subje-

dida em que as margens conceituais que o circun-

tivos da existência humana. Segundo ele, o gênero

dam são líquidas. Estancá-lo em um gênero cor-

figura na imprensa mundial existe há mais de um

responderia a interromper o fluxo de um rio. As

século, mas foi somente após a década de 1930

observações decorrentes deste trabalho nos permi-

que as revistas e jornais passaram a apostar nesse

tem dizer que jornalismo, biografia e literatura são

tipo específico de narrativa, que aborda figuras humanas jornalística e literariamente. The New Yorker,
Esquiree Vanity Fair são alguns exemplos de revistas
americanas onde o gênero se consagrou. No Brasil, a revista O Cruzeiro e a Realidade também são
reconhecidas pela qualidade dos perfis que publicaram - pesquisa aprofundada, descrição de cenas
e gestos, ambientação e diversos outros recursos
literários que enriqueciam seus textos.
			

discursos em diálogo, postos em relação na intriga
narrativa.
Desta forma, mais do que um mediador, o jornalista escritor de perfis precisa assumir a postura
de observador da realidade, na tentativa de narrativizar os gradientes do real que irrompem na
superfície do mundo da vida do narrado em um
complexo jogo de temporalidades em que o jornalista constrói no presente, chaves de interpretação
para acontecimentos passados que poderão ecoar
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no futuro, se tornando um catalisador capaz de
desencadear interpretações e jogos simbólicos ao
mesmo tempo em que reafirma o jornalismo como
um discurso também compromissado com o imaginário das sociedades.
Notas
1. Mozahir Salomão Bruck é pesquisador do PPGCOM
da PUC Minas. Tem doutorado em Literaturas de Língua
Portuguesa pela PUC Minas. Pós-doutor pela Universidade
Fernando Pessoa (Porto, Portugal).
2. Rennan Antunes é mestre em Comunicação Social pela
PUC Minas.
3. Em levantamento realizado pelos autores, observou-se
que das 128 edições da piauí,da primeira edição, em outubro de 2006, até Maio de 2017, 103 textos podem ser
considerados de perfilação, o que atesta que os perfis são
considerados um recurso importante para a revista, haja vista que 80% das edições trouxeram este tipo de relato.
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