
 
 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 

FACULDADE DE COMUNICAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO E CULTURA 

CONTEMPORÂNEAS 

 

 

 

PEDRO CARLOS FERREIRA DE SOUZA 

 

 

FAZ-ME RIR: A FUNÇÃO POLÍTICA DO HUMOR NO ESPALHAMENTO 

PARTICIPATIVO DE OBRAS CULTURAIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salvador 

2017



 
 

PEDRO CARLOS FERREIRA DE SOUZA 

 

 

 

 

 

 

 

FAZ-ME RIR: A FUNÇÃO POLÍTICA DO HUMOR NO ESPALHAMENTO 

PARTICIPATIVO DE OBRAS CULTURAIS 

 

 

Dissertação apresentada ao Programa de Pós Graduação em 

Comunicação e Cultura Contemporâneas, Faculdade de 

Comunicação, Universidade Federal da Bahia, como 

requisito parcial para a obtenção de título de mestre. 

Orientador: Dr. Edson Fernando Dalmonte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salvador 

2017 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Ferreira de Souza, Pedro Carlos 

Faz-me Rir: a função política do humor no espalhamento 

participativo de obras culturais / Pedro Carlos Ferreira de 

Souza. -- Salvador, 2017. 

220 f. : il 

 

Orientador: Edson Fernando Dalmonte. 

Dissertação (Mestrado - Programa de Pós-graduação em 

Comunicação e Cultura Contemporâneas) -- Universidade Federal da 

Bahia, Faculdade de Comunicação, 2017. 

 

1. Profanação. 2. Circulação. 3. Adaptação. 4. Humor. 5. Redes 

Sociais. I. Dalmonte, Edson Fernando. II. Título. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

AGRADECIMENTOS 

 Esta dissertação é uma parte de um todo; é fruto de algo muito maior que 

certamente me antecede. Dedico este trabalho a algumas das várias pessoas que ajudaram 

a concretizá-lo. À minha mãe, meu irmão, e toda minha família, agradeço pelo apoio 

inconteste, torcida, carinho e compreensão, sentimentos que a distância só me faz 

valorizar mais ainda. Amo vocês! 

Ao Caio, pelo zelo, companheirismo, cumplicidade e por me motivar sempre a 

querer ser alguém melhor. Obrigado por ser nos dias bons e por estar naqueles nem tão 

bons. TYB. 

Aos amigos de bar, colegas de turma, gente que abraça, que para pra conversar, 

que reclama junto, que chama pra ver filme, que manda áudio no whatsapp... A todos e 

todas que nem sempre estiveram por perto, mas nunca deixaram de estar presentes. 

 Ao Edson, pela dedicação, convivência, confiança e amizade, sem as quais essa 

experiência não seria tão estimulante e engrandecedora.  

Aos amigos do grupo de pesquisa Analítica, pelas indicações, conselhos e 

conversas terapêuticas necessárias para lidar com a maluquice que é tudo isto.  

Aos professores das disciplinas que tive a honra de participar, André Holanda, 

André Lemos, Camilo Aggio, Giovandro Ferreira, Marcos Palacios e Suzana Barbosa, 

pela generosidade em compartilhar. 

 Aos colegas, funcionários e coordenação do Programa de Pós-Graduação em 

Comunicação e Cultura Contemporâneas. 

 Ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, pela 

concessão da bolsa. 

 A Salvador, pelo pôr do sol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Escrevo o idioleto manoelês archaico (Idioleto é o dialeto que os idiotas usam para 

falar com as paredes e com as moscas). Preciso de atrapalhar as significâncias. O 

despropósito é mais saudável do que o solene. (Para limpar das palavras alguma 

solenidade – uso bosta.) Sou muito higiênico. E pois. O que ponho de cerebral nos 

meus escritos é apenas uma vigilância pra não cair na tentação de me achar menos tolo 

que os outros. Sou bem conceituado para parvo. Disso forneço certidão” 

Manuel de Barros (Livro sobre o nada, 1996) 



 
 

RESUMO 

Esta pesquisa questiona o que há de inédito nas práticas de interação entre usuários e 

peças midiáticas dada as atuais dinâmicas comunicativas, que se expressam em um 

ambiente digital imersivo e agregador. Para tanto, faz uso da Análise de Conteúdo para 

categorizar os modos de apropriação e ressignificação dos Jogos Olímpicos 2016 e do 

Pokémon Go, ambos entendidos como obras narrativas midiáticas. Interessa perceber 

que, nos dois casos, múltiplos discursos públicos com distintas intencionalidades foram 

agregados na formatação de tais conteúdos, ao longo de um processo de adaptação 

participativa popular. Nossa hipótese é que as adaptações de peças midiáticas propostas 

por diferentes indivíduos podem convergir com as ações de outros usuários na web, 

permitindo a formação de eventos coletivos que impactam na esfera de visibilidade 

pública; tais eventos são caracterizados pelos usos que os usuários propõem para as obras, 

de modo a reforçar tópicos até então negligenciados, impactando no rumo de debates 

públicos. A partir disto, discute-se sobre domínio, autonomia e legitimidade para o 

exercício da função autoral de obras que são construídas em um contínuo movimento 

circulatório transmidiático. A necessidade de suposta autoridade para o pleno controle 

dos roteiros determinados ficam em suspenso na medida em que usuários de redes sociais 

passam a ter competência técnica e são culturalmente incentivados a alterarem os 

itinerários propostos. Este movimento agenciado por indivíduos pode incentivar e ser 

incentivado por ações coletivas, em vias de caracterizar um processo de espalhamento de 

obras culturais midiatizadas. A partir de um regime de contato menos direto com tais 

conteúdos, apontamos para uma expansão temporal do consumo síncrono de mídia. Além 

disso, o humor surge como expressão conveniente para a investigação de um modo mais 

desordeiro de ressignificação, na medida em que abre a possibilidade para 

desestabilização dos componentes duráveis e estáticos de uma peça cultural, promovendo 

debates inicialmente negligenciados pela imprensa e por outros órgãos tradicionais de 

poder, sem, com isto, abdicarem de um uso comunicativo desinteressado na formação de 

um consenso argumentativo. 

 

Palavras-chave: Profanação, Circulação, Adaptação, Humor, Redes Sociais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ABSTRACT 

This research questions what is new in the practices of interaction between users and 

media contents given the current communicative dynamics, which are expressed in an 

immersive and aggregating digital environment. In order to do so, it makes use of Content 

Analysis to categorize the appropriation and resignification modes of 2016 Olympic 

Games and Pokémon Go, both understood like media narratives works. It is interesting 

note that, in both cases, several public discourses with different intentions were added in 

the formatting of such contents, throughout the process of participatory adaptation. Our 

hypothesis is that the adaptations of media pieces proposed by different individuals can 

converge with the actions of other users on the web, allowing the formation of collective 

events that impact on the sphere of public visibility; Such events are characterized by the 

uses that the users propose for the works, in order to reinforce previously neglected topics, 

impacting in the direction of public debates. From this, it is discussed on the domain, 

autonomy and legitimacy for the exercise of the authorial function of works that are 

constructed in a continuum transmediatic circulation movement. Issues such the need for 

a supposed centrality or authority for full control of the particular scripts are suspended 

as social network users become technically competent and are culturally encouraged to 

change the proposed itineraries of the article. This movement promoted by individuals 

can encourage and be encouraged by collective actions, which would characterize a 

process of dissemination of mediated cultural works.  From a less direct contact regime 

with such content, we point to a temporal expansion of the synchronous media 

consumption. In addition, humor appears as a convenient expression for the investigation 

of a ressignification in a disorderly way, since it opens the possibility for destabilization 

of the durable and static components internal to cultural articles, without abdicating a 

disinterested communicative use in the formation of an argumentative consensus, but 

promoting debates initially neglected by the press and others traditional power organs. 

 

Key-Words: Profanation, Circulation, Adaptation, Humor, Social Networks. 
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1. INTRODUÇÃO 

Em maio de 2016 a hashtag #GiveElsaAGirlfriend foi alavancada por uma 

campanha que reuniu milhares de usuários no Twitter para pedir que a Walt Disney crie 

uma namorada para a princesa Elsa1 na continuação do filme “Frozen: uma aventura 

congelante”, previsto para estrear em 2017. Mesmo que o pedido não seja acatado pela 

companhia multinacional de mídia de massa, os próprios usuários criaram e divulgaram 

na web ilustrações que trazem a princesa com uma companheira. Campanhas como estas 

reforçam a percepção de que, quando um produto de massa não se adequa aos gostos e 

necessidades de um grupo, os próprios usuários têm interesse em adaptá-lo às 

particularidades específicas de cada nicho. 

Concomitante à capacidade intrínseca das obras culturais de se atualizarem, temos 

que diversos fatores tecnológicos e culturais propiciam o surgimento e a popularização 

de um ambiente em rede favorável à inteligência coletiva, aumentando a percepção de 

centralidade dos usuários no processo de circulação atrelado à articulação e 

reordenamento de sentidos. Observadas as possibilidades de interação no atual contexto 

comunicacional, notamos a consolidação de instâncias discursivas que facilitam a 

participação de agentes até então pouco óbvios. Estas instâncias estão continuamente se 

dispondo através de múltiplas plataformas interativas. 

Dito isto, reconhecemos que a realidade se organiza, se transforma e nos é 

cotidianamente apresentada por meio das mais diversas associações. Ou seja, se uma 

grande companhia midiática não se interessar em atualizar uma obra cultural às 

necessidades de seu tempo, outros agentes podem vir a se associar de infinitas formas 

visando este mesmo fim. A presente dissertação tem como foco a análise das adaptações 

apropriativas que indivíduos fazem de obras culturais midiáticas no ambiente web, com 

especial ênfase na atuação de usuários de redes sociais que utilizam o humor como modo 

de ressignificação de produtos culturais oriundos da mídia massiva.  

Nossa hipótese é que essas adaptações de peças midiáticas na web, quando 

propostas por indivíduos diversos, podem convergir com as ações de outros usuários, 

permitindo a formação de eventos coletivos que impactam na esfera de visibilidade 

pública; tais eventos seriam caracterizados pelos usos que os usuários propõem para as 

obras, de modo a reforçar tópicos até então negligenciados, impactando no rumo de 

debates públicos, sob o ponto de vista social.  

                                                           
1 Veja mais sobre a campanha em: https://goo.gl/OPkOsd . Acesso em: 15/08/2016. 

https://goo.gl/OPkOsd
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De tal modo, podemos estratificar três pontos elementares se dispondo em uma 

função sistêmica: um objeto inicial, um fenômeno comunicacional segundo o qual se 

exerce ação transformadora sobre este objeto e um ator responsável pela execução de tal 

fenômeno. Esta associação linear dos agentes envolvidos visa tão somente apresentar o 

caráter relacional da dinâmica em questão, tendo como finalidade a visualização do 

problema como um todo, de maneira mais abrangente. Ao propor um mapeamento prévio 

dos agentes envolvidos estamos intencionalmente simplificando nosso problema para fins 

introdutórios. 

A título de ilustração, podemos notar a existência da relação entre estes três 

elementos no provérbio “quem conta um conto aumenta um ponto”. O ditado popular 

trata da arte de narrar e é usualmente empregado para dar conta do caráter especulativo, 

aberto e potencialmente distorcível de uma informação que repassa de pessoa para pessoa, 

tal qual a circulação de conteúdos em redes sociais digitais. Estratificando a frase temos 

que, “quem conta” é quem pratica a ação (os usuários de redes sociais), “um conto” é 

quem sofre a ação (as peças e eventos midiáticos), e “aumenta um ponto” é a ação em si. 

Aumentar um ponto é reconhecer os detalhes pouco explorados, é tecer ficcionalidades, 

é narrar segundo as novas potencialidades estéticas possibilitadas por um novo ambiente. 

O desenvolvimento desse fenômeno comunicacional depende da existência prévia 

de plataforma ou condição de intercessão entre uma peça cultural midiática e um ator 

disposto e capaz de alterá-la. Na atualidade recente, o ambiente digital em rede é um dos 

principais meios que propiciam essa função de “liga”. A web é hoje um fator fundamental 

para o desenvolvimento da prática apropriativa de obras culturais, porque facilita a 

mediação entre a peça a ser modificada e o ator que pretende modificá-la sendo, ao 

mesmo tempo, meio de expansão desta peça. 

As manifestações de culturas envolvidas neste processo discursivo de adaptação 

criativa se configuram como complementos que atualizam a obra midiática. Produtos 

culturais provenientes da mídia massiva são frequentemente apropriados em múltiplas 

plataformas, atualizados por múltiplos atores participativos e prolongados em rede virtual 

(JENKINS et al, 2013). Este prolongamento é perceptível principalmente se 

considerarmos que o produto passa a ocupar novas plataformas e novos ambientes de 

mídias, como os blogs e as linhas do tempo pessoais em redes sociais. Assim, temos que 

não só os usuários exercem influência sobre as obras, como tais obras também 

influenciam o comportamento dos usuários. Afinal, a medida que a peça se espalha na 
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rede, ela induz mais pessoas a participarem do processo coletivo de cocriação da obra em 

questão, agenciando e se permitindo agenciar continuamente.  

Centramos nossa investigação nas manifestações culturais envolvidas no processo 

de adaptação e expansão narrativa de eventos midiáticos e peças culturais que perpassam 

a mídia. Especificamente, nossa pesquisa empírica analisa o prolongamento de duas obras 

ou dois eventos midiáticos que se destacaram no ciberespaço a partir de agosto de 2016, 

a saber, o lançamento do jogo de realidade aumentada Pokémon Go e a cerimônia de 

abertura das Olimpíadas do Rio de Janeiro. Consideramos que ambos foram 

sistematizados como obras culturais na mídia, embora não sejam produtos midiáticos 

massivos convencionais, como filmes ou novelas.  

Uma série de fatores facilitaram essa limitação, sendo o primeiros deles a 

capacidade, intrínseca a ambas as obras, de espalhamento e acúmulo de sentidos. Além 

disso, nos dois casos de ampliação narrativa e construção de fluxos adaptativos, houve 

uma ênfase preponderante para circulação participativa agenciada por usuários sem 

vínculos formais com conglomerados de mídia ou veículos comunicativos. Através da 

leitura flutuante de diversos conteúdos produzidos por perfis e páginas humorísticas no 

Facebook, identificamos semelhanças entre fluxos que auxiliam na composição destas 

obras em recirculação na rede e analisamos as estratégias discursivas utilizadas pelos 

interagentes no processo de expansão de conteúdos de mídia.  

A Análise de Conteúdo se apresenta como metodologia-chave, a fim de perceber 

certos aspectos reiterados nas mensagens que constituem o prolongamento adaptativo das 

obras. Desta forma, procuramos “compreender os jogadores ou o ambiente do jogo num 

momento determinado, com o contributo das partes observáveis” (BARDIN, 1977, p. 43). 

Depois de definido o corpus da pesquisa, examinamos como as dinâmicas de apropriações 

se vinculam a diferentes categorias de intenções e expressões de humor, visando 

selecionar quais adaptações são mais representativas ao modo de atuação participativo 

nos fluxos analisados, para só então criar um repertório que auxilie a compreensão da 

influência cultural que tais atores exercem. 

Dada essa conjuntura multifacetada, nosso caminho investigativo envolve o 

esforço para compreender justamente como o deslocamento adaptativo do conteúdo que 

perpassa diferentes plataformas tecnológicas impacta no universo discursivo da obra. 

Abordar a apropriação que estes atores fazem como um processo de “transposição” entre 

plataformas ajuda a enxergar melhor o relacionamento entre textos verbais e não-verbais 

no trânsito de significados entre diferentes produções culturais. 
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Podemos classificar dois tipos de projetos midiáticos: o primeiro são aqueles 

pensados desde a sua concepção para serem consumidos tão somente na sua plataforma 

de origem. É o caso de conteúdos televisivos cujos produtores não resguardam a pretensão 

de expandi-los para o ambiente digital. Neste caso, não há como negar o impacto das 

adequações que se fazem para narrar essa obra em uma nova plataforma midiática. Mas 

este tipo de conteúdo intencionalmente restrito a uma plataforma é cada vez mais raro, 

dada a atual conjuntura comunicacional.  

O segundo tipo diz respeito àqueles que estão mais abertos a modos de 

participação da audiência e readequação narrativa, uma vez reconhecida por seus 

idealizadores a importância de um planejamento multiplataforma para o sucesso do 

projeto. É o caso de emissoras de TV que exploram estratégias transmídia para divulgação 

de programas quando constatado o impacto das novas estruturas de conversação e 

participação no fortalecimento da audiência e aumento geral dos indicadores de consumo 

(DALMONTE, 2014).  

Essa abertura não é, no entanto, sempre livre de agenciamentos e modos de 

controle. No caso de reality shows e programas que incentivam interação do público ao 

vivo, estas formas de agenciamento são particularmente evidentes e se manifestam 

através da sugestão de hashtags para público usar nas redes sociais, criação de enquetes 

propostas por apresentadores e seleção de tuítes a serem selecionados e exibidos no 

rodapé da tela durante a exibição do programa. A própria indústria midiática está aderindo 

a este modelo de produção orientado pela recirculação em diversas plataformas de 

conteúdos associados entre si.  

Cada vez mais, veículos de comunicação desenvolvem seus projetos em torno de 

uma mídia de referência, uma espécie de centro de propagação que possibilita a expansão 

de conteúdos a partir da incorporação de novas plataformas em suas cadeias criativas 

(FECHINE, MOREIRA, 2015). Tais empresas consideram que a participação do usuário 

é parte constitutiva de um modelo de negócios voltado à distribuição e, como tal, precisa 

estar em sintonia com os alcances comerciais propostos (JENKINS et al, 2013, p. 163).  

Soma-se a isto a fato de que alguns produtos midiáticos, tais quais séries de Tv, 

filmes ou romances literários juvenis, mobilizam altos níveis de vínculo e engajamento 

por parte dos consumidores caracterizados como heavy users de redes sociais. Tais 

usuários dominam áreas de discussão de modo a proteger sua fonte de admiração, 

internalizando mecanismos de proteção da obra genetriz e de regulação ao processo 

participativo. Este tipo de usuário está disposto a aceitar regras das instâncias produtoras 
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e a instaurar algumas outras formas de vigilância no intuito de proteger a obra midiática, 

numa espécie de ‘participação concordante’. Age, inclusive, distribuindo reconhecimento 

e benesses aos que compartilham de suas posições e punindo (algumas vezes com o 

ostracismo) aqueles que discordam delas. 

Apesar desta ser uma tendência, nossa proposta não tem como foco a análise deste 

tipo de estratégia, seja ela comercial ou afetiva. O que caracteriza nossa preocupação 

epistemológica é justamente o argumento de que a participação nos ambientes digitais 

pode ser (ou parecer ser) espontânea, desapegada da ideia de que a participação dos 

usuários deve ter alguma intenção finalística em concordância com os objetivos dos 

produtores. O termo profanação é trabalhado pelo filósofo italiano Giorgio Agamben 

(2007b) como um ideal de negligência com os dispositivos que controlam a ação humana 

e disciplinam os modos de uso de certo recurso.  

Nas construções narrativas das obras Olimpíadas 2016 e Pokémon Go, a 

divergência é percebida na aparição de intenções diversas por parte dos interagentes. A 

existência de múltiplas intencionalidades em jogo caracterizam um espalhamento difuso 

e abrangente. Portanto, esta foi outra questão relevante para a escolha das obras a serem 

analisadas. Podemos sintetizar que nosso foco de análise são as participações 

profanatórias dos indivíduos em redes sociais. Neste sentido, entendemos a controvérsia 

entre os modos de ação dos usuários como elemento constitutivo da cultura participativa. 

Vistas de tal modo, as participações não devem se sujeitar a uma forma de governo 

ou controle explícito por esfera agenciadora. E como não há objetivo estratégico a ser 

alcançado pela adaptação criativa aparentemente espontânea dos usuários, não existe 

como medir a qualidade de uma adaptação por sua eficiência. Toda participação de 

usuários no sentido de expandir narrativamente uma peça midiática colabora para 

atualizá-la a uma nova plataforma e a um novo nicho cultural.  

Jenkins, Ford e Green (2013) sintetizam suas investigações mais recentes ao 

afirmarem que “if doesn’t spread, it’s dead” (p. 1), evidenciando que para manter-se vivo 

e constantemente popular, o produto cultural deve estar sempre se espalhando, circulando 

na rede, em contínua atualização. Este cenário se apoia principalmente nas considerações 

sobre Convergência midiática (JENKINS, 2009), segundo as quais a cultura participativa 

e a inteligência coletiva são elementos-chave para compreensão do fluxo de conteúdo que 

perpassa múltiplas plataformas, agregando novos valores. Uma das tendências deste 

fenômeno é a redução dos custos de produção e distribuição, o que expande o raio de ação 
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de canais alternativos e permite aos consumidores apropriarem-se dos conteúdos e 

colocá-los de volta em circulação de novas formas (JENKINS, 2009, p. 46).  

Mais do que um fator tecnológico, o processo de convergência representa uma 

mudança cultural, na medida em que os consumidores são incentivados a participar da 

construção de uma cultura popular a partir das conexões da web: “não se pode aceitar que 

a evolução das plataformas de mídia e a criação de conteúdos seja apenas uma 

consequência dos desenvolvimentos tecnológicos. [...] A cultura é que impulsiona estas 

mudanças”2 (JENKINS et al, 2013, p. xiii-xiv). O ambiente de convergência permite ao 

usuário empregar as redes sociais para se conectar de novas maneiras, aprimorar 

habilidades para se envolver com conteúdos espalhados em mídias distintas, moldar 

ativamente a circulação deste tipo de mídia e desafiar publicamente os interesses dos 

produtores de mídia de massa (JENKINS, 2009).  

Duas perspectivas aparentemente contrastantes ganham destaque nesta discussão. 

Por um lado, abordagens que enfatizem um determinismo tecnológico-econômico tendem 

a sobrevalorizar a influência de megacorporações técnico-midiáticas, seus suportes e 

produtos, no relacionamento entre as pessoas. Já um argumento construtivista pode vir a 

superestimar o poder de agência das pessoas sobre tais aparatos, desprezando questões 

estruturais que influenciam a relação dos homens com as coisas.  

 Tendo este dissenso como norte, o objetivo geral desta pesquisa é analisar a prática 

profanatória mobilizada pelo humor como técnica de inovação narrativa e consequente 

extensão e prolongamento de obras culturais midiáticas massivas nas redes sociais. Este 

objetivo advém de um duplo propósito: identificar as semelhanças entre fluxos 

discursivos que auxiliam na composição do produto midiático em recirculação na rede e, 

além disso, avaliar a inserção de temáticas sociais relevantes e negligenciadas, ou 

abordadas sem o devido aprofundamento, no prolongamento narrativo da obra como 

forma de promoção de um debate público pelas margens comunicativas. 

Importa perceber a dimensão participativa e a profanação dos conteúdos originais 

como uma forma de permanência e atualização dos produtos midiáticos nas redes. O 

processo adaptativo que pessoas fazem, por meio do humor, pode ser entendido como um 

ato de atualização da obra com capacidade para torna-la mais flexível a novos modos de 

consumo. O humor se apresenta como instrumento para este ato, os usuários como atores 

                                                           
2 “cannot accept the evolution of media platforms and content creation as if it were the unalterable 

consequence of technological developments [...] Culture drive this changes” (JENKINS et al, 2013, p. xiii-

xiv) 
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de fato e o texto como materialização do ato. O elemento cultural, que baseia e atravessa 

todo o fenômeno, possibilita esta flexibilização no contexto midiático, tornando-se parte 

na apropriação e circulação dos conteúdos ressiginificados, em detrimento de uma 

consolidação de público-alvo como objetivo final do processo comunicativo. 

Acerca dos distintos usos que fazemos dos dispositivos técnicos para propagação 

de um conteúdo, Rodrigues (2012) busca em John Peters duas concepções antagônicas 

desde a origem da nossa civilização: a disseminação e o diálogo. Ambas as concepções 

comparam as palavras à sementes que devem ser semeadas para dar frutos. A 

disseminação se encontra defendida no Evangelhos Sinóticos da Bíblia, na famosa 

parábola do semeador. Os pregadores do Cristianismo, creem que as palavras devem ser 

disseminadas em todos os terrenos possíveis para que eventualmente venham a germinar 

novos seguidores de Cristo, mesmo correndo o risco de que algumas sementes caiam entre 

espinhos ou pedras. Já o diálogo é representado pela maiêutica3 socrática que Platão 

reproduz no final de Fedro (RODRIGUES, 2012, p. 11). Ao priorizar o uso da dialética, 

Sócrates defende que as palavras devem ser plantadas em terreno fértil, onde possam 

gerar frutos e se multiplicarem (PLATÃO, 2000, p. 124-125).  

A crítica presente em Sócrates se volta à produção de obras escritas, pois os livros 

representariam conteúdos estáticos, fechados a questionamentos externos, reprodutores 

de uma mesma informação independente de qual seja a intenção do leitor4. Disse Sócrates, 

segundo Platão, “acho muito mais bela a discussão dessas coisas quando se semeiam 

palavras de acordo com a arte dialéctica [...] quando se plantam discursos que se tornam 

auto-suficientes e que, em vez de se tornarem estéreis, produzem sementes e fecundam 

outras almas” (p. 125). 

Os termos disseminação e diálogos são, para Rodrigues (2012), inconciliáveis até 

os dias de hoje. No entanto, é inegável a tentativa de aproximar os dois conceitos nos 

estudos que abordam o tema da propagação. Se estamos tratando de uma construção 

coletiva da obra, em que as transações ocorrem muito mais em regime de liberdade de 

                                                           
3 Método de ensino socrático que consiste na multiplicação das perguntas e no apontamento das 

contradições para induzir o interlocutor a descobrir suas próprias verdades segundo a reflexão e não mais a 

tradição, os costumes ou as opiniões alheias. 
4 O desenvolvimento social e educacional que possibilitou a formação do homem grego clássico esteve, 

durante um longo período, alicerceado na ausência de práticas de letramento. A única plataforma de 

expressão da língua era a oral e toda poesia era transmitida pela palavra falada: “a Grécia antiga era, em 

muitos aspectos, uma sociedade oral, na qual a palavra escrita vinha em segundo plano em relação à palavra 

falada” (THOMAS, 2005, p. 3). A escrita e a leitura se espalharam pela cultura grega, mas só predominaram 

já no período helênico, a partir do séc. IV AC, pós invasões macedônicas e pós morte de Alexandre, O 

Grande.   
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ação dos usos humorísticos do que através da imposição por produtores de conteúdos, as 

negociações e as trocas culturais que caracterizam uma aparente disseminação cultural, 

na verdade estão associadas à dialética abordada em Platão. Disseminação, por outro lado, 

tem relação com a ideia de divulgação associada à lógica da pregação ou da evangelização 

religiosa, onde o objeto a ser divulgado está menos aberto a adaptações, de forma a 

circular de pessoa para pessoa mantendo o máximo de sua identidade inicial, como se o 

sujeito fosse mero um retransmissor da palavra. 

As considerações de Agamben (2007b) acerca da ação profanatória mostram-se 

especialmente necessárias para compreendermos como o jogo de forças entre mídia 

massiva e consumidores participativos abre caminho para um uso novo e mais popular da 

linguagem. Se considerarmos que os usuários, ao introduzirem uma linguagem mais 

particular a uma peça midiática, estão se apropriando de um conteúdo produzido por 

veículos profissionais, podemos dizer que tais pessoas estão restituindo o livre uso da 

palavra e, portanto, profanando o ato comunicativo por romperem com a sacralização que 

separava homens e mídia. 

Não há qualquer ineditismo recente na aceitação de que o consumidor é sujeito 

crítico, visto que ele já era considerado assim antes mesmo da consolidação da internet. 

O que é efetivamente atual é a consolidação formal como produtor de conteúdos daquele 

que antes era restrito à figura de receptor. Se os usuários não apenas respondem crítica e 

individualmente, como também se apropriam criativamente de uma mensagem, 

agenciando conteúdos e articulando novos usos e sentidos, não há motivo para mantê-los 

como objetivo final de um produto midiático (BRAGA, 2006a). No cenário cada vez 

menos engessado em que a arquitetura comunicacional se insere atualmente, a noção de 

circulação abarca e visa compreender a lógica de uma mensagem menos presa à dinâmica 

unidirecional produção-recepção.  

Para além da expansão espacial, também podemos observar o fenômeno pelo viés 

da expansão temporal. Ao romper com a sacralização característica dos dispositivos de 

enunciação, os discursos são inscritos em suportes mais duradouros que persistem para 

além da lógica efêmera de transmissão televisiva. Como a obra passa a ter uma 

distribuição mais perene e duradoura, pode ser consumida para além do momento exato 

em que é transmitida na Tv (ANDERSON, 2006). 

A tensão entre durabilidade e mobilidade representaria, ao longo da história, o tipo 

de informação que ganha mais visibilidade e quais conteúdos prevalecem para gerações 

futuras (INNIS, 2011). No caso de conteúdos pensados para Tv, podemos constatar uma 
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prevalência da mobilidade, por sua característica comercial de distribuição massiva. Mas, 

conforme aponta Anderson (2006), o desenvolvimento de um modelo de consumo mais 

participativo influencia as formas de acesso a conteúdos de mídia, que deixam de ocorrer 

exclusivamente por meio da distribuição larga, imediata e barulhenta de conteúdos e passa 

a acontecer também por uma dinâmica que enfatiza a circulação prolongada, perene e 

durável. 

A profanação bagunça os componentes internos dos dispositivos técnicos, 

potencializando a equalização das posições de negociação entre distintos polos 

comunicativos, de tal maneira a aumentar a fluidez para consumo das peças midiáticas. 

Essa fluidez representou um dos principais desafios metodológicos na seleção do corpus 

da pesquisa, porque, uma vez ressignificada, a obra passa a se organizar em sequências, 

dificultando a formalização de uma unidade para observação. Conforme Shifman (2014), 

as adaptações criativas ocorrem sempre como um conjunto (ou um acervo) de conteúdos, 

não sendo possível traçar nenhuma consideração caso suas aparições forem observadas 

fora do contexto geral, sem uma análise do fenômeno como um todo. 

Haja vista tal conformação, delimitamos nosso recorte a fluxos circulatórios das 

obras culturais “Olimpíadas 2016” e “Pokémon Go” que se espalham por vias 

humorísticas em redes sociais como o Facebook e que são readequadas criativamente ao 

ambiente digital por páginas e perfis pessoais. Por isso, propomos uma leitura que, 

partindo da relação entre mídia e cultura, nos permita embasar os dois objetos 

selecionados como manifestações culturais profundamente midiatizadas. Em seguida, 

trataremos sobre as relações de poder vigentes na prática apropriativa, os modos de 

subversão para com obras culturais enquanto exercício de autonomia midiática do 

homem, tendo em vista a forma como tais conteúdos são profanados pelo uso criativo da 

palavra, que se materializa em paratexto.  

Uma vez fundamentado o sentido político deste modo de participação, trataremos 

das características que a obra adquire ao ser vinculada a um movimento circulatório nas 

mídias em convergência, movimento este mobilizado por um tipo de posicionamento 

individual jocoso frente às representações do real. De tal modo, partimos para a análise e 

categorização dos tipos de adaptação da obra, distinguindo os modos de construção social 

da obra na relação que ela faz com os elementos narrativos abordados em publicações, 

que podem evidenciar um movimento de prolongamento de elementos diegéticos, 

prolongamento de elementos técnicos, agregação de elementos mais previsíveis e 

agregação de elementos menos previsíveis.     
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2. MÍDIA E CULTURA: OS ENLAÇAMENTOS INDIVÍDUO-COLETIVO 

A busca por uma definição preliminar do conceito de Cultura pode representar 

uma armadilha epistemológica. Diversos autores, sob distintos contextos, já divergiram 

sobre definições que dessem conta do termo de maneira mais ampla ou mais aplicada o 

possível. De acordo com o sociólogo e antropólogo Renato Ortiz (2008, p. 123), mais do 

que qualquer tentativa de formulação inconteste, é importante compreender a capacidade 

simbólica que atravessa as relações humanas por meio da cultura. Neste sentido, a esfera 

cultural é o domínio dos símbolos e os símbolos têm capacidade de absorverem, 

relacionarem e adaptarem as coisas, se apropriando delas. Sendo o homem um animal 

simbólico, a linguagem se configura como um dos instrumentos que caracterizam sua 

humanidade de tal maneira que não existiria sociedade sem cultura ou sem linguagem. 

Através da capacidade cultural de domínio simbólico, o homem consegue nomear as 

coisas, relacioná-las, absorvê-las para adaptá-las a um uso próprio. 

Teixeira Coelho (2008) considera que a cultura foi tratada no decorrer do século 

XX como elemento aglutinador dado o processo de esgotamento de dois grandes vetores 

sociais que mantinham sociedades unidas: a religião e a ideologia. Segundo essa chave 

de leitura, a noção de que a cultura atua como elemento de agrupamento social é muito 

mais construída do que natural. Coelho (2008) contesta precisamente a ideia de que 

cultura é tudo o que caracteriza o homem enquanto membro da sociedade, por considerá-

la conceitualmente frágil além de limitada quanto à sua aplicabilidade. “O entendimento 

universalista da cultura [...] não se revela operacional do ponto de vista do estudo da 

cultura, ela mesma, e, menos ainda, do ponto de vista dos que pretendem atuar com a 

cultura e por meio da cultura” (COELHO, 2008, p. 19). 

Portanto, apesar de considerarmos cultura enquanto elemento intrínseco à 

sociedade, não pretendemos alargá-lo conceitualmente a ponto de tratá-lo como único 

componente constituinte das relações sociais. Afinal, se tudo relativo ao âmbito social 

fosse considerado igualmente cultural, tudo passaria a ter valor de cultura de tal modo 

que todas as coisas produzidas pelo homem serviriam de mesmo modo para fins culturais 

e, portanto, nada seria propriamente ou especificamente Cultura. De acordo com Coelho 

(2008), o sociólogo francês Pierre Bourdieu se firma como um dos grandes pensadores 

contemporâneos por investigar os mecanismos sociais presentes na criação artística e no 

processo de consumo da cultura em diversos grupos sociais. Ao proceder uma distinção 
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entre Cultura e habitus,5 Bourdieu (2002, 2003), escapa deste lugar comum de considerar 

que tudo é cultura. 

Bourdieu (2002) defende uma concepção sistêmica e relacional do social. Sob o 

viés do estruturalismo construtivista, considera que o criador e sua obra são definidos 

pelo sistema das relações sociais. A criação se realiza, portanto, como um ato de 

comunicação e pela posição que o criador ocupa na estrutura do campo intelectual. Assim 

como um campo magnético, o campo intelectual constitui um sistema de linhas de força 

em que os agentes e as instituições se opõem e se agregam, concedendo uma estrutura 

específica em um dado momento do tempo (p. 9). 

Para Bourdieu (2002) cada um destes agentes e instituições está determinado pela 

posição que ocupa no campo cultural, especificamente, pelo tipo determinado de 

participação no sistema de relações entre os temas e os problemas e, por isso, a um tipo 

determinado de inconsciente cultural. À medida que o público se estende e se diversifica 

e também à medida que se multiplicam e se diferenciam as instâncias de consagração 

intelectual e de difusão cultural, o campo intelectual torna-se um sistema cada vez mais 

complexo e mais independente das influências externas (BOURDIEU, 2002, p. 11).  

Admitir a existência de estruturas que podem dirigir ou coagir a ação dos 

indivíduos no mundo social é reconhecer que as estruturas são construídas socialmente 

tal qual esquemas de ação e pensamento. Bourdieu (2003, p. 79) chama de habitus essa 

manifestação que age como materialização da memória coletiva e se reproduz no decorrer 

de gerações, permitindo ao indivíduo perseverar em seu ser, mesmo que de maneira 

inconsciente. O conceito de habitus explicaria como o mercado cultural conseguiria 

prever as preferências e práticas de um indivíduo ou de um grupo (COELHO, 2008, p. 

28). Neste sentido, o hábito cultural seria “particularmente complicado e potencialmente 

indesejado na prática da cultura” (COELHO, 2008, p. 29), uma vez que um dos princípios 

da modernidade é mudar sempre, fazer sempre de outro modo. 

Coelho (2008) propõe contrapor a ideia de habitus às obras culturais. Do todo 

representado por aquilo que se costumou denominar Cultura, o habitus não interessa, pois 

ele representa um esforço do homem de perseverar naquilo que ele é. O que persevera no 

próprio ser é o imutável, que preza por manter-se sempre idêntico ao que era, como as 

religiões mais fundamentalistas, os partidos políticos mais totalitários e as escolas mais 

tecnicistas (COELHO, 2008, p. 31). É, portanto, a informação que se espalha por 

                                                           
5 Habitus é definido como sistema de disposições duráveis, estruturas estruturadas que operam como 

estruturas estruturantes (BOURDIEU, 2003). 
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disseminação e não pelo diálogo, como se aquele que a divulgasse fosse um agente 

transmissor; agir seguindo o habitus é prezar pela preservação da obra genetriz da maneira 

que ela foi concebida, não buscando expô-la às adaptações criativas.  

Em oposição a este modo conservador de lidar com as obras, Coelho (2008) 

propõe um uso da Cultura como forma de ampliação da esfera do ser, ou seja, um modo 

de vida mais condizente com a contemporaneidade, em que se preze pela mudança 

constante, por atualizações e por novas experiências: “quando se retira do conjunto de 

atos, atitudes, comportamentos, ideias, crenças, práticas e representações, aquilo que 

configura o habitus, o que resta é a cultura” (COELHO, 2008, p. 32). Se a cultura é o 

domínio dos símbolos, este domínio deve vigorar para fins profanatórios, ou seja, de 

rompimento com aquilo que aparenta ser naturalmente constituído e que dificilmente se 

questiona. Desta forma, a cultura tem capacidade para agir como meio para ampliar a 

esfera do ser, tanto das obras quanto das pessoas, que ganham a habilidade de formular 

suas próprias manifestações culturais. 

 O debate acerca da influência da Cultura nos processos comunicacionais não é 

restrito à atualidade recente. As duas questões sempre estiveram mais ou menos 

relacionadas, ainda que nem sempre de maneira positiva. Graças ao tardio 

reconhecimento de que questões ligadas à comunicação mereciam o estatuto de cultura, 

durante algum tempo os meios de comunicação eram tratados como prejudiciais às 

identidades culturais. Tais pressupostos foram sendo superados por perspectivas mais 

compreensivas sobre o papel da mídia na cultura em sociedades contemporâneas, dentre 

elas os Estudos Culturais britânicos e suas sucessivas ramificações (JACKS, 2013). 

No ambiente acadêmico, o atual panorama midiático possibilitou que críticas já 

existentes ao modelo hegemônico de consumo de produtos comunicacionais se 

convergissem em uma linha de pensamento mais coesa, embora não necessariamente 

mais concordante ou homogênea. A circulação midiática, por exemplo, tem sido abordada 

em um sentido diferente daquele que historicamente foi usado por editoras de jornais, 

produtoras de TV e agências de publicidade que privilegiavam o uso do termo em seu 

sentido predominantemente econômico, como uma zona de passagem automática de 

discursos (BRAGA, 2006a, p. 28, 29). 

A percepção de uma circulação midiática por vias participativas está fortemente 

atrelada ao processo de valorização da cultura no processo midiático, que se viabiliza 

enquanto emergência histórica na Comunicação. Em outras palavras, a concepção de 

circulação é redefinida na medida em que pesquisadores detectam mudanças culturais nos 
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padrões e formas de consumo de mídia. Por consequência, a concepção de cultura também 

se redefiniu ao longo do desenvolvimento do que se definiu como campo comunicativo, 

à medida que teóricos detectavam mudanças circulatórias nos padrões de consumo. É 

fundamental abordar tais mudanças, pois nossa intenção é tratar da circulação de materiais 

culturais da mídia através das redes sociais. 

O desafio de avaliar o lugar que o conceito de Cultura ocupa na Comunicação é, 

antes de tudo, uma preocupação de caráter sociológico, tendo em vista que o conceito é 

construído de modo a marcar limites e alcances distintos a depender da abordagem 

adotada (CRAIG, 2007). A princípio, podemos perceber duas grandes perspectivas 

distintas nas quais os discursos doutos entre cultura e comunicação parecem se imbricar. 

A primeira delas advém do pensamento filosófico e antropológico contemporâneo e se 

destacou por questionar como as vivências prévias dos sujeitos envolvidos com a fala 

influenciam na interpretação de mensagens no contexto de comunicação de massa.  

Este modo de leitura permite enxergar os processos culturais como ambientes nos 

quais se apresentam diversas chaves de leitura que particularizam a experiência 

comunicativa. Desta formulação teórica, algumas ramificações desencadearam pontos de 

convergência com pesquisas desenvolvidas na América Latina, especialmente com a 

teoria das mediações, formulada e revista pelo pesquisador colombiano Jesús Martín-

Barbero (1995; 1997) e adotada depois por outros autores. 

A segunda perspectiva considera que os processos de midiatização implicam 

dinâmicas interativas que ampliam os modos de produção de sentido, extrapolando não 

apenas os limites das representações midiáticas como também a capacidade de agência 

dos receptores. A Comunicação assume para si a função de mediador social e o ambiente 

midiático se constitui como espaço público. Se o primeiro viés se ocupa primordialmente 

com a interferência que cultura exerce na formulação de sentido à mensagem, a percepção 

agora é de que a própria mídia exerce influência sobre a cultura, visto que ela não apenas 

representa as manifestações culturais, como também serve se plataforma para sua 

propagação.  

A concepção de mediação facilita compreender a particularização do espectador 

enquanto sujeito no processo interpretativo de mensagens comunicativas. Já a 

midiatização está mais atrelada ao jogo coletivo de construção de sentidos agenciado por 

usuários que, partindo da sobreposição de diferentes discursos, organizam múltiplas 

textualidades ao participarem da circulação. Ou seja, por um lado tem-se em maior 

evidência o componente coletivo na formação do sujeito, enfatizando o indivíduo a partir 
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de suas relações sociais; por outro salienta-se a agência individual para a organização de 

tais sujeitos em uma sociedade midiatizada, focando no coletivo a partir das competências 

particulares.  

Apesar da oposição analítica, a distinção entre os dois pontos de vista pode ser 

percebida mais por sua complementaridade do que por sua discordância. A concepção de 

mediação nos ajuda a compreender as relações sociais, que, por se inserirem em uma 

sociedade midiatizada, refletem um modo de agir midiático: para a mídia, com a mídia e 

pela mídia. Ao mesmo tempo, este comportamento humano se estende em processos de 

criação e adaptação de sentidos que extrapolam a lógica estritamente midiática. Tomando 

a distinção entre mediação e midiatização como pano de fundo pretendemos tensionar 

diferentes tradições teóricas em via de nos aproximarmos de um possível posicionamento 

epistemológico. O simples fato de questionarmos um conceito através de uma oposição 

analítica facilita a compreensão do aspecto cultural presente no fenômeno apropriativo 

por perfis e páginas humorísticas no Facebook.  

 

2.1. MINHA CULTURA: O INDIVÍDUO COMPREENDIDO PELA 

VALORAÇÃO DA CULTURA 

A capacidade adaptativa da obra pressupõe a competência do próprio homem, 

enquanto sujeito da comunicação e ser social, em se adaptar, se “territorializar” num 

ambiente onde tudo muda, tudo se ressignifica (COSTA, 2009, p. 42). Assim como as 

obras midiáticas, a ideia de um sujeito acabado e completo se revela frívola frente à 

proliferação de sistemas de significação e representação que nos confrontam com uma 

“multiplicidade desconcertante e cambiante de identidades possíveis” (HALL, 2006, p. 

13).  

Trata-se de um movimento singular à hibridização cultural, entendida aqui como 

um processo de junção ou mistura de diferentes matrizes culturais. O cruzamento das 

instâncias de produção e recepção do clássico modelo comunicativo demonstra como 

fluxos culturais convergentes impactam no processo de constante reformulação de 

narrativas identitárias, sempre provisórias e marcadas pela diferença.  

 Dado que muitas destas reflexões têm como fundação conceitual os Estudos 

Culturais de origem britânica, uma indagação nos serve de norte: teria a investigação da 

cultura constituído um novo paradigma sistêmico aos saberes comunicativos? Fato é que 

o desenvolvimento multidisciplinar baseado na problemática da cultura, de certo modo, 

rompeu com as perspectivas trabalhadas em matizes anteriores (ORTIZ, 2004).  
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A área de estudos da cultura se organizou mais rigidamente a partir da segunda 

metade do século XX através do Centre for Contemporary Cultural Studies (CCCS), que 

se desenvolveu diante da alteração dos valores tradicionais da classe operária britânica no 

pós-guerra (ESCOSTEGUY, 2010a, p. 27). Edson Dalmonte (2009b, p.140) aponta que 

as teses culturalistas se consolidaram tendo como ponto central justamente a verificação 

do modo como ocorrem as apropriações dos discursos difundidos pela mídia. Nas décadas 

subsequentes ao seu surgimento, os Estudos Culturais se desenvolveram em muitos 

países, agregando feições particulares a cada contexto. A interdisciplinaridade sempre 

esteve no cerne do desenvolvimento dos EC, que acolheu seletivamente insigths de 

diversas correntes de pensamento (políticas e/ou acadêmicas), visando produzir um 

conhecimento das características culturais da sociedade contemporânea por meio da 

interseção de diversos aportes (NELSON et al, 2011, p. 9-10). 

Para Ana Carolina Escosteguy (2010a), os Estudos Culturais se caracterizam 

como um movimento tanto teórico quanto político. Isto porque, além de visar à 

constituição de um novo campo de estudo voltado à interdisciplinaridade na análise de 

aspectos culturais da sociedade contemporânea, ele também se propôs enquanto intenção 

política, se identificando como a demanda cultural dos vários movimentos sociais da 

época de seu surgimento, “amparado principalmente no marxismo” (ESCOSTEGUY, 

2010a, p. 35) 

De acordo com Kellner (2001, p. 14), desde o princípio, os pesquisadores 

envolvidos com os EC tiveram intuito político ao sintetizar as tradições progressistas na 

história intelectual ocidental e ao recuperar a cultura e a história da classe operária. As 

pessoas envolvidas com o trabalho do CCCS trataram dos problemas políticos de seu 

tempo e de seu meio, focando intencionalmente na questão da política cultural não 

somente como relatores da mudança social, mas como agentes engajados na intervenção 

desta mudança (KELLNER, 2001; NELSON et al, 2011). 

A multiplicidade de campos científicos e ideológicos aproveitados em prol de um 

projeto particular resulta na ausência de uma base disciplinar una. Os EC se configuraram 

tanto pela reconexão entre teoria e prática, quanto por sua perspectiva não elitista e, por 

isso mesmo, se afastaram das correntes dominantes da época de seu surgimento, 

carregando consigo preocupações marxistas e o pensamento crítico (JACKS et al, 2008, 

p. 30).  

Mas, ainda que tivessem o marxismo como norte ideológico, os primeiros 

culturalistas questionaram alguns dos determinismos economicistas, principalmente a 
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noção de que a cultura seria uma resposta reflexiva a uma determinação econômica 

(DALMONTE, 2009b; ESCOSTEGUY, 2010b). Os produtos culturais são tidos como 

agentes de reprodução social, de natureza complexa e dinâmica. Richard Hoggart, 

Raymond Williams e E. P. Thompson6, três grandes nomes dos primeiros anos dos EC, 

tiveram uma relação difícil e fragilmente resolvida na tentativa de conciliar seus preceitos 

teóricos com a ideologia marxista (MCROBBIE, 2011, p. 40).  

Em comum, estes pesquisadores se preocuparam com a capacidade popular de 

múltiplas leituras. A partir do que Edson Dalmonte (2009b) caracteriza de “transgressão 

disciplinar” (p. 142) nos estudos de mídia, os três fundadores da tradição culturalista 

buscavam traçar aspectos predominantes na relação do indivíduo com uma realidade 

marcada pela difusão massiva de bens culturais. 

De qualquer modo, uma vez rompida a compreensão da dinâmica cultural através 

da teoria marxista, os pesquisadores de Birminghan passaram a considerar sua análise por 

meio do processo de comunicação social. Segundo Douglas Kellner (2001), a principal 

preocupação epistemológica permanecia advindo de uma percepção dos efeitos 

opressivos e sistêmicos da divisão de classes e das lutas contra a desigualdade e a 

opressão. Neste momento, as investigações das subculturas britânicas tinham como 

objetivo detectar novos agentes de mudança social, que tivessem capacidade de resistir e 

confrontar o status quo por meio de manifestações culturais. Conforme lembra 

Escosteguy (2010b), o paradigma segundo o qual os meios de comunicação de massa são 

simples instrumentos de manipulação dá lugar à percepção de que a esfera do consumo 

no processo comunicacional é um local de constante construção de significados.  

Segundo esta acepção, todos eram geradores de cultura, inclusive a classe operária 

desprovida de todo meio para formação de uma cultura mais erudita. Isto se deve, pela 

mudança no modo de encarar a Cultura, que é retirada do domínio das artes e se integra 

a uma conotação referente ao domínio das ideias, enfatizando as práticas sociais (HALL, 

2003). 

Stuart Hall (1997) redefine a centralidade da cultura na esfera social ao considerá-

la o conjunto de sistemas ou códigos que dão sentido às nossas ações e nos permitem 

interpretar significativamente as ações alheias. Desta forma, Cultura deixa de ser 

entendida somente como intervenções históricas ou artísticas e passa a abarcar todo um 

                                                           
6 Grande parte das revisões sobre as origens dos Estudos Culturais reconhecem que existem três textos 

basilares ao desenvolvimento do campo: The uses of literacy, de Hoggart, primeiro diretor do CCCS; 

Culture and Society, de Williams; e, The Making of the English Working-class, de Thompson. 
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“processo ou um conjunto de práticas onde são os próprios participantes de uma cultura 

que dão sentido aos objetos, eventos, etc. Isto significa, para os estudos culturais, que a 

vida social está fundada em e é dependente de processos de produção de sentido” 

(ESCOSTEGUY, 2003, p. 3). Tal qual as adaptações criativas de obras midiáticas, feitas 

por usuários nas redes sociais, o aspecto cultural se faz presente na própria prática 

adaptativa e não somente no produto que está sendo adaptado. 

É sobretudo em Hall (2003) que se formaliza uma abordagem acerca dos meios 

de comunicação através da distinção entre duas abordagens: a culturalista e a 

estruturalista. Tal diferenciação é percebida através do esforço consciente dos primeiros 

teóricos dos EC em romper com o limite econômico marxista, considerado mais 

estruturalista por colocar a cultura como superestrutura do sistema capitalista 

(THOMPSON, 2005). Tais pesquisadores resistiram ao estruturalismo por julgá-lo 

determinista e partidário de uma definição de força ideológica. Dessa forma, a abordagem 

culturalista se caracteriza como sendo aquela na qual cultura é entendida como um todo 

social, um instrumento de interpretação e luta social.  

 

Enquanto no culturalismo experiência era o solo – o terreno do “vivido” – em 

que interagiam a condição e a consciência, o estruturalismo insistia que a 

“experiência”, por definição, não poderia ser fundamento de coisa alguma, pois 

só se podia “viver” e experimentar as próprias condições dentro e através das 

categorias, classificações e quadros de referência da cultura. Essas categorias, 

contudo, não surgiram a partir da experiência ou nela: antes, a experiência era 

“efeito” dessas categorias (HALL, 2003, p. 147) 

 

Durante a década de 70, os trabalhos realizados pelo Centro manifestavam uma 

grande tensão entre o entendimento da cultura ligado à experiência e a abordagem mais 

centrada nas estruturas de significação (ROCHA, 2010). “Em outros termos, transparece 

um confronto entre a ação do sujeito e a determinação do sujeito pela linguagem” 

(ESCOSTEGUY, 2010a, p. 81). Ao mesmo tempo em que apresenta críticas aos dois 

paradigmas, Hall (2003) sinaliza uma mudança de posicionamento, em relação a seus 

antecessores, ao se aproximar da noção mais estruturalista de hegemonia do filósofo 

marxista italiano Antonio Gramsci. De acordo com Mattelart e Neveu (2004), Hall chega 

a sugerir que “teriam sido necessários dez anos de rolo compressor tatcheriano para que 

se revalorizasse a atenção às estruturas econômicas, sociológicas e políticas, às quais a 

‘cultura’ se articula” (p. 104). 

Nos estudos acerca da influência dos meios de comunicação nas manifestações 

culturais, este tipo de aproximação é particularmente relevante. Trata-se, afinal, de uma 
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preocupação com questões político-econômicas que afetam os modos culturais e as 

formações identitárias. A concentração na distribuição da posse de meios de comunicação 

e o alinhamento de discursos midiáticos em favor de interesses particulares são exemplos 

de questões macro que podem afetar a formação do sujeito. Para Kenneth Thompson 

(2005) uma abordagem exclusivamente culturalista tenderia a um populismo cultural, que 

“concede às audiências competências culturais excessivas para desconstruir a ideologia e 

superestima sua capacidade de oferecer resistência” (p. 25).  

Teóricos culturais passaram a usar hegemonia para descrever o processo pelo qual 

uma classe dominante conquista o consenso das classes subordinadas para implementar 

um sistema que assegura tal subordinação. O termo não denota uma relação estática de 

poder, visto que este consenso deve ser continuamente renovado. Isso remete a uma 

definição de cultura como lugar de embate entre detentores e não detentores de poder 

(ROCHA, 2010). A abordagem gramsciniana serviu de base para o trabalho realizado em 

EC a partir dos anos 80 por apresentar este jogo de negociações que existe entre as 

culturas populares e a hegemônica, evidenciando que mudanças podem ser construídas 

por dentro do sistema (DALMONTE, 2009b; ESCOSTEGUY, 2010b, p. 147).  

A teoria sugere que o grupo social em situação de subordinação hora resiste, hora 

reproduz a concepção de mundo da cultura hegemônica. Ao reconhecer existência de uma 

relação de poder, ainda que não evidente, entre a audiência participativa e as instâncias 

produtoras dos conteúdos televisivos, podemos notar que instâncias “separadas” se tocam 

e se influenciam na medida em que um grupo social se posiciona frente a uma 

representação oriunda dos meios hegemônicos. 

Escosteguy (2010a, p. 65) considera que a incorporação do conceito de hegemonia 

age como uma possível superação dos problemas postos pelo confronto entre culturalismo 

e estruturalismo. Este último representado, na maior parte das vezes, por leituras 

marxistas. Nos dizeres de Richard Johnson (2010), terceiro diretor do CCCS, os Estudos 

Culturais estão preocupados com sociedades inteiras e como elas se movimentam, tal qual 

o projeto marxista. O que difere as duas abordagens é que o ponto de vista a partir do qual 

os processos sociais são examinados. 

 

‘Nosso’ projeto é o de abstrair, descrever e reconstituir, em estudos concretos, 

as formas através das quais os seres humanos ‘vivem’, tornam-se conscientes e 

se sustentam subjetivamente [...] eles [os marxistas] têm fortalecido nossa 

sensibilidade sobre a dureza, o caráter determinado e, na verdade, sobre a 

existência real de formas sociais que exercem suas pressões através do lado 
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subjetivo da vida social. Isto não significa dizer que a descrição da forma, neste 

sentido é suficiente” (JOHNSON, 2010, p. 28-29)  

 

As formas culturais teriam, portanto, uma dupla função: tanto poderiam servir 

para aumentar a dominação cultural, quanto para possibilitar a resistência e luta contra 

essa dominação. “A sociedade é concebida como um conjunto hierárquico e antagonista 

de relações sociais caracterizadas pela opressão das classes, sexos, raças, etnias e estratos 

nacionais subalternos” (KELLNER, 2001, p. 48).  

Levando em consideração os debates sobre a modernidade, a questão da 

globalização e a influência marxista vigente, os EC questionaram hierarquias sociais e 

políticas a partir de oposições entre grande arte e culturas populares, tradição e inovação, 

consagrado e emergente, centro e periferia (ESCOSTEGUY, 2010a, p. 47). Isto 

representou uma reavaliação das identidades regionais ou nacionais universalizantes, que 

se apresentam pouco abertas a qualquer pluralismo na formação do sujeito. 

Escosteguy (2010a) argumenta que o principal ponto de convergência entre as 

perspectivas latino-americanas e as britânicas ocorreu através das discussões sobre o uso 

do conceito de hegemonia, “o que significa dizer que a cultura devia ser estudada 

mediante as relações de poder que constituía e expressava” (p. 15). Ao recuperar o aporte 

gramsciano para tratar das estruturas que constituem os sujeitos, a problemática que se 

instaurou era sobre como manter a análise na influência das instituições e corporações de 

mídia, revelada nos seus conteúdos, sem deixar de lado a capacidade subjetiva dos atores 

sociais, evidenciando o valor da experiência prévia dos sujeitos envolvidos na 

comunicação. 

Desde o ensaio “Codificação/Decodificação”, escrito na década de 70, Hall (2003) 

rompe com esquemas interpretativos de ordem behavioristas e funcionalistas ao tratar a 

“totalidade” do processo de comunicação. Tal ensaio é visto como ponto de virada nos 

EC por introduzir a ideia de que programas de TV são textos parcialmente abertos, que 

podem ser lidos de inúmeras maneiras possíveis, não existindo um significado fixo e 

único (DALMONTE, 2009b, p. 163; SCHRAMM, 2006, p. 14). Assistir a um conteúdo 

televisivo passaria, portanto, por uma negociação entre espectador e texto.   

Este movimento teórico mostra-se fundamental no desenvolvimento da noção de 

diversidade cultural como responsável por novas formas de apropriação/consumo da 

produção massiva. Mas é sobretudo a partir dos anos 90 que pesquisadores propõem mais 

enfaticamente um embaçamento nas dicotomias entre as instâncias de produção e 
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consumo, visando abranger as consequências da inserção da mídia na vida cotidiana de 

maneira mais complexa (ESCOSTEGUY, 2010b, p. 153).  

No contexto latino-americano, as reflexões de Martín-Barbero (1997) auxiliaram 

na concepção de um espectador que traz suas vivências e bases culturais para sua 

interação com a mídia. Parte-se do entendimento de que “a recepção não é somente uma 

etapa no interior do processo de comunicação, um momento separável, em termos de 

disciplina, metodologia, mas uma espécie de outro lugar, o de rever e repensar o processo 

inteiro da comunicação” (MARTÍN-BARBERO, 1995, p. 40).  

Ao deslocar a ênfase dos impactos dos produtos da indústria cultural, Martín-

Barbero (1997) propõe resgatar o caráter crucial da recepção. Os sujeitos sociais aqui são 

primordiais para o entendimento da comunicação massiva e não meros depositários de 

sentidos que lhes antecedem. Prioriza-se a pluralidade dos discursos contemporâneos, 

marcados pelas formas de apropriação e ressignificação de sentidos e influenciados pelas 

inter-relações que articulam emissores, receptores e os fatores mediadores dessa relação. 

Uma investigação que enfatize a recepção pode correr o risco de ter uma análise 

excessivamente direcionada, dificultando uma apreensão mais abrangente da ecologia 

comunicacional (JACKS et al, 2008, p. 43; ROCHA & MARQUES, 2006, p. 35), 

principalmente quando se pretende observar fenômenos sob uma ótica mais relacional e 

sistêmica. Se desde Marx foi sendo trabalhada a ideia de que as relações entre produção 

e consumo cultural são mutuamente constituídos, o desafio que foi se atualizando ao 

longo do tempo tem a ver com a compreensão conjunta de todos os polos do processo 

comunicativo.  

Apesar de ser bem aceita a percepção de que o receptor tem um papel ativo na 

comunicação, a ideia de que os meios de comunicação pouco influenciam as identidades 

culturais é questionada a partir do momento em que se institui a sociedade midiatizada 

em que vivemos (DOVER, 2007). Se a mídia está constantemente se entranhando sobre 

as vivências cotidianas e bases culturais dos indivíduos, não há como separar as ações 

pessoais de selecionar, interpretar e apreender dos processos e dispositivos desenvolvidos 

na associação entre mídia e sociedade (BRAGA, 2006a, p. 36). 

 

2.2. NOSSA MÍDIA: QUESTÃO DE TECNOLOGIA, QUESTÃO DE 

CULTURA 

A segunda metade do século XX teve uma virada analítica como marco histórico 

do desenvolvimento dos estudos de processos comunicativos: frente à outras tradições, 
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os Estudos Culturais britânicos indicaram o início de uma trajetória em que passou-se a 

investigar mais o que as pessoas fazem com os meios, e não apenas o que os meios fazem 

com as pessoas. Dando continuidade ao debate sobre recepção midiática, Martín-Barbero 

(1997) propõe que “o eixo do debate deve se deslocar dos meios para as mediações, isto 

é, para as articulações entre práticas de comunicação e movimentos sociais, para as 

diferentes temporalidades e para a pluralidade de matrizes culturais” (p. 258). 

Antes deste deslocamento, os meios apareciam de modo preocupante como 

produtores de efeitos não controláveis na sociedade e, por isso, Martín-Barbero propôs 

num primeiro momento que as mediações se oponham como espaço de ação e resistência. 

Para Braga (2012, p. 33) este movimento barberiano tem duas consequências relevantes: 

1) supera a visão objetivista dos meios, ao propor que eles sejam redirecionados a uma 

visão relacional da sociedade; 2) introduz a preocupação com a composição das 

mediações e, sobretudo, com a eficácia destas mediações culturais no enfrentamento da 

mídia e de seus produtos.  

Ao questionar sobre o que há de autenticamente comunicacional nessas 

mediações, Marco Toledo de Assis Bastos (2008) advoga a favor de uma arquitetura 

conceitual ainda mais robusta, que relacione a recepção a processos midiáticos 

específicos: “um ponto de vista comunicacional pedirá outras noções, porque para além 

da operacionalidade medial da cultura, quer compreender o que há de comunicacional em 

cada cultura” (p. 89).  

O risco em considerar que todo o processo de deformações que os usuários 

praticam aos estímulos visuais seja categorizado como Cultura é o de encapsular o fator 

cultural ao seu sentido antropológico mais generalizante (BASTOS, 2008). Ou, como 

coloca Braga (2011): “Ao passar dos meios às mediações, às vezes o que parece haver de 

propriamente comunicacional nas relações dos usuários com a mídia parece se diluir no 

‘cultural’” (p. 67). O cultural tomado de forma ampla, quase comportamental, de maneira 

a englobar todas as adaptações e interpretações populares, tornar-se-ia um espectro tão 

difuso no campo midiático que seria irrestrito, vago. 

Para propor uma solução a esta questão, Braga (2012) observa uma possível 

oposição que corresponde à defesa de duas ênfases nos estudos em comunicação: o objeto 

preferencial do campo deve ser os meios ou as mediações? Ou, como Immacolata 

Vassallo de Lopes indaga Martín-Barbero (2009) numa entrevista: “a questão da 

comunicação é uma questão de meios ou de mediações? Faço essa pergunta para que 

responda precisamente este ponto: será preciso fazer um outro livro agora, intitulado Das 
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mediações aos meios?” (p. 150). Em resposta ao questionamento, o autor aponta para uma 

aproximação à ênfase investigativa dos usos dos meios e das práticas comunicativas:  

 

A mudança foi esta: reconhecer que a comunicação estava mediando todos os 

lados e as formas da vida cultural e social dos povos. Portanto, o olhar não se 

invertia no sentido de ir das mediações aos meios, senão da cultura à 

comunicação. Foi aí que comecei a repensar a noção de comunicação. Então, a 

noção de comunicação sai do paradigma da engenharia e se liga com as 

«interfaces», com os «nós» das interações, com a comunicação-interação, com a 

comunicação intermediada (p.153).  

 

Martín-Barbero reconsidera seus aportes iniciais por motivos teóricos, políticos e 

empíricos (JACKS et al, 2008). Desta forma se reconhece a necessidade de investigar os 

“meios e todos os recursos que os rodeiam de forma mais enfática para entender a cultura 

contemporânea, sem deixar, entretanto de considerar todos os elementos da estrutura 

sociocultural que configuram a relação das pessoas com os meios de comunicação” 

(JACKS et al, 2008, p. 39).  

A passagem de uma cultura de massa para uma cultura segmentada obriga a uma 

revisão da identificação imediata entre cultura midiática com homogeneização cultural 

(MARTÍN-BARBERO, 2004). O autor admite a comunicação como movimento que 

atravessa e desloca a cultura, pois o lugar da cultura muda quando a mediação tecnológica 

da comunicação deixa de ser meramente instrumental e passa a ser estrutural (MARTÍN-

BARBERO, 2004, p. 228).  

 É graças a esta abertura ao âmbito comunicativo que o conceito de mediação em 

Martín-Barbero se aproxima do de midiatização: “ao mesmo tempo em que a questão 

comunicacional se torna presente e fundante para a sociedade, os processos sociais se 

midiatizam – no sentido de que tomam diretamente iniciativas midiatizadoras” (BRAGA, 

2012, p. 34). Ambas as ênfases reconhecem os meios e as mediações como partes 

necessárias para entender um fenômeno comunicacional. Isso corrobora que os dois 

termos, “mediação” e “midiatização”, não são mutuamente excludentes, mas 

complementares (HEPP et al, 2015, p. 318). 

Apesar dessa aproximação, nos estudos em mediação prevalece a noção de que o 

cultural está fortemente atrelado ao ato comportamental, de interpretação de sentidos, 

demandado em resposta aos esquemas dinâmicos de processos comunicativos. Enquanto 

que, nos estudos em midiatização, vigora a ideia da cultura de mídia como forma de 

compreender a interferência nos processos interacionais e nas práticas sociais por meio 

da disseminação de novos dispositivos e protocolos em toda a organização social, de 
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modo a configurar os sujeitos como produtores, circuladores e, ao mesmo tempo, 

consumidores midiáticos.  

De acordo com Antonio Fausto Neto (2008), a perspectiva barberiana fornece 

novas explicações sobre a sociedade ao conceder à mídia uma centralidade, enquanto um 

lugar mediador, visto que elas se apresentam como ponto de articulação entre diferentes 

setores da sociedade. Nos estudos voltados à midiatização, por outro lado, a compreensão 

do lugar que a mídia ocupa estaria menos subordinada à sua atuação tecnológica. Os 

efeitos de ruptura entre estas duas ênfases estariam evidentes, portanto, na complexidade 

intrínseca ao protagonismo que a mídia adquire, caracterizada na segunda perspectiva por 

“sua conversão na forma de meios, segundo dinâmicas de operações de sentido, no âmbito 

das práticas sociais” (p. 91).  

Frente à noção de mídia enquanto um campo social centralizado, bem definido e 

com capacidade de interagir com outros campos sociais, Braga (2012) propõe 

compreender a midiatização como um processo a se articular com a sociedade em sua 

totalidade, através de circuitos pouco usuais:  

 

O uso de processos tecnologicamente acionados para a interação já não é mais 

um “fato da mídia” (campo social) – assim como a cultura escrita não é um fato 

das editoras, dos autores e das escolas, exclusivamente. Esses dois grandes 

processos culturais (hoje com fortes interpenetrações) são antes de tudo fatos 

comunicacionais da sociedade (p. 44) 

 

Para além de um fator meramente tecnológico, a mídia se apresenta como uma 

questão cultural de tal forma que influencia a própria tecnologia. A investigação de Dover 

(2007) é particularmente reveladora por propor foco nas relações sociais e na conversação 

diária de temas midiáticos reproduzidos espontaneamente fora dos contextos imediatos 

de consumo. Ou seja, ao descontruir a lógica linear entre produção, texto e consumo, 

torna-se possível observar que a mídia exerce ação para além do momento imediato de 

encontro de uma pessoa com a produção midiática.  

Obviamente, o desenvolvimento tecnológico tem papel de destaque nestas 

profundas transformações que vem sendo experimentadas atualmente, por disponibilizar 

as condições necessárias para que elas acontecessem. É inegável que a redução dos custos 

de produção e distribuição facilitou a expansão do raio de ação de canais alternativos e 

permitiu aos consumidores se apropriarem dos conteúdos culturais midiáticos e colocá-

los de volta em circulação de variadas formas nas redes sociais. Até por isso, Pierre Lévy 
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(1998) considera que as tecnologias digitais, inclusive as de Comunicação, atuam não 

somente como manifestação, mas também como próprio motor da Contemporaneidade.  

Diante deste cenário, Fragoso (2009) atenta para a dificuldade em se resistir ao 

determinismo tecnológico, que traduz em resposta simples a máxima de que a sociedade 

é definida pela tecnologia: “esse pressuposto gera respostas frágeis, mas fáceis de 

compreender, e que, por isso, oferecem uma ilusão de segurança e solidez que pode ser 

reconfortante em um contexto conturbado como o nosso” (p. 12).  

Ademais, a própria percepção de que estaríamos passando por uma espécie de 

ruptura tecnológica é questionável. Segundo Muniz Sodré (2002), trata-se antes de uma 

maturação tecnológica do avanço científico, que resulta em hibridização e rotinização dos 

processos de trabalho e recursos técnicos. Dado que a linguagem teve sua natureza 

atualizada na Comunicação, ao deixar de valorizar tão somente a capacidade 

transmissional da informação e assumir um caráter em que enaltece a interação relacional 

de/entre conteúdos e agentes, cada vez mais se reconhece também que essa atualização 

ocorre antes por fatores enunciativos (influenciados pela mídia) do que por questões 

instrumentais, como a tecnologia.  

Por razões como estas é cada vez mais incomum que as mídias sejam tratadas 

como um corpo estranho na sociedade. Tais processos responsivos de comunicação 

reforçam a necessidade de se observar mais atentamente a circulação como forma de 

participação (GROHMANN, LELO, 2014).   

De acordo com Sonia Livingstone (2009), parece que passamos de uma análise 

social em que os meios de comunicação compreendem uma entre muitas instituições 

independentes, porém influentes, cujas relações com a mídia podem ser utilmente 

analisadas, a uma análise social em que tudo está sob influência da mídia: “em um mundo 

fortemente midiático, não se pode analisar a relação entre política e o ambiente, ou entre 

a sociedade e a família, sem também reconhecer a importância da mídia – todas essas 

esferas e suas interseções se tornaram midiáticas”7 (LIVINGSTONE, 2009, p. 2).  

Segundo Stig Hjarvard (2012, p. 54), a mídia é parte da sociedade e, ao mesmo 

tempo, instituição independente que se interpõe entre outras instituições culturais e 

sociais, coordenando suas mútuas interações. Por isso, os tradicionais debates acerca do 

uso e dos efeitos dos meios de comunicação precisam levar em consideração as 

                                                           
7 “in a heavily mediated world, one cannot analyze the relation between politics and the environment, or 

society and the family without also recognizing the importance of the media – all these spheres and their 

intersections have become mediated” (LIVINGSTONE, 2009, p. 2). 
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circunstâncias nas quais a cultura e a sociedade, passaram a ser midiatizadas. 

“Midiatização se refere a um processo mais em longo prazo, segundo o qual as 

instituições sociais e culturais e os modos de interação são alterados como consequência 

do crescimento e da influência dos meios de comunicação” (HJARVARD, 2012, p. 66). 

Significa dizer que todas as relações sociais, em maior ou menor escala, são 

atravessadas por (ou, no limite, se transformam em) relações midiáticas. A mídia é o 

principal fator de governo da circulação que forma uma cultura autêntica, não apenas por 

representá-la, mas também por mediar por dentro as interações de dada formação 

ideológica cultural (THORNTON, 1996). O barateamento dos custos de comunicação, 

por exemplo, é entendido como um fator econômico que, influenciado pela cultura da 

mídia, possibilita e capacita usuários à exercerem uma ação pervasiva ao jogo midiático, 

desestabilizando os papeis entre produtores e consumidores na medida em que novas 

tecnologias são midiatizadas (BRAGA, 2012; FAUSTO NETO, 2008).  

Andreas Hepp e Uwe Hasebrink (2015) sintetizam a midiatização “como um 

conceito que analisa criticamente (a longo prazo) a inter-relação entre as mudanças das 

mídias e comunicação, por um lado, e as mudanças da cultura e sociedade por outro” (p. 

76). Este estímulo em associar as transformações midiáticas das sociais também se faz 

presente pelo pesquisador Mark Deuze (2006; 2013a, 2013b), ao sugerir que a vida é 

vivida na mídia e não com a mídia. O autor entende que a participação deve ser entendida 

como princípio fundamental da cultura digital, sugerindo inclusive que é mais importante 

explorar o tipo de sociedade que estamos cocriando na mídia do que do que entender a 

maneira que a mídia nos transforma (2013b, p. 116). 

Quanto à objeção de que midiatização supostamente sobrevaloriza o papel dos 

meios de comunicação como agentes de mudança, desvalorizando fatores não-midiáticos, 

Hepp et al (2015) argumentam em favor de uma distinção entre media-centric e media-

centered, em que a primeira equivale a uma abordagem unilateral para compreensão entre 

a interação entre meios de comunicação, sociedade e cultura, ao passo que a segunda 

envolve o entendimento da interseção de várias forças sociais trabalhando ao mesmo 

tempo.  
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Midiatização é, portanto, não um postulado mídia-cêntrico sobre a ‘influência 

causal’ direta da mídia em todos os aspectos da sociedade, mas uma tentativa de 

construir um quadro teórico que nós permitirá discutir a influência da mídia e 

das comunicações em outros domínios sociais e culturais com pesquisadores de 

outras disciplinas 8(HEPP et al, 2015, p. 316) 

 

Assim sendo, os estudos que levam em conta uma “sociedade em vias de 

midiatização” (VÉRON, 1999) consideram que as instituições e os consumidores 

estruturam-se cada vez mais diretamente com a mídia. Ganha força a percepção de que o 

sujeito participa culturalmente por meio da mídia e não apesar ou a mercê dela. Deuze 

(2013a) defende que o homem vive imerso na mídia graças, dentre outros fatores, a 

artefatos tecnológicos sempre ligados e conectados que estendem nossa capacidade 

comunicativa.  

Viver imerso na mídia não apenas modifica nosso modo de vida, mas modifica 

nosso modo de vida exatamente nos tornando mais aptos para viver imersos na mídia: 

“uma mistura entre a tendência atemporal das pessoas de montarem seu próprio ambiente 

por meio de ajustes e adaptações, e a qualidade contemporânea da mídia em abrir suas 

infraestruturas, conteúdos e serviços à intra-ação parece prover uma estrada encorajadora 

pela frente”9 (DEUZE, 2013a, p. 166-167). 

Numa visão menos tecnicista, Braga (2006a) defende que o avanço tecnológico é, 

acima de tudo, socialmente determinado. Dentro da lógica da midiatização, os processos 

sociais da mídia, passam a incluir e a abranger os demais, sem necessariamente substituí-

los, mas absorvendo-lhes e redirecionando-os (BRAGA, 2006b).  Ao invés de conceber 

a transformação como incidência da tecnologia na sociedade, o autor aponta como 

efervescência das invenções que as pessoas, enquanto sujeitos midiatizados, fazem das 

tecnologias. 

A sociedade age e produz “não somente com os meios de comunicação, ao 

desenvolvê-los e atribuir-lhes objetivos e processos, mas sobre seus produtos, 

redirecionando-os e atribuindo-lhes sentido social” (2006a, p. 22). Ao analisarmos as 

atualizações criativas por perfis e páginas humorísticas em redes digitais, interessa 

perceber que a midiatização se faz presente não somente porque tais adaptações ocorrem 

                                                           
8 “Mediatization is, therefore, not a media-centric postulate about the media’s direct ‘causal influence’ on 

every aspect of society, but an attempt to build a theoretical framework that will allow us to discuss the 

influences of media and communications in other social and cultural domains with researchers from other 

disciplines” (HEPP et al, 2015, p. 316). 
9 “A blend between people's timeless tendency to make the environment their own by tweaking and adapting 

it, and contemporary media's qualities of opening their infrastructures, contents and services up to intra-

action seems to provide an encouraging road ahead” (DEUZE, 2013a, p. 166-167). 
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circunscritas em ambiente midiático, mas, sobretudo, porque a lógica midiática está 

internalizada em cada elemento agenciado, exercendo ação efetiva em toda a relação 

social que se estabelece a partir de então. 

Braga (2006a) defende que a midiatização ocorre quando se viabiliza ao 

consumidor acesso posterior às mensagens por meio da ampliação do escopo e da 

abrangência, tornando-as diferidas e difusas. Desta forma, a sociedade midiatizada nem 

somente sofre, nem somente resiste pontualmente ao que a mídia disponibiliza, mas “se 

organiza como sociedade [...] para fazer circular de modo necessariamente trabalhado, o 

que as mídias veiculam” (BRAGA, 2006a, p. 39).  

A circulação é entendida como aqui um sistema diferido e difuso, em que os 

sentidos produzidos na mídia passam a circular na sociedade, impregnando e sendo 

impregnados entre pessoas físicas e jurídicas, e direcionando parcialmente a cultura. O 

foco desta análise estaria, portanto, menos na possibilidade (e capacidade) de ação pela 

audiência em se modificar discursivamente uma mensagem e mais no componente ativo 

de interação social-midiática, que permite a construção coletiva de uma obra/produto 

através da lógica da circulação dos conteúdos (BRAGA, 2006a, p. 22-23). 

O funcionamento da circulação se torna mais observável, portanto, a partir do 

aperfeiçoamento de um ambiente que não apenas possibilite, mas também estimule e 

capacite os usuários à participação midiática, organizando-os enquanto sociedade 

midiatizada (ou em vias de midiatização) e enfraquecendo a percepção de um dualismo 

que distancie rigidamente mídia e sociedade. Para Fausto Neto (2010; 2013), a recepção 

atua como um setor mais ativo no processo comunicacional, não apenas por novas 

possibilidades de acesso aos meios, mas também de manuseio de tecnologias de 

comunicação até então restritas a profissionais.  

Essas “novas percepções sobre a existência da recepção, no contexto da 

comunicação midiática, não poderiam deixar de lado as transformações havidas no 

âmbito da circulação, cujas manifestações de funcionamento se tornam cada vez mais 

visíveis” (2010, p. 55). A partir do reconhecimento da capacidade discursiva atrelada à 

emancipação do consumidor, Fausto Neto (2010) conclui acerca de protocolos 

interativos: “tais injunções circulatórias não deixam de ser novas formas de situar os 

receptores junto ao âmbito do próprio sistema de produção tecno-discursiva das mídias” 

(p. 64). 

Em sentido semelhante, Dalmonte (2014) defende que os usuários organizam 

múltiplas textualidades ao participarem da circulação, a partir da sobreposição de 
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diferentes discursos. Desta forma, os usuários podem reforçar ou ressiginificar total ou 

parcialmente uma obra midiática, seja desqualificando-a ou simplesmente prolongando-

a narrativamente. A multiplicidade textual que nasce do relacionamento 

‘usuário/conteúdo’ funciona como porta de entrada para novos percursos discursivos que, 

por sua vez, convocam outros leitores de maneira a agregar novos itinerários ao conteúdo 

(DALMONTE, 2014, p. 16). 

Se considerarmos, portanto, que a transformação de mercadorias midiáticas em 

recursos culturais se dá por vias circulatórias (JENKINS et al, 2013, p. 201), é preciso ter 

em mente que esta transformação não depende unicamente de um suporte midiático, mas 

de uma variedade de meios que convergem e agem conjuntamente. Hepp e Hasebrink 

(2015, p. 81) atentam para um esforço acadêmico de se pesquisar não somente uma mídia 

isolada, mas como diferentes mídias interagem e se envolvem nas construções de 

mudanças culturais e sociais: “Isso se torna mais complicado quando consideramos que 

a construção comunicativa da cultura e da sociedade presente não depende somente de 

uma única mídia, mas de uma variedade de mídias que trabalham em conjunto” (p. 81).  

Lev Manovich (2013) questiona o que acontece com essa ideia de mídia após sua 

simulação e extensão por software. Segundo ele, o que o software simula não é o conteúdo 

em si, mas as técnicas usadas para navegar, criar, editar e interagir com os dados da mídia 

(MANOVICH, 2013, p. 199). Se antes uma mídia era o resultado da interação entre as 

propriedades das ferramentas e as propriedades do material, agora é o resultado de 

diferentes algoritmos modificando uma estrutura de dados: “no processo de 

desenvolvimento de um computador metamídia, diferentes tipos de mídia são remixados 

em conjunto, formando novas combinações. Partes dessas combinações entram em novas 

remixagens, ad infinitum”10 (MANOVICH, 2013, p. 167).  

Ao contrário da ideia de multimídia, em que múltiplas formas de mídia se 

aproximam, mas suas linguagens não se misturam, Manovich (2013, p. 166-167) 

apresenta o surgimento das mídias híbridas, que se fundem para oferecer uma nova 

experiência, diferente de experimentar todos os elementos separados.  

Assim como a cultura de mídia é considerada, nos estudos em midiatização, um 

fator de mudança social, Manovich (2013) defende que os softwares também assumem 

características de cultura (cultural software) ao reconfigurarem as mais básicas práticas 

                                                           
10 “In the process of the computer metamedium development, different media types get remixed together, 

forming new combinations. Parts of these combinations enter into new remixes, ad infinitum” 

(MANOVICH, 2013, p. 167) 
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sociais e culturais (MANOVICH, 2013, p. 33). De fato, as interfaces e as ferramentas dos 

softwares de criação midiática possibilitam a difusão das estéticas e das linguagens 

visuais contemporâneas através de múltiplas plataformas. De acordo com o autor, a 

softwarização das mídias gerou uma ecologia comum – um ambiente compartilhado – 

onde as técnicas midiáticas se libertam dos seus hardwares, das plataformas midiáticas 

em que se restringiam, para então começarem a interagir umas com as outras, alterando-

se e criando híbridos (MANOVICH, 2013, p. 176).  

A popularização de softwares permitiu que tecnologias de captura, edição e 

produção de conteúdos se tornassem cada vez mais acessíveis aos consumidores 

ordinários. Compreender a hibridização da mídia como característica sociocultural 

permite visualizar o movimento circulatório de culturas como um único fluxo 

ininterrupto, haja vista que as técnicas de narratividade se associam umas com as outras 

imersas no ambiente midiático.  

A alcunha “Cultura da Convergência” (JENKINS, 2009), tem sentido próximo por 

abordar a tendência convergente entre as formas de comunicação no sentido de se 

tornarem um único meio. Mas, segundo Manovich (2013), a hibridização iria além da 

convergência entre as formas de comunicar. Representaria também mudanças na 

linguagem de uma peça midiática ao longo de seu fluxo expansivo na rede de 

computadores. Ao invés de prezar pela manutenção de uma matriz linguística condizente 

com alguma mídia, a metamídia exige uma metalinguagem que combine as técnicas de 

todas as distintas linguagens anteriores. 

De qualquer modo, é recorrente a ideia de um espectro de mídia disperso, fluido, 

imersivo: abrangente a ponto de ser percebido em grandiosas estratégias corporativas; 

sem deixar de ser íntimo, influenciando nossas relações sociais, nossa cultura, nossos 

códigos, condutas, ações. Portanto, apesar de não ser necessariamente recente a 

capacidade humana de crítica e adaptação de um conteúdo cultural com o objetivo de 

criar algo, temos que a conjuntura social atual modifica algumas regras e condições para 

esta participação. Uma vez que o homem é considerado animal simbólico por sua 

capacidade de gerir e lidar com significâncias no contato com textos que formam 

manifestações culturais, propomos que esta característica deve ser recontextualizada na 

sociedade que se midiatiza. No capítulo seguinte, abordamos especificamente o uso da 

palavra como influência sobre a capacidade criativa do homem em suas relações com as 

representação de mundo que o cercam, a fim de ponderar algumas particularidades 

recentes nesta dinâmica de crítica e atualização midiática.  
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3. A PALAVRA E SEU PODER PROFANATÓRIO NA MÍDIA 

O antigo encantamento mágico Abracadabra deriva de uma palavra aramaica cujo 

significado é “eu crio enquanto falo”. A sugestão aqui implícita é que a criação de algo 

está relacionada à performatividade de seu criador. Feitiços são conjurados através do uso 

da palavra, tanto na sua forma escrita, quanto na falada. Também no primeiro livro da 

Torá, Gênesis, o surgimento da luz está ligado à primeira fala de Deus: “faça-se a luz”. 

Sendo feito à imagem e semelhança de Deus, o homem teria se beneficiado com o poder 

da fala e, com isto, poderia nomear as outras criações divinas e regrar sob a Terra 

(GONTIER, 2009, p. 31) 

Por isso, a linguagem sempre foi instrumento de ocultismo e fé, pelo qual se podia 

evocar o Criador, através da reza, ou agir como um criador, através do uso de palavras 

mágicas e feitiços (GONTIER, 2009). Logo, quando alguém visa “criar” por meio de 

encantamentos, ao invés de clamar por uma dádiva divina, o que se busca é prescindir do 

poder supremo que o Criador tem sobre si, abrir mão dos desígnios, tomar as rédeas da 

própria vida visando alterar o que lhe estava destinado: 

 

Há, porém, outra e mais luminosa tradição, segundo a qual o nome secreto não 

é tanto a chave de sujeição da coisa à palavra do mago, quanto, sobretudo, o 

monograma que sanciona sua libertação com relação à linguagem. O nome 

secreto era o nome com o qual a criatura havia sido chamada no Éden, e, ao 

pronunciá-lo, os nomes manifestos e toda a babel dos nomes acabaram em 

pedaços. Por isso, segundo a doutrina, a magia chama por felicidade. O nome 

secreto é, na realidade, o gesto com o qual a criatura é restituída ao inexpressão. 

Em última instância, a magia não é o conhecimento dos nomes, mas gesto, 

desvio em relação ao nome. Por isso, a criança nunca fica tão contente quanto 

quando inventa uma língua secreta própria. Sua tristeza não provém tanto da 

ignorância dos nomes mágicos, mas do fato de não conseguir se desfazer do 

nome que lhe foi imposto (AGAMBEN, 2007b, p. 25) 
 

De maneira análoga, os participantes de uma interação mediada por computador 

podem usar a linguagem na comunicação tanto para reforçar aquilo que lhe foi posto, 

ecoando o poder das grandes corporações e conglomerados de mídia, quanto para destituí-

los deste lugar de controle.  

Visando fundamentar uma racionalidade de toda a ação linguística, o filósofo John 

L. Austin (1990) estabelece dois tipos de expressões: as constatativas e as performativas. 

Frente às expressões que apenas fazem constatar ou descrever coisas, outras tantas tratam 

da dimensão da fala sob a qual o enunciador executa uma ação ao mesmo tempo em que 

profere algo. O ato de falar é, num sentido performático, o mesmo de fazer ou 

comprometer-se, estabelecendo relações constitutivas entre o mundo e o ser que nele/dele 
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fala. Sentenças como “aceito esta mulher como minha legítima esposa”, “eu prometo 

nunca mais beber” e “declaro aberta esta sessão” são exemplo de falas performativas, pois 

o ato de expressão é simultâneo ao ato de execução (AUSTIN, 1990, p. 24-25). 

Assim como o feitiço que significa “criar enquanto fala”, os atos de fala 

performativos podem ser entendidos como “fazer enquanto fala”. Em ambos os casos, 

coisas acontecem à medida que as palavras são ditas; as palavras têm efeito prático: no 

lugar de se entender os discursos como decorrência de uma intencionalidade singular, seu 

significado passa a ser orientado pelo entendimento mútuo. No entanto, para que um tal 

ato expressado seja verdadeiro, é necessário que o agente-emissor tenha o poder que lhe 

assegure competência para a realização daquilo que ele anuncia. (AUSTIN, 1990) 

A delimitação deste tipo de ato discursivo, denominado ilocucionário, exige uma 

compreensão de como certas convenções são invocadas no momento do enunciado, se a 

pessoa que a invoca está autorizada para tal, se a sua audiência reconhece essa autoridade 

e se as circunstâncias da invocação estão corretas. Como coloca Austin (1990, p. 26), o 

proferimento de certas palavras pode ser a principal ocorrência para realização de um ato, 

mas dificilmente é a única coisa necessária para que esse ato se concretize: com 

frequência o cenário deve ser condizente com a fala, algumas regras devem ser cumpridas, 

e deve haver cumplicidade entre os demais agentes envolvidos. 

O filósofo Jürgen Habermas (1999) recupera alguns dos preceitos de Austin para 

justificar uma ética discursiva orientada para a formação de consensos. Neste sentido, os 

atos ilocucionários são aqueles em que a interação entre os falantes é desapegada de 

qualquer objetivo finalístico que não seja o próprio entendimento consensual atingido 

racionalmente: “O papel ilocucionário estabelece o modo em que se emprega uma oração 

[...]: afirmação, promessa, mandato, confissão”11 (p. 370).  Distintos destes são os atos 

perlocucionários, que visam persuadir, confundir, impedir, ou seja, alcançar certos efeitos 

ou consequências pretendendo um fim específico. Estes últimos obedecem 

necessariamente a uma empreitada teleológica com vistas à meta traçada pelo enunciante, 

sem se preocupar com a discussão argumentativa ou com a busca cooperada ao fim 

(HABERMAS, 1999, p. 372-373).  

Segundo Dalmonte (2012), as intencionalidades da ação comunicativa podem ser 

vistas como numa crescente: no nível ilocucionário coisas são feitas com as palavras, ao 

passo que no nível perlocucionário “coisas são conseguidas por palavras. O elemento 

                                                           
11 “El rol ilocucionario fija el modo en que se emplea una oración [...]: afirmación, promesa, mandato, 

confesión” (HABERMAS, 1999, p. 370). 



43 
 

principal, para o entendimento dos atos de fala, passa a ser o nível da persuasão que se 

realiza por meio de um ato perlocucionário, ou o convencimento alcançado” (p. 21) 

Habermas (1999) compreende essa forma performática de comunicar como o 

conhecimento, por parte do emissor, das condições mínimas em que tal emissão possa ser 

aceita por um ouvinte. Uma ação comunicativa é eficiente, portanto, quando sabe-se que 

ela é aceitável por outras pessoas: “desde a perspectiva do falante, as condições de 

aceitabilidade se identificam com as condições de seu êxito ilocucionário”12 (p. 381-382). 

Esta aceitabilidade não é definida em sentido objetivo, mas a partir da atitude realizativa 

de um participante na comunicação, de acordo com o cumprimento das condições 

necessárias para que o ouvinte possa se posicionar frente à pretensão que este ato vincula 

ao falante.  

Ademais, no caso dos atos de fala ilocucionários, a ação que se exerce deve ser 

baseada, entre outras coisas, nas competências e na alçada dos falantes envolvidos em se 

comprometerem com a fala e não nas capacidades persuasivas de um emissor específico: 

“os êxitos ilocucionários guardam com o ato de fala uma relação interna ou regulada por 

convenção, enquanto que os efeitos perlocucionários permanecem externos ao que foi 

dito”13 (HABERMAS, 1999, p. 374). 

A possibilidade de um usuário se expressar performativamente na web cresce, 

portanto, acompanhada do fato de um número cada vez maior de pessoas reconhecerem 

competência em outros indivíduos que agem comunicativamente. Ou seja, quanto mais 

os usuários são capacitados e impelidos, por outros usuários, a criarem conteúdos 

culturais a partir de obras midiáticas já existentes, explorando narratividades, construindo 

cooperativamente novas tramas em um ambiente favorável e propício a esta empreitada, 

mais eles têm potência de se expressarem performativamente, agindo enquanto usam 

criativamente as palavras. Este local de agência através do uso das palavras (que formam 

as obras culturais) deixa de ser exclusivamente posto de superioridade, restrito a poucos, 

a partir de um processo de democratização das competências técnicas e da crescente 

aceitação pública de que pessoas comuns também podem se apossar deste lugar de ação.  

À medida que indivíduos e grupos se apoderam do instrumental do agir 

comunicativo, eles desenvolvem uma consciência acerca da ação discursiva e passam a 

                                                           
12 “desde la perspectiva del hablante las condiciones de aceptabilidad se identifican con las condiciones de 

su éxito ilocudonario” (HABERMAS, 1999, p. 381-382). 
13 “los éxitos ilocucionarios guardan con el acto de habla una relación interna o regulada por convención, 

mientras que los efectos perlocucionarios permanecen externos a lo dicho” (HABERMAS, 1999, p. 374) 



44 
 

se reconhecerem enquanto atores sociais inseridos numa disputa discursiva. “A 

consciência do discurso marca um tipo de posicionamento do sujeito no interior do campo 

discursivo, caracterizado por um elevado nível de consciência acerca do poder do 

discurso” (DALMONTE, 2012, p. 30). Essa crescente tomada de consciência reverbera 

na configuração das obras culturais, pois os indivíduos conseguem agir sobre tais obras a 

medida em que escrevem sobre14 elas. 

Apesar disto, a rede de influências que possibilita a formação de uma peça cultural 

midiática é complexa desde o seu surgimento. Uma novela televisiva recém lançada, um 

novo encarte periódico num jornal impresso ou mesmo uma seção de vídeos temáticos 

num site, não surgem plenamente fechados ou finalizados. O mesmo vale para outras 

peças de dramaturgia, eventos e entretenimentos midiáticos: ainda que haja um roteiro 

que aponte um caminho a ser seguido no desenrolar do projeto, ele pode ser (e com 

frequência, é) adaptado pela própria esfera de criação à medida que se percebe o nível de 

aceitação da audiência ao que lhe é oferecido. 

Tendo em vista os interesses comerciais e estratégicos de quem cria uma obra 

cultural midiática, mesmo que a audiência não se engaje para uma modificação criativa 

do conteúdo, ela é consultada com frequência pela esfera de produção. No caso de 

veículos televisivos15, como predominou no Brasil um modelo de exploração comercial, 

as emissoras procuram oferecer ao público o que ele quer consumir, segundo se conclua 

por meio de pesquisas de preferências, mercado e audiência (JAMBEIRO, 2008). O 

público consumidor se configura como influenciador importante na rede de formação da 

obra, uma vez que ele se associa a fatores outros como o próprio sistema de exploração 

de TV no país e as pesquisas aplicadas pela esfera de produção. 

Portanto, a percepção aparentemente recente de que o usuário participa da 

construção cultural por meio do uso da palavra se dá menos por alguma ruptura técnica 

específica e mais por uma intensificação das capacidades participativas que já existiam, 

mas que foram facilitadas pela web, com ênfase aos sites de redes sociais. O 

                                                           
14 Aqui “sobre” não tem somente o sentido de “acerca de”, mas também de “acima de”. Entendemos que 

as pessoas estão escrevendo ‘acima’ das obras ao ressignificá-las, assim como quem rabisca chifre, um 

bigode, colore o dente ou faz outras intervenções a caneta na foto de uma celebridade numa revista de 

fofoca. O rabisco, neste caso, está acima da foto, altera parte da imagem original e a modifica para futuros 

observadores. 
15 Damos destaque a esta característica na televisão por ser o meio que assume uma posição central no 

desenvolvimento histórico da mídia no Brasil, tendo perpetuado um modelo de organização midiática sólido 

e oligárquico.  Mas a preocupação em se averiguar o interesse e aceitação do público por um novo produto 

também pode ser observada em outros meios e conglomerados de mídia. 
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desenvolvimento e popularização deste ambiente em rede abrangente, agregador e em 

interface amigável, está em consonância com o processo de midiatização da sociedade.  

 

3.1. LINGUAGEM, DISPOSITIVO E PROFANAÇÃO  

O limite estrito entre o produto midiático e o discurso que o público constrói sobre 

ele é muitas vezes embaçado em função da fluidez textual e, em alguns casos, este limite 

praticamente não existe (DALMONTE, 2009a, p. 121). Em parte, isso se explica pelo 

fato da ampliação do texto original ocorrer na web tanto por elementos especializados, 

quanto por vias alternativas, formadas a partir da relação entre usuários em rede. Como 

tratamos anteriormente, essa relação é culturalmente facilitada e incentivada, permitindo 

desdobramentos que se espalham pela web, de autorias diversas, mas conectados por um 

assunto em questão (JOHNSON, 2001; DALMONTE, 2009a; ZAGO, 2013). 

Consequência disto é que a obra tem sua natureza renovada a cada novo desdobramento, 

a fim de divulgá-la e apresentá-la, assegurando sua popularidade no mundo. 

Não se trata, no entanto, de uma divulgação obrigatoriamente zelosa ou alinhada 

a interesses comerciais/estratégicos propostos inicialmente pela esfera produtora. 

Tampouco há o oposto por obrigação: o descrédito com intuito ou em causa alinhada a 

interesses outros soberanos, que desmereça a obra com o único objetivo de alcançar uma 

finalidade hegemônica em detrimento de outra. Nossa análise se atém às adaptações que 

pareçam negligenciar interesses dominantes, escapar às formas de controle de um criador 

“oficial” e estejam ancoradas principalmente na manifestação criativa e na diversão. Isto 

não significa uma participação desengajada, como veremos adiante. Ao invés de analisar 

características de ações perlocucionárias (AUSTIN, 1990), o foco da observação se volta 

muito mais para o ato de adaptação discursiva em curso, que espalha essa obra. 

O verbo ‘parecer’, em destaque, marca a dificuldade em delimitar os interesses 

dominantes (de alguma instituição que venha a se beneficiar direta ou indiretamente) das 

adaptações que os negligenciam: a experiência dos usuários na rede de ressignificações é 

permeada por mecanismos técnicos ou simbólicos que constituem e controlam a ação 

humana. A propensão socialmente adquirida do sujeito para criar, agir e fazer enquanto 

usa as palavras é acompanhada pela capacidade historicamente construída de instituições 

diversas para regular os atos de fala. Nosso desafio reside no fato de que a capacidade 

produtiva/criativa dos atores sociais está em constante tensionamento com determinações 

estruturais que agenciam tal capacidade. 
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As estratégias e interesses por parte das esferas de produção tradicionais existem 

e se fazem presentes por meio de dispositivos que estão sempre inscritos numa relação de 

poder e, como tal, são resultado do cruzamento dessas relações de poder com as relações 

de saber subsequentes (AGAMBEN, 2009, p. 29). A ideia de dispositivo como instância 

de controle está ligada de modo intrínseco ao termo “governamentalidade” na obra do 

filósofo francês Michel Foucault (2008), sendo ambos os conceitos indissociáveis ao 

exercício de poder nas suas mais distintas formas.  

O autor se ocupa da técnica geral de governo dos homens que, baseada na 

transferência, na alienação ou na representação da vontade dos indivíduos, teria dado 

origem a uma nova ideia de poder, que tacitamente formulou a constituição do Estado 

moderno. Num segundo momento, o termo governamentalidade já não se restringe apenas 

às práticas governamentais constitutivas de um regime de poder particular, passando a 

abranger ‘a maneira como se conduz a conduta dos homens’, servindo assim como um 

leque mais variado para estudo das micro relações de poderes (SENELLART, 2008, p. 

532). 

O dispositivo é um mecanismo de poder com dimensões múltiplas, que pode ser 

percebido na metáfora do panóptico foucaultiano. A partir da analogia com o conceito 

proposto por Bentham16, Foucault (1997) trata da disseminação sistemática de 

dispositivos disciplinares com a finalidade de permitir vigilância e mecanismos de 

controle cada vez mais eficientes (e opressores) sobre as pessoas. A ideia sustentadora 

dessa acepção é que, por mais que a linguagem seja performática e tenha capacidade de 

dar forma aos objetos sobre os quais se fala, ela ainda sofre uma imposição de norma 

relativa ao panóptico, uma exigência que não é resultado da vontade de ninguém em 

específico. “Assim, as ações sociais não podem ser compreendidas como dos indivíduos, 

mas sim dos dispositivos, onde cada um opera uma parte do conjunto de ações que o 

constituem” (KLEIN, 2007, p. 216-217). 

Foucault (1984) define dispositivo como uma rede que se forma entre um conjunto 

de elementos muito díspares e heterogêneos entre si, tais como: discursos, instituições, 

organizações arquitetônicas, decisões regulamentares, leis, medidas administrativas, 

enunciados científicos, proposições filosóficas, morais e filantrópicas. O dispositivo está 

                                                           
16 A ideia de panóptico foi concebida pelo filósofo e jurista inglês Jeremy Bentham (2008) no final do séc. 

XVIII. Trata-se de um referencial arquitetônico voltado à concepção de edifícios (prisões, escolas, asilos, 

hospitais, fábricas etc), em que se privilegia o controle social dos habitantes por meio da sensação constante 

de vigilância. 
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inscrito em um jogo de poder, sem deixar de estar também “ligado a uma ou a 

configurações de saber que dele nascem mas que igualmente o condicionam. É isto, o 

dispositivo: estratégias de relações de força sustentando tipos de saber e sendo sustentadas 

por eles” (p. 246). O conceito é tão flexível que atravessa e se dilui na descrição dos 

sistemas que regem continuamente a conduta dos indivíduos. 

Um dos principais legados de Foucault para o pensamento do filósofo Giorgio 

Agamben (2007a) é a estreita relação entre a vida nua e o poder do Estado. Agamben 

resgata na filosofia grega, especialmente em Platão e em Aristóteles, os conceitos de zoé 

e bios para tratar da questão da vida nua ou comum (zoé) e da vida política ou politizada 

(bios). Zoé é a vida natural, regida pelas normas da natureza e dos instintos puramente 

animais, livre da cultura, da vontade e da liberdade humana. Bios é uma vida baseada na 

práxis do sujeito e historicamente elaborada (AGAMBEN, 2007a, p. 9-10). Segundo 

Aristóteles, é a linguagem que possibilita o ser humano passar de zoé à vida política, 

conferindo-o status de animal político17, o que lhe possibilita uma vida política.  

É a partir desta condição humana, enquanto zoé e animal político, que Foucault 

elabora a teoria de que o princípio da Idade Moderna é marcado pelo processo de captura 

da vida natural humana pelos mecanismos e pelos cálculos de poder estatal, configurando 

a passagem de uma política para uma biopolítica: “o homem, durante milênios, 

permaneceu o que era para Aristóteles: um animal vivo e, além disso, capaz de existência 

política; o homem moderno é um animal, em cuja política, sua vida de ser vivo está em 

questão" (FOUCAULT, 1988, p. 134). Esse poder teria consequências no regime do 

discurso científico, na crescente importância dada pelo cumprimento da norma, às custas 

de um sistema jurídico com mecanismos de regulação e correção, e na proliferação de 

tecnologias políticas de controle sobre o corpo, a saúde e as condições de vida do homem.  

De acordo com Foucault (1988), frente a este novo modo de poder, as formas de 

resistência se apoiam justamente naquilo que ele atinge: na vida e no homem enquanto 

ser vivo, isto é, no direito de “encontrar o que se é e tudo o que se pode ser, esse ‘direito’ 

tão incompreensível para o sistema jurídico clássico, foi a réplica política a todos esses 

novos procedimentos de poder que, por sua vez, também não fazem parte do direito 

tradicional da soberania” (p. 136). 

                                                           
17 Para Aristóteles (1999) o homem seria essencialmente um animal político, pois o Estado é uma criação 

da natureza, que antecede o homem. Prova disso é que o homem só faz sentido quando inserido em 

sociedade: “the proof that the state is a creation of nature and prior to the individual is that the individual, 

when isolated, is not self –sufficing; and therefore he is like a part in relation to the whole” (p. 6).  
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Agamben (2007a), por sua vez, compreende que muito antes da modernidade, a 

biopolítica encontra sua origem na polis grega, pois a política já se apresentava como 

estrutura metafísica de captura da vida nua, restringindo a prática da zoé ao âmbito do 

oikos, da casa: o que caracteriza a modernidade não é portanto a inclusão da zoé à polis, 

visto que ela já estava lá, retida, capturada, mas antes o fato do espaço da vida nua vir 

progressivamente se assimilando com o espaço político. Segundo este argumento, 

coincide com o nascimento da democracia moderna um movimento que ocorre ao mesmo 

tempo em que o poder estatal (e, neste ponto, estendemos a análise a outras formas de 

dominação) faz do homem enquanto vivente o próprio objeto específico: 

 

no qual o homem como vivente se apresenta não mais como objeto, mas como 

sujeito do poder político. Estes processos, sob muitos aspectos opostos e (ao 

menos em aparência) em conflito acerbo entre eles, convergem, porém, no fato 

de que em ambos o que está em questão é a vida nua do cidadão, o novo corpo 

biopolítico da humanidade (AGAMBEN, 2007a, p. 17) 

 

Agamben (2007b) vai além da noção foucaultiana de dispositivo ao tratar o termo 

como qualquer coisa que tenha a capacidade de capturar, orientar, determinar, modelar 

ou controlar os gestos, as opiniões, as condutas e os discursos dos seres viventes. Propõe 

com isto, uma divisão do existente em duas grandes classes: os seres viventes de um lado 

e, do outro, os dispositivos em que estes são incessantemente capturados; “e entre os dois, 

como terceiro, os sujeitos. Chamo sujeito o que resulta da relação [...] entre viventes e 

dispositivos” (AGAMBEN, 2007b, p. 41). No contexto da comunicação de massa e das 

novas dinâmicas de interação em mídias sociais, os dispositivos atuam na formação do 

sujeito, por meio de sua natureza disciplinadora em contato com os seres viventes. 

Ao expandir a noção apresentada por Foucault, Agamben (2007b, p. 41) abrange 

como dispositivo inclusive as coisas cujas conexões com o poder não se apresentam da 

maneira mais obviamente perceptível ou definida: 

 

não somente, portanto, as prisões, os manicômios, o Panóptico, as escolas, a 

confissão, as fábricas (...) cuja relação com o poder é num certo sentido evidente, 

mas também com a caneta, a escritura, a literatura, a filosofia, a agricultura, o 

cigarro, a navegação, os computadores, os telefones celulares, os computadores 

e - porque não - a própria linguagem (AGAMBEN, 2009, p. 41)  

 

 Para o filósofo (2007b), como os dispositivos de poder se estabelecem a partir da 

captura de aspectos inerentes aos indivíduos, seu cancelamento não ocorre por negação, 

mas por um processo denominado profanação. Enquanto a sacralização, raiz dos 
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dispositivos, se caracteriza pela transferência da coisa à esfera privada, a profanação é, 

por sua vez, restituí-la ao livre uso dos homens desativando os dispositivos de poder. 

Estas considerações de Agamben (2007b; 2009) enriquecem a compreensão sobre como 

a apropriação cultural possibilita um uso novo da linguagem, mais popular, que escapa 

de um pretenso controle total por parte da esfera produtora. 

A lógica religiosa se faz presente nesta discussão, uma vez que religião não é o 

que une homens e deuses, mas aquilo que atua para que ambos se mantenham distintos 

(AGAMBEN, 2007b). De maneira análoga, tal reflexão vale para outros campos em que 

hajam esferas separadas, com forças diferentes, disputando por um poder ou um direito 

de uso, como é o caso da Comunicação. Desta forma, "não só não há religião sem 

separação, como toda separação contém [...] um núcleo genuinamente religioso" 

(AGAMBEN, 2007b, p. 65) e rompê-lo exige um uso incongruente do sagrado: em que o 

homem esteja despreocupado com qualquer utilitarismo que se faria necessário para 

retornar com o conteúdo ao sagrado ou aos seus ritos sacralizantes. 

Agamben (2007b) compara as adaptações profanatórias a um jogo, de maneira 

que os novos usos das obras se inserem como em uma brincadeira infantil, sem qualquer 

utilitarismo. 

 

A atividade que daí resulta [do jogo] torna-se dessa forma um puro meio [grifo 

nosso], ou seja uma prática que embora conserve tenazmente sua natureza de 

meio, se emancipou de sua relação com a finalidade, esqueceu alegremente o seu 

objetivo, podendo agora exibir-se como tal, como meio sem fim (AGAMBEN, 

2007b p. 74). 

 

Profanar é, portanto, devolver ao uso comum algo que estava separado e 

indisponível, por meio da mudança do status da aura constituída pelo ato de sacralização. 

Isto não significa cancelar as separações, mas sim aprender a fazer um novo uso delas, a 

brincar com elas. “Há um contágio profano, um tocar que desencanta e devolve ao uso 

aquilo que o sagrado havia separado e petrificado” (AGAMBEN, 2007b, p. 66). 

Neste sentido, a profanação da linguagem se mostra como um desafio, já que 

outros tipos de dispositivos buscam neutralizar qualquer tentativa de uso da linguagem 

como meio puro. “Os dispositivos midiáticos têm como objetivo [...] neutralizar esse 

processo profanatório da linguagem como meio puro, impedir que o mesmo abra a 

possibilidade de um novo uso, de uma nova experiência da palavra” (AGAMBEN, 2007b, 

p.76). Se por um lado um novo ator se dispõe a romper com o núcleo sagrado de uma 
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obra midiática, buscando trazê-la ao uso comum “dos homens”; por outro, a mídia 

tradicional procura controlar, governar este movimento espontâneo. 

Amaral, Souza e Monteiro (2015) defendem que é possível que uma pessoa 

participe de um processo midiático advindo de um veículo hegemônico e, ao mesmo 

tempo, aja politicamente para resistir a esta hegemonia. Para entender a resistência a um 

sistema que não rompe com ele, é necessário compreender que os usos alternativos aos 

itinerários previamente previstos por corporações em seus produtos também caracterizam 

modos de se resistir. As autoras entendem essa participação como uma microresistência 

cotidiana de natureza dualística, “o que torna o fenômeno complexo na observação da 

relação entre a indústria do entretenimento, participação política, cultura pop e 

mobilização social” (AMARAL et al, 2015, p. 152). 

A profanação pode ser entendida como uma operação política de resistência que 

desativa os dispositivos de poder e restitui ao uso comum o que havia sido confiscado. 

Segundo a noção concebida por Jacques Rancière, o senso de política está relacionado 

com a questão do dano18 (MARQUES, 2013). Para Rancière (1996) a política é entendida 

na interrupção de uma ordem “natural” de dominação pura de um ser humano para com 

o outro. Pois só há política porque este ordenamento aparentemente maquinal que garante 

a supremacia por parte de reis, senhores, proprietários, concessionários é interrompido: 

“há política simplesmente porque nenhuma ordem social está fundada na natureza, porque 

nenhuma lei divina ordena as sociedades humanas” (p. 30).  

A política ocorre, portanto, quando um dano é nomeado e tratado 

argumentativamente em um debate dissensual, por sujeitos que inicialmente não se 

apresentam prontos como interlocutores conscientes de sua fala e de seus 

posicionamentos, mas que, ao verificarem a ausência de igualdade, constituem-se como 

sujeitos políticos durante este processo, afastando-se de definições impostas que lhe 

limitavam a participação comum. Tornam-se então “seres de palavra justamente nesses 

momentos que se engajam em espaços de enunciação” (MARQUES, 2013, p. 250). 

A posse da palavra (do logos) é indício da destinação política do homem: “o que 

a palavra manifesta, o que ela torna evidente para uma comunidade de sujeitos que a 

ouvem, é o útil e o nocivo e, conseqüentemente, o justo e o injusto” (RANCIÈRE, 1996, 

                                                           
18 Dano aqui não está ligado a uma vitimização ou à injúria pontual voltada a um indivíduo ou grupo, mas 

sim à desigualdade que é inerente ao vínculo social, visto que é sempre reposta por ele. “Assim, o dano 

pode ser apontado como o ponto de tensão mais forte existente entre a lógica policial de partilha do sensível 

e o processo prático de verificação da igualdade” (MARQUES, 2013, p. 243). 
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p. 17). De acordo com Rancière (1996), um escravo teria a capacidade de compreender 

um logos, mas não a capacidade do logos: “o escravo é aquele que participa da 

comunidade da linguagem apenas sob a forma da compreensão (aisthesis), não da posse 

(hexis)” (p. 31). Apesar de reconhecer a linguagem, o escravo não seria reconhecido 

socialmente para exprimir sua participação, por isso ele estaria impedido de exercer a 

política. A política, portanto, é libertadora e a democratização dos meios de enunciação 

exposta pela criação coletiva de conteúdos comunicativos é, neste sentido, humanizadora, 

pois distribui de maneira mais harmônica a capacidade do logos. 

A política, aponta Marques (2013), é uma experiência, um acontecimento que 

coloca em jogo o estatuto daquilo que se vê, se diz e se faz. A dimensão política fica 

evidente nas definições do público-participante sobre o que irá ignorar ou reproduzir e 

quais valores serão agregados ao conteúdo escolhido. Desta maneira, as novas dinâmicas 

de circulação participativa também se configuram como dispositivo e influenciam na 

formação do sujeito. Também por isso, cada vez mais elas se ajustam como peça de 

interesse das instâncias de produção cultural tradicional. Neste contexto, o binarismo 

entre sagrado e profano proposto por Agamben (2007b) também é capaz de ilustrar o 

duplo movimento envolvido nas negociações entre produtores tradicionais e a audiência 

participativa. 

Tanto Agamben quanto Rancière partem da linha aristotélica sobre a fundação da 

polis grega, para tratar de temas como poder, política e participação. Para ambos existe 

algo de político na operação humana advinda da participação genuinamente engendrada 

pelo povo, sendo grande parte deste fenômeno consequência das transformações na vida 

do indivíduo em democracias ocidentais contemporâneas. Os dois, no entanto, partem de 

leituras distintas: enquanto Agamben fundamenta o poder político como modo de 

desarticulação do homem e exclusão, ou captura, da natureza humana por meio de 

dispositivos, Rancière acredita que a politização não pode ter outra base senão a 

emancipação, por permitir ao homem vislumbrar a liberdade que o exime das amarras 

que estruturam a sociedade. (MOURA & ALMEIDA, 2014).  

Apesar de partirem de pontos diferentes, as duas propostas são convergentes na 

medida em que ambos concluem que a dominação ocorre através da supressão da 

possibilidade de uma ação humana subjetivadora e que a esfera política pode ganhar ares 

emancipatórios por meio de participação popular sem um objetivo ou uma direção 

específica, de modo a desativar dispositivos de dessubjetivação.  
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A relação entre obra cultural e a emancipação intelectual de quem a consome 

aparece em Rancière (2012) ao formular um paradoxo voltado especificamente ao teatro: 

não há teatro sem espectador, ao mesmo tempo em que é um mal ser espectador, pois ser 

meramente espectador é estar imóvel, passivo diante da peça, separado da capacidade de 

conhecer e do poder de agir. A inferência mais lógica que advém daí é que o teatro é algo 

absolutamente ruim (p. 8). Por outro lado, a dedução que mais prevaleceu entre críticos 

teatrais foi propor um teatro sem espectadores,  

 

não um teatro diante de assentos vazios, mas um teatro no qual a relação óptica 

passiva implicada pela própria palavra seja submetida a outra relação, a relação 

implicada em outra palavra, a palavra que designa o que é produzido em cena, o 

drama. Drama quer dizer ação [...] É preciso um teatro sem espectadores, em 

que assistentes aprendam em vez de ser seduzidos por imagens, no qual eles se 

tornem participantes ativos em vez de serem voyeurs passivos (RANCIÉRE, 

2012, p. 9) 

 

O teatro é bom, portanto, quando utiliza da sua separação entre peça e plateia para 

suprimir tal cisão. A emancipação ocorre quando se questiona a oposição entre olhar e 

agir, “quando se compreende que as evidências que estruturam as relações do dizer, do 

ver e do fazer pertencem à estrutura da dominação e da sujeição” (RANCIÈRE, 2012, p. 

17). A superação daquilo que outrora esteve ‘separado’ ocorre por meio da participação 

do espectador, que performatiza refazendo a obra à sua maneira. 

Tal qual a profanação em Agamben, essa emancipação intelectual se faz por meio 

da desarticulação desinteressada de intenções estratégicas. Portanto, ainda que existam 

intenções de divulgação comercial ou propagandística disfarçadas por trás de adaptações 

particulares e isoladas de obras massivas, e provavelmente elas existirão, isso não 

deslegitima o movimento circulatório como um todo. Obviamente, existem 

posicionamentos e intenções finalísticas que sustentam (algumas das) apropriações 

populares, mas estas não estão necessariamente engendradas por uma esfera de poder 

centralizada. 

 

3.2. A INOVAÇÃO NARRATIVA DA OBRA MIDIÁTICA ENQUANTO 

MOVIMENTO PROFANATÓRIO 

Na raiz das alterações de conteúdos apropriados pelos usuários está a problemática 

da mudança, da possibilidade que algo tem de se atualizar (ou ser atualizado). Pois, não 

apenas os conteúdos se alteram, como os próprios sujeitos responsáveis por esta alteração 

também se modificam frequentemente, na medida em que interagem e se associam. A 
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questão da mutabilidade se faz presente desde os princípio do pensamento filosófico 

grego, reconhecidamente notada na antítese entre a estabilidade/ movimento ou 

permanência/ fluxo.  

A busca pelo saber dos primeiros filósofos esteve baseada no rompimento com o 

raciocínio mitológico que predominava até então, no apelo à racionalidade frente às 

lendas, crenças e outras fabulações que centralizavam todas as explicações sobre o 

mundo, e no domínio do conhecimento físico pelo homem (JAEGER, 1995, p. 190-191). 

Isto significa que a filosofia que deu base ao conhecimento ocidental surge pela tentativa 

de profanar o conhecimento, restituí-lo ao homem, rompendo com as separações impostas 

pela religião. É justamente desta busca humana pela sua emancipação intelectual que 

surgem as mais antigas constatações conhecidas atualmente acerca das mudanças no 

mundo físico e nos seres que o habitam. 

Desde a origem da filosofia vigoraram duas concepções distintas acerca do caráter 

da realidade: correspondiam aos conceitos de Ser e Devir19. Os eleatas partiam da 

concepção de que só existe aquilo que ‘é’, o ser em si. O ser é tido como o verdadeiro 

caráter da realidade, uno, eterno e imóvel, concebido em sentido absoluto (REALE & 

ANTISERI, 2007, p. 33). O fundamento dos eleatas é que o movimento é uma ilusão, 

como um aspecto superficial das coisas, um erro de percepção dos sentidos. Parmênides 

(1996), fundador da escola eleática, argumenta que o ser é e não pode não ser; e o não-

ser não é e não pode ser de modo nenhum. Portanto, aquilo que é jamais deixará de sê-lo 

para passar a ser outra coisa, tampouco poderá sê-lo e ser outra coisa ao mesmo tempo. 

“‘Ser e ‘não-ser’ [...] são tomados no significado integral e unívoco: o ser é o positivo 

puro e o não-ser é o negativo puro, um é o absoluto contraditório do outro” (REALE & 

ANTISERI, 2007, p. 33). 

 Em contraposição a este pensamento conservador, os jônicos entendiam que a 

physis é o Todo; e o Todo é um devir: tudo está em contínua mudança e contradição; nada 

é fixo ou parado, nada permanece igual (OLIVA & GUERREIRO, 2000, p. 31; REALE 

& ANTISERI, 2007). A sociedade, a natureza, a vida, tudo o que existe é processual, 

dinâmico e está em constante transformação (JAEGER, 1995; REALE & ANTISERI, 

2007). Heráclito de Éfeso é considerado um dos principais representantes do mobilismo, 

                                                           
19 O tensionamento entre essas duas concepções deu origem à contraposição que mobilizou o pensamento 

pré-socrático e, posteriormente, o dualismo entre o mundo sensível (mutante) e o inteligível (imutável) nos 

diálogos da maturidade platônicos. 
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por ter levado tal perspectiva ao centro de suas indagações, defendendo que a realidade 

natural se caracteriza pelo movimento, que todas as coisas estão em fluxo.  

A realidade possui em Heráclito uma unidade, mas uma unidade na pluralidade 

(REALE & ANTISERI, 2007, p. 23). É atribuída a ele a frase “panta rhei” (tudo passa ou 

tudo flui). Embora o termo dialética nunca tenha sido utilizado nos fragmentos 

conhecidos do filósofo pré-socrático, a história da filosofia viu em Heráclito o primeiro 

filósofo a desenvolver um pensamento verdadeiramente dialético, “por valorizar a 

unidade dos opostos que se integram e não se anulam, e por ver no conflito a causa do 

movimento no real” (MARCONDES, 2010, p. 36). 

O valor da dialética, aqui entendida (em sentido genérico) como método de 

diálogo, é fundamental para espalhamento de conteúdos que se agenciam em fluxos 

circulatórios mobilizados pela participação espontânea de usuários20. Cabe ressaltar que 

as interações que compõem as relações entre indivíduos nos sites de redes sociais nem 

sempre são harmoniosas, podendo vir a ser conflituosas. Tais interações se agenciam, 

consolidando relações que, por sua vez, constituem os laços sociais que se estabelecem 

durante o processo de conservação de uma peça na rede (RECUERO, 2009).  

Dada a capacidade de interação social imersiva neste ambiente midiático, bem 

como as novas possibilidades de produções transmídia, temos que a narrativa que compõe 

uma obra é composta por variados textos, que se contrapõem e se agregam ao todo 

fazendo uma contribuição distinta e valiosa, ao longo de um fluxo que perpassa múltiplas 

plataformas. Daniela Bertocchi (2014, p. 5) considera que a narrativa é um sistema aberto, 

adaptativo e complexo, pois a sua sobrevivência depende da adaptabilidade da sua 

estrutura em relação com os outros sistemas semióticos e plataformas midiáticas que 

interagem com a obra e que estão em seu entorno. A narrativa é colocada aqui mais como 

um fluxo e menos como objeto, visão mais próxima da perspectiva dialética que se 

desenvolve desde Heráclito, muito embora a narrativa em fluxo deva possuir um fio 

condutor bem definido que caracterize a obra cultural. 

Entende-se a narrativa enquanto ato contínuo de (re)modelamento, a partir do 

agenciamento coletivo. No contexto comunicacional digital, a ideia de um agenciamento 

tradicional tende a se dissolver, uma vez que os próprios usuários têm a capacidade de 

definir o que é relevante e como consumi-lo. Este modo coletivo de agenciamento opera 

como um contradispositivo profanatório, pois promove “desterritorialização da ordem 

                                                           
20 Este valor da dialética foi apresentado nas páginas 18 e 19 da presente dissertação. 
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institucional” (BEIGUELMAN, 2010, p. 4) por meio do uso comum dos lugares que 

permitem o agir comunicativo. Segundo Bertocchi (2014), agenciamento faz referência 

“aos processos e às dinâmicas de estriamento (estratificação e apropriação) do espaço das 

redes de comunicação por todos” (p. 6). Ou, como coloca Giselle Beiguelman (2010, p.4), 

este agenciamento ocorre por meio de procedimentos de liberação dos devires dos atuais 

territórios informacionais, do descortinamento das possibilidades de usos latentes, de 

exploração das potências em aberto. 

O termo potência é particularmente relevante em Aristóteles (2002): a ideia de 

‘vir-a-ser’ em Heráclito e de ‘ser’ em Parmênides são apropriadas e reprojetadas, de 

maneira que a noção de movimento passa a pressupor de um substrato imutável, a partir 

do qual a mudança se agencia. Aristóteles retoma a temática eleática e a soluciona21, 

refutando a tese de que existe um só tipo de ser em sentido absoluto, que se opõe ao não 

ser em sentido absoluto. O ser não é só aquele que já existe, em ato, mas também aquele 

que pode vir a ser, em virtualidade, em potência (REALE & ANTISERI, 2007).  

A partir da concepção de que a essência das coisas está na substância, sendo 

substância a combinação entre matéria e forma, Aristóteles visa dar conta da questão do 

movimento, pois a matéria está em potência de transformação, embora a forma seja 

imóvel, em ato (MARCONDES, 2010, p. 72). Ou seja, uma série de TV é, ao mesmo 

tempo, forma e matéria, ato e potência: enquanto matéria (potência), ela tem potencial de 

ser apropriada por usuários, ressiginificada e adaptada a uma nova plataforma (o caso de 

fanfics22, por exemplo); mas enquanto forma (ato) ela não pode ter sua estrutura semiótica 

alterada, pois deixaria de ser “série de TV”.  

O que há de matéria, neste caso, é o essencial à série, a trama que servirá de fio 

condutor para todas as adaptações que poderão vir, ao passo que a forma é o modo 

audiovisual, a estética, a linguagem característica, o modo de transmissão via 

radiodifusão, bem como outras das suas particularidades, sobre as quais a peça é 

apresentada ao telespectador. As substâncias possuem, em matéria, potencial para vir-a-

                                                           
21 Zenão de Eléia, discípulo de Parmênides, propõe uma série de paradoxos que tinham como objetivo 

comprovar a tese eleática da imutabilidade e de que a sensação de movimento é um equívoco dos sentidos 

humanos (disponível em: http://plato.stanford.edu/entries/paradox-zeno/). Aristóteles (2002) soluciona 

esses paradoxos através da premissa de que o conceito de ser possui vários sentidos possíveis, não redutíveis 

entre si. 
22 Fanfiction (ficção de fã, em tradução literal) é uma expressão da cultura popular para designar uma 

narrativa ficcional escrita e divulgada por fãs em blogs e outros ambientes do ciberespaço, de modo a 

permitir ao usuário-fã manter contato com suas obras favoritas através da manipulação delas (JENKINS, 

2009)   

http://plato.stanford.edu/entries/paradox-zeno/
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ser, sem jamais deixar de ser em forma; essa passagem da potência ao ato é o que 

caracteriza o movimento:  

 

Ora, o um e o múltiplo pertencem a uma mesma ciência, quer sejam predicados 

em sentido do unívoco, quer não (como de fato ocorre): todavia, mesmo que o 

um se diga em muitos sentidos, todos os diferentes sentidos são ditos em 

referência ao sentido originário [...] É evidente, portanto, que a uma mesma 

ciência pertence o estudo do ser enquanto ser e das propriedades que a ele se 

referem, e que a mesma ciência deve estudar não só as substâncias, mas também 

suas propriedades (ARISTÓTELES, 2002, p. 141). 

 

Voltando nosso olhar ao modo com que os usuários se relacionam com conteúdos 

de mídia em sites de redes sociais, temos que os sujeitos cada vez mais ocupam os locais 

de fala ao explorarem potências ocultas de textos: “muito do atual entusiasmo discursivo 

sobre inovação de produtos transmídia é impulsionado por um forte senso, por parte dos 

narradores midiáticos, de novas affordances criativas para transmídia”23 (DAVIS, 2013, 

p. 176). Nesse sentido, o conceito de affordance nos parece consonante à perspectiva 

trabalhada em Aristóteles. Resumidamente, affordance faz referência à relação entre um 

objeto físico e um indivíduo, ao modo como as propriedades em determinados objetos 

são percebidas ao ponto das pessoas redefinirem seu uso (NORMAN, 2013).  

O termo, sem tradução para o português, provém da psicologia ecológica de James 

Gibson (1986) e foi posteriormente trabalhado em estudos sobre tecnologia, design e 

comunicação (PALACIOS et al, 2015; GJØSÆTER, 2014; BARBOSA et al, 2013; 

NORMAN, 2013; SOLER & SANTACANA, 2013; GAVER, 1991). Derivado do verbo 

to afford (permitir, proporcionar, conceder), affordance foi traduzido24 para o francês 

como potentialité (potencialidade) (FONSECA & BARBOSA, 2016, p. 4), o que 

corrobora para a aproximação com a conceituação aristotélica de movimento. 

Para Gibson (1986), é fundamental entender qual informação disponível para o 

agente é efetivamente percebida e contribui para a interação dinâmica com o meio: “as 

affordances de um ambiente são o que ele oferece ao animal, o que ele provê ou fornece, 

seja para o bem ou para o mal [...] Isto implica a complementaridade do animal e do 

ambiente”25 (p. 127). O autor cita o exemplo de uma superfície com propriedades (forma) 

                                                           
23 “much of the current discursive enthusiasm about transmedia product innovation is driven by media 

storytellers’ strong sense of transmedia’s many novel creative affordances” (DAVIS, 2013, p. 176). 
24 Segundo Fonseca e Barbosa (2016, p. 4) outras traduções de affordance equivalem à palavra 

‘oferecimento’ (angebotscharakter em alemão e ofrecimiento e espanhol), ‘convite’ ou ‘oferta’ (invito em 

italiano). 
25 “the affordances of the environment are what it offers the animal, what it provides or furnishes, either for 

good or ill [...] It implies the complementarity of the animal and the environment” (GIBSON, 1986, p. 127). 
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horizontal, lisa, suficientemente longa e rígida para servir de suporte a um animal, mas 

cujas possibilidades (da matéria) são ilimitadas. 

A noção de affordance engloba perspectivas relacionais e funcionais que 

estruturam, embora não de modo não determinante, as possibilidades entre a ação do 

agente e o objeto (HUTCHBY, 2001). Deste modo, Hutchby (2001) propõe reconciliar o 

determinismo técnico-econômico, que prioriza a potencialidade dos objetos tecnológicos 

em criar novas formas de relação social, ao construtivismo social, que enfatiza o poder 

de agência humana em moldar tais objetos:  

 

Ao introduzir o conceito de affordances, tenho sido capaz de evitar a 

arbitrariedade da posição construtivista radical, com seu ponto de vista único de 

que os discursos que cercam as tecnologias são os únicos fenômenos com 

qualquer relevância sociológica (e social) possível; e fugir da epistemologia 

igualmente unilateral associada com o determinismo tecnológico. Os 

affordances de um artefato não são coisas que se impõem sobre as ações 

humanas com, ao redor, ou através deste artefato. Mas eles estabelecem limites 

daquilo que é possível fazer com, ao redor, ou através do artefato.26 (HUTCHBY, 

2001, p. 453) 

 

Diferentemente de Gibson, Norman (2013) aproxima o conceito de affordance da 

funcionalidade presumida do artefato, como se houvesse um modo mais correto para seu 

uso27: “Norman indica que uma affordance refere-se principalmente às propriedades 

fundamentais de um objeto. Gibson, por outro lado, não faz a distinção entre as diferentes 

affordances de um objeto”28 (MCGRENERE & HO, 2000, p. 2). 

Soler e Santacana (2013) recuperam a noção gibsoniana para tratar a ideia de 

inovação como uma revelação das affordances ocultas de um objeto. Ou seja, a realização 

das possibilidades pode depender das condições subjetivas, da consciência ou da 

deliberação por parte de um agente, mas as possibilidades em si são independentes da 

percepção do agente, estão inscritas no objeto, ainda que jamais sejam notadas (p. 3-4). 

Por exemplo, uma saga de filmes de ficção científica pode ser adaptada para o formato 

HQ, desenho animado, jogos de videogame ou ser modificada de infinitas maneiras por 

                                                           
26 “by introducing the concepto of affordances, I have been able both to avoid the arbitrariness of the radical 

constructivist position, with its single-minded view that the discourses surrounding  technologies are the 

only phenomena with any possible sociological (and social) relevance; and to evade the equally unilateral 

epistemology associated with technological determinism. The affordances of an artefact are not things 

which impose themselves upon humans’ actions with, around, or via that artefact. But they do set limits on 

what it possible do with, around, or via the artefact” (HUTCHBY, 2001, p. 453). 
27 No prefácio à revisão estendida de seu livro The design of everyday things, publicado em 2013, Norman 

revê sua conceituação de affordance, se aproximando da definição de Gibson. 
28 “Norman indicates that an affordance refers primarily to the fundamental properties of an object. Gibson, 

on the other hand, does not make the distinction between the different affordances of an object” 

(MCGRENERE & HO, 2000, p. 2). 
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usuários nas redes sociais. Toda essa adaptabilidade é intrínseca à obra, não depende da 

ação humana: “a maioria das affordances, de fato, permanecerão desconhecidas”29 

(SOLER & SANTACANA, 2013, p. 4). 

William Gaver (1991) explicita uma subcategoria que atende a estas 

possibilidades de uso que permanecem desconhecidas ao agente, denominada affordances 

ocultas (hidden affordance). A affordance oculta permanece despercebida pelo homem 

devido a um lapso de informações diretamente disponíveis em determinada situação, de 

maneira que sua existência só pode ser inferida a partir de outros elementos. Enquanto as 

affordances aparentes são percebidas com maior facilidade, pois são os modos de uso 

mais óbvios e frequentes, as ocultas dependem do repertório cultural, da capacidade de 

percepção e deliberação dos consumidores do conteúdo: “affordances não aparentes 

podem conduzir à produção de inovações com o potencial para descortinar formatos, 

estruturas narrativas, interações novas [...] e permitiriam também, maximizar 

informações” (PALACIOS et al, 2015).  

Soler e Santacana (2013) ainda diferenciam affordances ocultas de affordances 

implícitas, mas não aparentes. Uma cadeira, por exemplo, tem como possibilidade de uso 

mais aparente sua capacidade de servir como assento (podemos dizer que o objeto é, em 

ato, cadeira e, em potência, assento), mas em uma situação de emergência, a cadeira pode 

servir de lenha para uma fogueira ou lareira. Este novo uso seria o evidenciamento de 

uma affordance não-aparente, embora seja implícita.  

Uma affordance oculta é ilustrada com o exemplo de uma porta secreta numa sala: 

“revelar esta affordance [...] envolve muito mais do que ‘enxergar’ propriedades não-

óbvias, uma vez que a ideia de porta secreta implica a presença de mecanismos 

deliberados de ocultação”30 (SOLER & SANTACANA, 2013, p. 7). Apesar da 

dificuldade em diferenciar com precisão os dois tipos de affordances não-aparentes, o 

tipo ‘porta-secreta’ é o que tem maior capacidade de conduzir a uma inovação, revelar 

novos formatos, narrativas e interações entre agentes e obras culturais miditáticas. 

Em produtos midiáticos, os produtores geralmente têm como intenção indicar as 

affordances aparentes da melhor maneira possível, a fim de simplificar a recepção pelo 

consumidor. Mas é pelo descortinamento das affordances não-aparentes que o usuário 

                                                           
29 “most affordances do, in fact, stay unused” (SOLER & SANTACANA, 2013, p. 4). 
30 “Unearthing this affordance [...] involves a lot more than ‘singling out’ unobvious properties, as the 

idea of a secret door implies the presence of deliberate concealing mechanisms” (SOLER & 

SANTACANA, 2013, p.7). 



59 
 

consegue propor novos usos para a peça a que teve acesso, profanar o modo de consumo 

determinado pelo núcleo de criação. Resgatando a noção de dispositivo, como aquilo que 

tem a função de disciplinar as formas de estabelecer modos de usar e de viver, temos que 

a percepção de uma affordance não aparente age como um contradispositivo, pois 

escancara novas maneiras de interações do homem com objetos, máquinas, ferramentas 

ou recursos. No limite, podemos dizer que o movimento exploratório das affordances, 

que dará origem a inovações, é uma ação profanatória. Grosso modo, significa que a 

profanação pode ser compreendida como meio para surgimento de inovações.  

Uma inovação pode ser enquadrada segundo duas grandes modalidades: a 

disruptiva é aquela que preza pela formulação de novos produtos ou serviços para um 

novo mercado, enquanto que a inovação sustentadora foca em mercados já consolidados, 

basicamente melhorando a performance de algo que já exista (CHRISTENSEN, 1997). 

Segundo Bakker (2013), desenvolvedores focam mais em aprimorar e complexificar seus 

serviços ou produtos, ao passo que novos mercados normalmente surgem quando 

aparecem variações de usos menos rebuscados dos serviços ou produtos já disponíveis.  

As empresas não se interessam tanto em simplificar seus produtos pelo receio em 

criar algo que atue como concorrente interno (BAKKER, 2013, p. 163-164). Por isso a 

inovação disruptiva seria menos comum do que a sustentadora. Nossa defesa é que, dado 

o fomento da capacidade participativa no ambiente digital, os próprios usuários podem 

propor inovações disruptivas às narrativas que conformam os produtos culturais de mídia. 

Uma das características deste tipo de inovação é a consolidação de produtos mais leves, 

mais baratos e/ ou mais fáceis de usar: “por isso, é difícil imaginar como uma empresa 

pode fazer as duas coisas ao mesmo tempo: melhoria e desclassificação”31 (BAKKER, 

2013, p. 164). 

Portanto, a prática profanatória em redes sociais tem mais chance de propiciar o 

desenvolvimento de uma inovação disruptiva nas obras culturais, haja vista a 

possibilidade das obras profanadas atingirem novos nichos de mercado ao se adequarem 

a culturas alternativas. Em relação aos estudos em inovação, Regina Rossetti (2013) se 

inspira nas categorias aristotélicas para discutir mudanças, uma vez que a mudança é tida 

como conceito fundamental para compreensão da inovação: “potência e ato dizem 

respeito às várias categorias. Consequentemente, o movimento, que é a passagem da 

                                                           
31 “It is therefore hard to envision how a company can do both things at the same time: improvement and 

downgrading” (BAKKER, 2013, p. 164). 
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potência ao ato, refere-se às várias categorias. Assim, na tábua de categorias de 

Aristóteles é possível classificar as várias formas de mudança” (p. 66). 

A autora fornece um quadro de modos distintos de inovação ao reconhecer o 

fenômeno como um processo ligado tanto ao sujeito quanto ao objeto. A inovação 

qualitativa faz referência ao surgimento de novas qualidades no produto ou processo. 

Neste sentido, a categoria aristotélica ‘qualidade’ se assemelha ao termo ‘movimento’. 

(ROSSETTI, 2013). Trata da perda ou do acréscimo das qualidades acidentais, que 

alteram um produto comunicacional ou um processo comunicativo. Essa “alteração pode 

ser a ação ou efeito de alterar-se, pelo qual um ser em si se transforma em seu ser em 

outro. Mesmo sendo uma mudança radical do ser, o resultado da alteração não anula 

completamente o que havia antes de alterar-se” (ROSSETTI, 2013, p. 68).  

A mudança também pode ocorrer sobre a própria substância, e não apenas sobre 

as suas qualidades. Neste ponto ela ocorre tanto pela geração, quanto pela corrupção. A 

geração se relaciona com o surgimento do novo e é decorrente da criação e da invenção. 

Mas a corrupção também pode gerar o novo, já que algo deteriorado ou deturpado 

ganharia características novas em relação ao seu estado anterior. “Os fenômenos tidos 

como regressivos que levam à dissolução, isto é, a um processo de unificação que tende 

à supressão das diferenças e à homogeneização, podem ser pensados como inovadores” 

(ROSSETTI, 2013, p. 67). 

A partir destas conceituações, entendemos que a introdução de novas 

características ao conteúdo narrativo de produtos midiáticos funciona como um modo de 

inovação qualitativa, que proporciona movimento à peça em questão. Ao mesmo tempo, 

a corrupção de produtos midiáticos massivos pelo público participativo se assemelha a 

um ato profanatório. Esta renovação por vias degenerativas ocorre através do 

descortinamento de affordances pouco aparentes no conteúdo narrativo. Tais variações 

se caracterizam como inovações disruptivas ao conteúdo genetriz e, como tal, abrem 

margem para surgimento de novos nichos consumidores, muito embora os novos modos 

de consumo nem sempre sejam desejados pelos autores primeiros da obra. 

 

3.3. RELAÇÕES TEXTUAIS NA APROPRIAÇÃO DA OBRA MIDIÁTICA 

Por tratarmos de apropriações inseridas em um processo potencialmente 

cumulativo e fluido de adaptações, não há como visualizar as transformações percebidas 

tão somente através de comparação textual entre a obra genetriz e a modificada. É 
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fundamental compreender a complexa configuração de agentes influenciando o fenômeno 

de adaptação narrativa.  

É preciso, portanto, abranger a capacidade interpretativa intrínseca a todo texto, 

as affordances do texto. O teórico da literatura francês Gerárd Genette (2009) considera 

que toda obra literária consiste essencialmente num texto, que se apresenta 

fundamentalmente por meio de uma “sequência mais ou menos longa de enunciados 

verbais mais ou menos cheios de significação” (p. 9). Mesmo assim, ressalta, dificilmente 

um texto se apresenta isoladamente, sem o complemento ou reforço de um certo número 

produções bem definidas, sendo elas verbais ou não-verbais. Tais produções podem ter 

extensões e condutas variáveis. As obras midiáticas podem ser entendidas por suas 

características textuais, mas este único aspecto não é suficientemente complexo por 

existirem complementos singulares a elas. 

Segundo Gunther Kress (2003), toda comunicação ocorre através de texto, 

independente do modo que se apresente. Texto e discurso se diferenciam, pois o discurso 

é o conjunto de informações que se articulam por meio da linguagem para expressar 

valores e sentidos de um grupo social, enquanto o texto é a consumação linguística sob a 

qual se organiza o discurso. Ambos são unidades supra-frásicas, mas o texto é uma 

entidade física, podendo ser encarado como um produto ou fenômeno. Por outro lado, o 

discurso pode ser mais facilmente tratado como um processo, pois decorre das 

potencialidades do sistema linguístico e abarca o conjunto de princípios e valores “por 

trás” do texto (p. 37). Para o autor, nada escapa a essa capacidade que o discurso tem de 

influenciar um texto, pois todo texto é lugar de surgimento de inúmeras interpretações 

discursivas mais ou menos interligadas. 

Textos podem ser definidos como manifestações linguísticas que se relacionam 

com outros textos que o antecederam e influenciaram, e que, ao serem expressos por um 

indivíduo que respeita uma unidade semântica, serão interpretados de acordo com as 

singularidades de um segundo indivíduo. Cada um desses indivíduos é um agente social 

inserido em uma rede de relações sociais (MARCUSCHI, 2008).  

A partir destas definições, é possível tratar de uma ambiência discursiva que não 

é marcada apenas pelo texto, mas que tem seu principal ponto no contato do leitor com 

diferentes modalidades textuais. A característica essencial do relato interativo é que ele 

associa uma diversidade de possibilidades comunicacionais, como textos escritos, 
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imagens, vídeos, gifs32 etc. Segundo Kress (2003, p. 4), um aspecto significativo das 

affordances das novas tecnologias de comunicação, é a facilidade no emprego de 

múltiplas modalidades. Esta multiplicidade torna-se habitual e, por consequência, conduz 

a uma especialização no uso de diversas modalidades textuais, construídas coletivamente. 

De acordo com o princípio dialógico de Mikhail Bakhtin (1997; 1981), um texto 

não pode ser concebido isoladamente, e, portanto, só pode ser compreendido por meio do 

diálogo que estabelece com outros textos. Bakhtin (1997) argumenta que, o dialogismo é 

o modo de funcionamento real da linguagem. Como nossa relação com a realidade é 

sempre mediada pela linguagem, nós não teríamos acesso direto ao que é real, “isso quer 

dizer que o real se apresenta para nós semioticamente, o que implica que nosso discurso 

não se relaciona direto com as coisas, mas com outros discursos que semiotizam o 

mundo” (FIORIN, 2006, p. 167).  

A relação dialógica, indicada pelo pensador russo, é decorrente do processo de 

interação verbal, princípio constitutivo da linguagem. Neste sentido, Bakhtin (1981) 

considera que toda palavra comporta duas faces, uma determinada pelo fato de preceder 

de alguém e outra por se distinguir para alguém. “A palavra é uma espécie de ponte 

lançada entre mim e os outros. Se ela se apoia sobre mim numa extremidade, na outra 

apoia-se sobre o meu interlocutor. A palavra é o território comum do locutor e do 

interlocutor” (BAKHTIN, 1981, p. 115). Por isto, diferente da retórica, o diálogo não tem 

como fim o aniquilamento do adversário, visto que isto impossibilitaria o próprio poder 

dialógico que mantem a palavra viva (BAKHTIN, 1997, p. 391).  

Pela concepção dialógica da linguagem os gêneros são elementos híbridos e 

contextuais, não podem ser abarcados de maneira restritiva. Ou seja, os gêneros se 

transformam na medida em que a sociedade apresenta dada necessidade discursiva:  

 

a riqueza e a variedade dos gêneros do discurso são infinitas, pois a variedade 

virtual da atividade humana é inesgotável, e cada esfera dessa atividade 

comporta um repertório de gêneros do discurso que vai diferenciando-se e 

ampliando-se à medida que a própria esfera se desenvolve e fica mais complexa. 

(BAKHTIN, 1997, p. 279). 

 

De acordo com a francesa Julia Kristeva (1974), Bakhtin situa o texto na história 

e na sociedade ao introduzir a noção de o estatuto da palavra como unidade mínima da 

estrutura. Dessa forma, “a palavra poética segue uma lógica que ultrapassa a lógica do 

                                                           
32 Graphics Interchange Format (Formato para Intercâmbio de Gráficos, em tradução literal) é um formato 

mapa de bits usado na web para compartilhamento de imagens animadas. 
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discurso codificado, só realizável plenamente à margem da cultura oficial” (p. 62). 

Bakhtin (2010) busca no carnaval as raízes dessa lógica. Segundo o autor, os ritos e 

espetáculos carnavalescos se fundamentam nos elementos de organização cômica, em 

contraponto com o mundo oficial, das esferas da Igreja e do Estado. 

A carnavalização adere a essa visão vasta e popular, que se opõe ao sério, ao 

individual, ao dogmático e à discriminação: “de fato, esta ‘transgressão’ do código 

linguístico (lógico/ social) no carnaval só é possível e eficaz porque ela se confere uma 

outra lei. O dialogismo não é a ‘liberdade de se dizer tudo’: é uma zombaria [...] que é 

contudo, dramática, um imperativo diverso” (KRISTEVA, 1974, p. 69). 

As possibilidades atuais de narratividades ficcionais explicitam, de maneira cada 

vez mais pujante, a polifonia e o dialogismo de que trata Bakhtin. Simultaneamente, a 

carnavalização é apresentada como modo de rompimento com os dispositivos de poder:  

 

Segundo Bakhtin, o medo é emoção que mais contribui para o poder e para a 

seriedade da cultura oficial [...] Bakhtin nos sugeriu que uma das respostas para 

este medo era a criação das formas “populares-festivas”, que permitiam uma 

trégua, no formato de transgressões, restritas e permitidas temporariamente, das 

normas sociais e literárias (HUTCHEON, 2010, p. 260). 

 

Na década de 60, Kristeva desenvolve o conceito de intertextualidade33 através da 

proposição de que todo texto é um “mosaico de citações”, baseada na concepção 

bakhtiniana de que a palavra tem uma dupla existência e, portanto, o texto mantém uma 

relação do seu interior com o seu exterior (AGGER, 2010; FIORIN, 2006; 

SAMOYAULT, 2008). Neste sentido, o sistema de relação pelo qual uma obra se 

desenvolve tem mais a ver com uma rede de conexões e entrelaçamentos entre textos do 

que meramente um encadeamento contínuo de textos que se sobrepõem num movimento 

linear. A introdução de elementos estranhos no interior do texto gera uma rede dialógica 

escritura-leitor. “O conceito de intertextualidade é desenvolvido visando identificar um 

diálogo fundamental entre discursos e textos” (AGGER, 2010, p. 394) 

O intertexto é, neste sentido, o real modo de construção de um texto. Na definição 

mais ampla do termo, intertexto é “qualquer referência ao Outro, tomado como posição 

discursiva: paródias, alusões, estilizações, citações, ressonâncias repetições, reproduções 

                                                           
33 Apesar da palavra “intertextuais” aparecer uma vez na obra Estética da Criação Verbal de Bakhtin (1997, 

p. 331), Fiorin (2006) argumenta que a existência do termo ali provavelmente se deve a um problema de 

tradução. Na versão em espanhol “intertextuais” aparece como “entre los textos”, numa tradução 

aparentemente mais fiel ao texto russo original. Portanto, Bakhtin não trata em nenhum momento de 

qualquer termo relativo a intertextualidade (FIORIN, 2006, p. 162). 
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de modelo, de situações narrativas, de personagens, variantes linguísticas, lugares 

comuns, etc” (FIORIN, 2006, p. 165).  

A intertextualidade também é noção central em Genette (1989). Mais preocupado 

com o campo da literatura e com a tradição do livro impresso, Genette (2009, 1989) trata 

dos elementos que expandem a obra por meio de tudo que põe o texto em relação secreta 

ou manifesta com outros textos. Ainda que nos interessem objetos de análise externos à 

lógica literária propriamente dita, é possível empregar as teorias de Genette (2009, 1989) 

ao nosso campo de estudos, partindo do pressuposto de que todo produto ou discurso 

midiático é um texto. 

O autor constrói seu argumento no sentido de especificar o conceito e, ao mesmo 

tempo, inseri-lo numa tipologia geral, que abarque todas as relações que os textos 

entretêm com outros textos. Com isto, produz uma desordem na formulação do termo: 

frente à concepção generalizante e dialógica de Kristeva, ele propõe uma formalização 

teórica propiciada por uma conceituação menos abrangente de intertexto 

(SAMOYAULT, 2008, p. 28). Admite-se, a partir de então, dois modos de entendimento 

do conceito:  em sentido amplo, a intertextualidade é constitutiva de todo e qualquer 

discurso, ao passo que no stricto sensu, é necessário que o intertexto esteja marcadamente 

presente no texto para ser caracterizado. 

A noção mais ampla de intertextualidade é extensiva ao todo transtextual de que 

trata Genette (1989, p. 11), sendo transtextualidade definida aqui como “transcendência 

textual do texto” (GENETTE, 1989, p. 9). Ela é classificada em cinco tipos, sendo um 

deles a intertextualidade restrita. Ou seja, a intertextualidade em sentido restrito é um dos 

tipos de relação transtextual, que, por sua vez, se aproxima da definição de 

intertextualidade em sentido amplo. Um intertexto restrito é definido como uma relação 

de copresença entre dois ou mais textos, frequentemente expresso pela presença efetiva 

de um texto dentro de outro. Segundo este modo de leitura, intertexto pode ser visualizado 

de maneira mais explícita por meio de citações em livros, que tem as aspas como marca 

gráfica, plágios, de forma menos explícita, e alusões, quando a compreensão de um 

enunciado depende da relação com outro enunciado (GENETTE, 1989, p. 10). 

Outro tipo de relação transtextual é a paratextualidade34, caracterizada como a 

“relação, geralmente menos explícita e mais distante que, no todo formado por uma obra 

                                                           
34 Além da intertextualidade restrita e da paratextualidade, Genette (1989) ainda categoriza 

arquitextualidade, metatextualidade e hipertextualidade como tipos de relações transtextuais. 
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literária, o texto propriamente dito mantem com o que só podemos chamar de paratexto”35 

(GENETTE, 1989, p. 11). Genette (2009) trabalha a ideia de paratexto como essa ‘zona 

indecisa’ entre o lado de dentro e o de fora em um texto, um limiar, ou um umbral sem 

limite rígido “nem para o interior (o texto) nem para o exterior (o discurso do mundo 

sobre o texto)” (p. 10). Dito de outra forma, paratexto pode ser entendido como os 

discursos que são expressos acerca de um texto e que explicitam nitidamente as 

affordances até então desconhecidas de uma obra. 

Mais precisamente, paratexto trata da relação que o texto propriamente dito 

mantem com outros textos que o referenciam, todos estes inclusos no conjunto formado 

por uma obra literária (GENETTE, 1989, p. 11). Como indica o autor (2009), os 

elementos paratextuais têm capacidade de assegurar a presença dos títulos originais, 

tornando-os presentes no mundo, e assegurando seu consumo a um público mais vasto 

que seus primeiro leitores. Assim o fazem pois envolvem a obra, prolongando-a para além 

do texto inicialmente proposto por meio de elementos pré-textuais (que o anunciam) e 

pós-textuais, bem como por uma ampla teia de comentários. Neste sentido, podemos 

supor que os paratextos agem a partir do aproveitamento das affordances inscritas no 

conteúdo, explorando novas formas (potências) da matéria (ato), num sucessivo jogo de 

reapresentação, de vir-a-ser ‘para’ sem nunca deixar de ser ‘texto’. 

Tal qual o evidenciamento de uma affordance, os caminhos e os meios de um 

paratexto também dependem das características culturais do agente em sua relação com 

o objeto. A condição pragmática de um elemento paratextual resulta das características 

da situação de comunicação. Elementos como “natureza do destinador, do destinatário, 

grau de autoridade e de responsabilidade do primeiro, força ilocutória de sua mensagem” 

(GENETTE, 2009, p. 15) influenciam nos protocolos paratextuais que se manifestam. O 

limite da eficácia paratextual está na potência performativa por parte de quem cria o 

paratexto (GENETTE, 2009, p. 17). 

Segundo Genette (2009), só o fato de haver transcrição ou transmissão oral já 

introduz na materialidade do texto uma potência, advinda do elemento gráfico ou fônico, 

que pode induzir efeitos paratextuais. Neste aspecto, o campo espacial do paratexto é 

composto por duas modalidades distintas, peritexto e epitexto (GENETTE, 2009, p. 12). 

O peritexto marca a continuidade ou a unicidade da peça, envolve o texto dentro do 

                                                           
35 “la relación, generalmente menos explícita y más distante, que, en el todo formado por una obra literaria, 

el texto propiamente dicho mantiene con lo que sólo podemos nombrar como su paratexto” (GENETTE, 

1989, p. 11). 
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próprio espaço da obra, como a capa de um livro, um comentário em nota de rodapé do 

tradutor, o prefácio a uma edição específica, ou (no afã de transpor a mesma lógica para 

um conteúdo de mídia tradicional) a vinheta de abertura de um jogo esportivo transmitido 

pela TV, o programa de “aquecimento” do supracitado jogo e, até mesmo, os comentários 

do narrador.  

Ainda em torno do texto, mas a uma distância marcada pela descontinuidade em 

relação à obra, está o epitexto. “É epitexto todo elemento paratextual que não se encontra 

anexado materialmente ao texto no mesmo volume, mas que circula de algum modo ao 

ar livre, num espaço físico e social virtualmente ilimitado” (GENETTE, 2009, p. 303). O 

epitexto faz parte da obra sem ser a obra. Dado o atual contexto comunicacional, estes 

elementos normalmente se formalizam em suportes midiáticos, como debates ou 

entrevistas, mas podem também advir de correspondências privadas ou esboços do autor 

sobre a obra.  

Ademais, o epitexto consiste numa soma de discursos cuja função primeira nem 

sempre é paratextual, pois tudo o que o autor diz ou escreve sobre o mundo, sobre si 

mesmo ou sobre os outros, pode ter pertinência e agregar novos valores à obra. A 

investigação deste elemento nos confronta, portanto, com “a falta de limites externos: 

franja da franja, o epitexto perde-se cada vez mais, entre outras, na totalidade do discurso 

autoral” (GENETTE, 2009, p. 305). 

A possibilidade de criação de paratexto pode ser encarada como uma affordance 

do objeto texto e, seguidamente, como um recurso, inscrito na obra, de movimento 

espaço-temporal. Apesar dessa aparente harmonia entre estes conceitos, Genette (2009, 

p. 304) afirma que os epitextos podem produzidos exclusivamente pelo autor do texto, 

pelo editor ou por terceiros autorizados. Esta chave de leitura impossibilita o emprego do 

termo associado ao conceito de profanação, visto que profanação está condicionada à não 

autorização e ao desinteresse com o respeito ao oficialismo da peça e da autoria. 

Dalmonte (2014; 2009a) propõe uma superação dessa dicotomia entre autores de 

paratexto e destinatários ao sugerir que as pessoas podem agir como leitores-participantes 

na web em via de organizarem múltiplas textualidades ao participarem da circulação, a 

partir da sobreposição de diferentes discursos. Desta forma, os fluxos estabelecidos pelos 

usuários podem indicar os seguintes itinerários: prolongamento, reforço ou 

desqualificação da obra (2009a, p. 11).  

A multiplicidade textual que nasce do relacionamento ‘usuário/conteúdo’ 

funciona como porta de entrada para novos percursos discursivos que, por sua vez, 
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convocam outros leitores, de maneira a agregar novos itinerários ao conteúdo. O 

estabelecimento de distintos itinerários narrativos é definido como uma espécie de jogo 

interdiscursivo ao redor do texto: “como resultado, temos novas formas de circulação de 

discursos, sempre em sobreposição” (DALMONTE, 2014, p. 16). 

Para Genette (2009), o texto é algo imutável e, desta forma, incapaz de se atualizar 

às modificações de seu público, no tempo e no espaço. “Mais flexível, mais versátil, 

sempre transitório porque transitivo, o paratexto é de algum modo um instrumento de 

adaptação” (p. 358). Compreender a exploração, por parte dos usuários, das 

potencialidades em aberto de uma peça cultural exige um esforço de conciliação entre o 

que é interno à peça e aquilo que escapa a ela. O interno à peça é aquilo que ela tem de 

mais estável e imutável, o texto enquanto forma da substância-obra. O externo, por outro 

lado é o discurso que escapa à obra e, portanto, é matéria da substância-obra, tem potência 

para se atualizar em diversas novas formas.  

Neste sentido, o paratexto colaborativo é a manifestação física de uma das 

potências do produto midiático, de uma das affordances intrínsecas à obra cultural. Os 

epitextos de caráter apropriativo, produzidos por páginas no Facebook se encontram no 

fluxo circulatório como uma nova formalização do discurso e, por isso, agem na 

atualização (movimento) do texto. Ou seja, ao se apropriarem de um conteúdo midiático 

massivo, as pessoas estão ressiginificando-o, engessando uma possibilidade de discurso 

acerca daquele conteúdo em um novo signo formal. 

O recurso paratextual pode ser entendido como o resultado de um ato 

comunicativo profanatório, quando construído numa rede dialógica desprovida de 

interesse doutrinário, partindo da ‘carnavalização’ como um momento de fuga do caráter 

oficial e de retomada da própria vida na mídia. Segundo Deuze (2013a), assim como não 

existe mídia sem vida, também não existiria vida humana fora da mídia; estaríamos todos 

imersos em um ambiente midiático. 

Tendo em vista que as recentes configurações do cenário comunicativo 

transmidiático alteram as formas de acesso, contato e relacionamento das pessoas com 

peças de cultura midiática, nos aproximamos da análise dos distintos modos de 

espalhamento e agenciamento que as Olimpíadas 2016 e Pokémon Go foram inseridas 

por força da vontade política profanatória de usuários.  Neste espectro, o deboche se 

consolida como um tipo travesso e jocoso de descompromisso com aquilo que 

aparentemente estava estabilizado na sociedade midiatizada, abrindo margem, no limite, 

para um uso contestatório e herético das significações dos conteúdos a serem analisados.  



68 
 

4. A PROFANAÇÃO EM TEMPOS DE CONVERGÊNCIA MIDIÁTICA 

No capítulo anterior, tratamos dos recursos textuais circunscritos num conteúdo 

midiático e das relações entre textos de origens diversas na construção apropriativa/ 

dialógica de uma obra difusa, em rede. Portanto, uma peça midiática é formada não 

somente pelos textos inscritos na obra genetriz, mas também por todo o conjunto de 

complementos culturais que agregam valor simbólico e ajudam a atualizá-la. O que se 

entende por obra midiática deixa de ser unicamente o que um produtor original concebeu, 

passando a abarcar todas as adaptações possíveis. O primeiro aspecto a ser considerado 

neste processo adaptativo é o fato de o novo texto ter uma relação de intertextualidade 

com a obra, ou seja, o texto original é o ponto de partida e o novo texto é o resultado da 

relação intertextual, como reescritura e atualização (NAGAMINI, 2012, p. 72). 

Assim, as adaptações criativas de uma peça televisiva em uma nova plataforma 

midiática se agregam como extensões da obra como um todo. Essas extensões, portanto, 

não caracterizam uma reprodução inautêntica, uma cópia ou simplesmente um segundo 

produto dissociado de um suposto original. Teóricos que abordam o tema da adaptação 

frequentemente concordam que a história de uma peça é mais facilmente adaptável entre 

sistemas semióticos diferentes do que os recursos expressivos (ARAÚJO, 2014).  

Segundo Eliana Nagamini (2004), o aproveitamento temático sofre intervenções 

das convenções estabelecidas, da linguagem do meio e do gênero, ainda que busque se 

relacionar com a obra de referência; o mesmo ocorre com a estrutura narrativa e a maneira 

de propor a história. Procurar, por exemplo, reproduzir com exatidão todos os recursos 

visuais, sonoros e cênicos de uma obra audiovisual em um sistema literário geraria, no 

máximo, uma descrição longamente desgastante e repetitiva, sem nunca alcançar de fato 

todo seu objetivo. 

A transposição de um sistema de signos para outro não vem acompanhada de uma 

transposição de conteúdo. Ao tratar da adaptação do conteúdo literário ao cinema, Xavier 

(2003) considera que a exigência com a fidelidade à obra original perdeu terreno, “pois 

há uma atenção especial voltada para os deslocamentos inevitáveis que ocorrem na 

cultura, mesmo quando se quer repetir, e passou-se a privilegiar a ideia de ‘diálogo’ para 

pensar a criação das obras, adaptações ou não” (p. 61). Neste sentido, os usuários de redes 

sociais que adequam um produto audiovisual para o sistema textual nas redes sociais 

estão, mais do que expandindo a trama, recriando seus recursos ao traduzi-los de um meio 

expressivo para outro.  
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O termo “tradução intersemiótica”, ou transmutação, é priorizado pelo linguista 

Jakobson (2007) para tratar da interpretação dos signos verbais por meio de sistemas de 

signos não verbais36. Ao contrário de uma tradução interlingual - ou seja, a tradução entre 

idiomas propriamente dita - na qual se prioriza o correspondente mais próximo na língua 

estrangeira, a intersemiótica “dispensa inclusive vínculos formais ou do conteúdo, 

devendo apenas possuir alguma relação intertextual com a obra matriz” (ARAÚJO, 2014, 

p. 126). Na realidade, trata-se de uma grande teoria da interpretação de textos, visto que 

“o significado de um signo linguístico não é mais que sua tradução por um outro signo 

que lhe pode ser substituído” (JAKOBSON, 2007, p.64) 

Plaza (2003) considera que uma tradução intersemiótica, muito mais que uma 

transposição ou aproximação de signos verbais, é uma operação similar à própria criação. 

É possível reproduzir, em maior ou menor grau de fidelidade, roteiros e tramas em um 

sistema semiótico diferente do proposto originalmente, mas a mesma reprodutibilidade já 

não é possível com os meios expressivos específicos de cada sistema. Ao invés disso, o 

que ocorre é um desapego com vínculos formais, prezando-se apenas por uma vaga 

relação intertextual com a obra original.  

 

Na Tradução Intersemiótica como transcriação de formas o que se visa é penetrar 

pelas entranhas dos diferentes signos, buscando iluminar suas relações 

estruturais, pois são essas que mais interessam quando se trata de focalizar os 

procedimentos que regem a tradução. Traduzir criativamente é, sobretudo, 

inteligir estruturas que visam à transformação de formas (PLAZA, 2003, p. 71). 

 

A circunstância de obras culturais oriundas da participação coletiva de usuários 

nos incentiva a adotar um olhar ainda mais complexo para a questão da autoria. Uma vez 

que o conteúdo passa por tão diversas adaptações criativas, os agentes envolvidos nesta 

ação se configuram como novos autores para uma nova obra, que será resultado da 

expansão narrativa, independente de qual seja a plataforma de origem. 

O que observamos é um crescente esmaecimento da dicotomia entre original e 

adaptação. As novas tecnologias, que substituem as formas de nos conectarmos uns com 

os outros, simulam um envolvimento face-a-face entre pessoas e relativizam a questão da 

originalidade nos relacionamentos de pessoas para com os objetos, de maneira que a 

noção de autenticidade das coisas com as quais interagimos se torna cada vez menos 

                                                           
36 Ao abordar os diferentes tipos de tradução, Jakobson (2007) diz que a poesia é, por definição, 

intraduzível. Assim como a tradução de uma poesia para outra língua, só seria possível a adaptação de uma 

conteúdo para um outro sistema de signos a partir da transposição criativa. É como ocorre, por exemplo, a 

adaptação “da arte verbal para a música, a dança, o cinema ou a pintura” (p. 72). 
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importante (TURKLE, 2011). Ou seja, tais tecnologias nos tornaram mais propensos a 

aceitar que conteúdos midiáticos ressignificados podem ser suficientemente autênticos 

para exercerem funções de uma obra midiática ‘original’. Essa relativização pode ser 

observada nos novos modos de consumo das obras culturais em espalhamento “Pokémon 

Go” e “Olimpíadas 2016”. Por vezes, o contato com o conteúdo “original” destas obras 

ocorre de maneira menos direta, sendo intermediado por traduções produzidas por autores 

aparentemente menos autênticos. 

Ao contrário do proposto por Walter Benjamin no ensaio “A obra de arte na era 

de sua reprodutibilidade técnica”37, André Lemos (2013) defende que a trajetória do 

original não causaria a degradação da aura, mas seu oposto: sua expansão, reforço. “O 

que garante a importância de uma origem, ou o reforço da aura é a existência da sua 

linhagem [...] O que importa é que a cópia (a releitura, a montagem, a edição, a versão) 

seja de qualidade e possa continuar a trajetória de um original” (LEMOS, 2013, p. 154). 

Para Latour e Lowe (2010) o que fortalece uma obra de arte é a sua capacidade de 

gerar uma linhagem que propicie as mais diversas edições possíveis. Ou seja, mais 

importante do que saber se estamos diante de uma peça original ou de uma cópia em um 

museu, é saber se a cópia valoriza sua origem, se ajuda a produzir a aura do original. 

Apesar de os autores abordarem o tema sob uma perspectiva mais clássica e elitista, 

tratando especificamente de reproduções técnicas das obras de arte em grandes museus 

do mundo, este argumento converge à perspectiva que estamos abordando.  

É tentador, portanto, buscar por um paralelismo à nossa abordagem mais popular 

sobre a reprodução criativa de obras culturais midiáticas. Em ambos os sentidos, caso 

uma obra não seja espalhada, ela seria esquecida e tão logo desapareceria, como uma 

música que não toca mais nas rádios, por exemplo. Para os autores, isto faria a obra perder 

sua aura. Ainda que não haja nenhuma pretensão de fidedignidade, ao contrário das fac-

símile analisadas por Latour e Lowe (2010), as duas formas de reproduções são o que dão 

sentido ao original enquanto tal. Desta forma, “a noção de autor se tornou tão imprecisa 

quanto a de aura” (LATOUR & LOWE, 2010, p. 9).  

                                                           
37 Em 1936, Benjamin (1994) postulou a perda da aura da obra de arte a partir do advento das técnicas de 

reprodução surgidas no século passado e no anterior. Ao propor seu argumento, o autor apresenta dois 

aspectos simultâneos sobre a perda da aura. Se por um lado, há o mérito em se democratizar a arte, já que 

possibilita que mais pessoas acessem as obras; por outro, a autenticidade deixa de ser um critério aplicado 

à produção artística, o caráter único e distante da obra é destruído. A aura se refere a este caráter autêntico, 

uno, único da obra de arte. Sem ela, a função social da arte se transforma e deixa de ser fundada no ritual 

para se fundar na política. Como atentou Benjamin sobre o surgimento da imprensa de massa, “a diferença 

entre autor e público está prestes a perder o seu caráter fundamental [...] O leitor está sempre pronto a 

tornar-se um escritor” (BENJAMIN, 1994, p. 97). 
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A obra se expande discursivamente, tanto em razão deste desapego característico 

em fazer uma versão parecida ao conteúdo de referência, quanto pela despreocupação 

finalística com a alteração de seus códigos informativos. À medida que uma releitura 

adapta criativamente os conteúdos por meio de diferentes atualizações e transações 

online, ocorrem transbordamentos no universo narrativo da obra original. Em nosso caso 

de análise em particular, o uso do recurso humorístico é central por parte dos usuários na 

construção de um discurso lúdico que caracteriza todo este transbordamento narrativo. 

 

4.1. UM TÚMULO PROFANADO: A AUTORIA DA OBRA EM 

RECIRCULAÇÃO 

Como visto, a concepção de autor não desfruta de unanimidade, mas se apresenta 

como um objeto de reflexão relevante. Mesmo na literatura, campo em que o escritor 

chega a consolidar uma posição autoral, não se pode ignorar os papéis exercidos por 

agentes outros, como tradutores, revisores e editores, cujo poder de decisão pode 

influenciar o que é e o que não é publicado.  

 

Interrogar-se sobre a gênese deste sentido público [de obra e de autoria] é 

perguntar-se quem julga e quem consagra, como se opera a seleção que, no caos 

indiferenciado e indefinido das obras produzidas e publicadas, discerne as obras 

dignas de serem amadas, admiradas, conservadas e consagradas38 (BOURDIEU, 

2002, p. 25) 

 

Bourdieu (1996, p. 244) propõe romper com a ideologia carismática do criador ao 

supor que a autoria de um produto cultural é a expressão de um ponto de vista. De tal 

modo, a autoria é resultado de uma luta entre posições hegemônicas e heterodoxas, mais 

ou menos intensa a depender do gênero e da raridade da competência específica que cada 

época exige. “Nesse jogo de forças, são localizáveis a crítica de convenções, a recriação 

de estilos e as propostas de associação ou dissidência entre gerações de realizadores” 

(BARRETO, 2009, p. 30). Esta luta simbólica é particularmente expressiva no processo 

de renovação semiótica e tecnológica de obras culturais midiáticas agenciado por usuários 

em redes sociais, que, por sua vez, são mobilizados por intenções performáticas diversas.  

O lugar soberano do autor é objeto de polêmica nos debates acerca das artes e dos 

meios técnicos de reprodução. De acordo com Lisandro Nogueira (2002), a experiência 

                                                           
38 “interrogarse sobre la génesis de ese sentido público es preguntarse quién juzga y quién consagra, cómo 

se opera la selección que, en el caos indiferenciado e indefinido de las obras producidas e incluso 

publicadas, discierne las obras dignas de ser amadas y admiradas, conservadas y consagradas” 

(BOURDIEU, 2002, p. 25). 
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individual, o surgimento de meios técnicos de reprodução e o estímulo à razão humana 

possibilitaram novos enfoques à concepção de autor: “é, contudo, no contexto de 

multiplicação das inovações técnicas, com o surgimento da fotografia e do cinema, que a 

noção de autoria se torna mais complexa” (p. 28).  

No campo do cinema, o diretor com frequência é tido como autor do filme, uma 

vez que ele é considerado o líder de um trabalho coletivo e tem capacidade de impor ao 

texto cinematográfico seu modo de pensar e um apelo estético característico. No entanto, 

essa construção autoral não ocorreu sem disputas e ainda é objeto de contestação 

(NOGUEIRA, 2002, p. 29-31). No caso dos estudos em televisão, mesmo essa noção 

controversa de autor é insustentável. O debate se intensificou no Brasil desde o 

surgimento da telenovela. No caso de novelas, a autoria se divide tanto na tarefa de 

criação da história quanto na condução do roteiro por meio do script. 

Maria Carmem de Souza (2003) adota a chave bourdieusiana para tratar da 

constituição histórico-social da autoria em telenovelas, enfocando principalmente a 

elaboração desses produtos e o papel de seus realizadores. A autoria é tratada como 

resultado da presença e atuação de um sujeito em um contexto produtivo. Segundo Souza 

(2003, p. 57), o fenômeno da autoria é configurado principalmente pelas relações entre 

as instâncias de consagração e reconhecimento de obras e idealizadores num campo 

particular.  Por consequência, o movimento de desconsagração pela prática profanatória 

também há de abrir a caixa-preta da, ainda pouco estável, questão da autoria na televisão. 

A capacidade de interferência de múltiplos agentes sobre as obras e sobre os 

realizadores, influencia na constituição dos sistemas de valorização e nas definições de 

autoria tanto quanto as lutas concorrenciais entre as emissoras e as outras instituições 

(SOUZA, 2003, p. 56). Os agentes se posicionam numa rede de relações objetivas, de 

modo que suas disposições e escolhas políticas, culturais e estéticas formam o campo a 

partir do qual se examinam as posições autorais.  

 

Para identificar as posições dos agentes é preciso identificar, de início, a histórica 

forma de distribuição dos capitais no campo, classificando-os em função da 

importância e do peso que teriam, para depois identificar as posições dos agentes 

que expressam os tipos e o volume dos capitais que possuem. Os capitais são os 

recursos possuídos pelos agentes que os diferenciam dos demais. Os recursos 

básicos seriam os econômicos, os culturais, o social (adquirido das redes de 

relações) e o simbólico (a autoridade e o reconhecimento) (SOUZA, 2003, p. 

59). 

 



73 
 

Para Foucault (2009), os textos passaram a ter autores individuais ainda quando o 

discurso se vinculava à ideia de ato. Enquanto ato, um discurso era passível de punição 

porque orbitava o “campo bipolar do sagrado e do profano, o lícito e do ilícito, do 

religioso e do blasfemo” (p. 275). Logo, o responsável pelo discurso deveria ser 

identificável para que pudesse arcar com as consequências de suas ações. 

A instituição do autor se configura quando se instaura um regime de propriedade 

aos textos e a possibilidade de subversão se associa cada vez mais como aspecto próprio 

da literatura. O transgressor é inserido no capitalismo embrionário como forma de 

controlá-lo, evitando que suas ações desestabilizem o sistema vigente,  

 

como se o autor, a partir do momento em que foi colocado no sistema de 

propriedade que caracteriza nossa sociedade, compensasse o status que ele 

recebia, reencontrando assim o velho campo bipolar do discurso, praticando 

sistematicamente a transgressão, restaurando o perigo de uma escrita na qual, 

por outro lado, garantir-se-iam os benefícios da propriedade (FOUCAULT, 

2009, p. 275) 

 

A representação do autor como gênio transcendental, portanto, está atrelada ao 

momento em que “a arte se tornava uma mercadoria como qualquer outra e o artista 

romântico, pouco mais do que o produtor de uma mercadoria de menor importância” 

(EAGLETON, 2006, p. 30). Roland Barthes (2004) também parte de uma análise 

histórico-sociológica ao reconhecer a figura de autor como um produto da nossa 

sociedade ou uma personagem surgida dos eventos que marcam a virada da Idade Média, 

que teriam motivado a valorização pessoal do indivíduo.  

 Apesar do “império do autor” (BARTHES, 2004, p. 59) se consolidar como forma 

de poder durante a Modernidade, muitos escritores buscaram desestabilizá-lo num 

processo de revisão do papel do indivíduo como senhor dos discursos. O prestígio 

individual que caracteriza a autoria é particularmente questionado por Barthes (2004) ao 

criticar a ideia “teleológica” de texto como uma mensagem única, escrita por um Autor-

Deus. Pelo contrário, o texto é colocado como “um espaço de dimensões múltiplas, onde 

se casam e se contestam escritas variadas, das quais nenhuma é original: o texto é um 

tecido de citações, saídas dos mil focos da cultura” (p. 62).  

Todo texto é, neste sentido, intertexto e, como tal, não pode ser controlado 

previamente por um autor. Definir a autoria de um texto seria o equivalente a fechá-lo às 

adaptações subsequentes, pois identificar um criador único prende o conteúdo a um 

significado último, como se houvesse um mecanismo de segurança (p. 63). O texto que 
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resiste ao controle das esferas criadoras “não apenas reduz o poder de quem o escreve, 

mas acaba por assumir o controle sobre ele. Já não se pode dizer que o autor é o sujeito 

que fala. É a linguagem que fala através dele” (BELLEI, 2014, p. 164). 

Barthes (2004) propõe a morte daquela imagem de autor entendido enquanto 

estatuto de criador original. No lugar deste, sugere a figura de um copiador, um imitador 

de um gesto “sempre anterior, jamais original” (p. 62). O poder daquele que escreve seria, 

portanto, mais próximo do de tradução do que de criação de fato. Como num dicionário, 

onde as palavras só podem ser expressas por meio de outras palavras, a expressão artística 

e/ou cultural também carrega sentidos que antecedem a própria obra.  

Trata-se de uma perspectiva vanguardista e revolucionária na medida em que a 

perspectiva de um texto livre de sentido final libera para uma atividade contrateleológica 

no consumo do conteúdo, “pois a recusa de parar o sentido é finalmente a recusa de Deus 

e de suas hipóstases: a razão, a ciência, a lei” (BARTHES, 2004, p. 63). Para Barthes, a 

figura do autor perde sua força cultural quando inserida em um contexto de forças 

históricas que, atreladas à ênfase produtivista capitalista, distorce a concepção humanista 

de indivíduo (BELLEI, 2014, p. 166).  

A ideia de um autor centralizado está associada a um modo de tirania, da qual se 

resiste por meio da conceituação de intertextualidade (em sentido mais amplo, relativo ao 

dialogismo bakhtiniano) aberta, de um leitor capaz de produzir sentidos que possam se 

opor à obra tradicional. A interpretação, entendida como modo de controle do texto, 

resgata o princípio ético de liberdade radical para construir sentidos que já não dependem 

do controle autoritário sobre o conteúdo (BELLEI, 2014, p. 167).  

Ao transpor a separação entre leitura e escritura, Barthes (2004, p. 63) atua na 

superação do leitor em relação ao autor, haja vista que é no leitor que a multiplicidade de 

culturas que formam um texto se reúne. No entanto, segundo essa conceituação, dois 

produtores de sentido no texto não podem coexistir: “sabemos que para devolver à 

escritura o seu futuro, é preciso inverter o mito: o nascimento do leitor deve pagar-se com 

a morte do autor” (p. 64).  

Os estudos de fãs se alinham às ideias de Barthes e herdam dele uma postura 

ideológica inerente, pois ambos têm como objetivo a abordagem crítica do poder de 

construção de sentidos por parte dos leitores (SANDVOSS, 2007, p. 27). Os primeiros 

estudos de fãs surgem justamente da constatação de que o fandom é um espaço de 

empoderamento do leitor, de resistência e emancipação quanto aos modos de leitura 
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previamente determinados por um autor centralizado39. “Estudos de fãs, portanto, 

constituíam uma intervenção política que tinha como propósito o alinhamento às táticas 

da audiência de fãs de evasão das ideologias dominantes, e isto estabelece uma rigorosa 

defesa do fã”40 (GRAY et al, 2007, p. 2).  

A facilidade no acesso às tecnologias comunicativas possibilitaram novos hábitos 

de consumo e, com isto, tais práticas de fãs se tornaram mais comuns e enraizadas em 

nosso cotidiano midiatizado. Principalmente no movimento circulatório de “Pokémon 

Go” pelas mídias sociais, foi recorrente a percepção de um tipo de participação engajada, 

concernente à prática apropriativa de pessoas que se identificam como fãs da saga. 

Fandom passa a ser entendido como um aspecto característico da vida no capitalismo 

global e se configura como parte da rotina de consumo. Assim, Cornel Sandvoss (2007) 

concorda com o pensamento de Barthes quanto ao estado terminal da “tirania” do autor, 

mas defende que os papéis do leitor e do escritor estariam ainda mais interligados.  

Ao trabalhar a noção de fandom como forma de consumo regular e envolvimento 

emocional com um texto popular, Sandvoss (2007, p. 28) considera que o processo de 

leitura, mais do que a simples realização de significados pré-concebidos e controlados 

pelo autor, é uma forma de interação na qual as estruturas e figuras narrativas colidem 

com os conhecimentos, expectativas e experiências do leitor subjetivo, em um campo 

intertextual. “Neste processo de diálogo entre texto e leitor, o significado é criado 

enquanto o leitor ‘concretiza’ o texto” 41 (p. 28). 

No caso de usuários que se envolvem e se apropriam de textos midiáticos em 

adaptações transmidiáticas, o autor-soberano busca manter-se intacto ao valorizar 

conteúdos ressignificados de maneira controlada através de direitos autorais ou licença 

dos titulares (p. 22). Paralelamente, os fãs agem de acordo com as habilidades da 

audiência em atualizar os usos de conteúdos por meio de ferramentas para uma subversão 

“agradável” dos textos. Neste sentido, Sandvoss (2007) questiona:  

 

                                                           
39 Outras correntes posteriores em estudos de fãs questionaram esta capacidade de resistência e 

empoderamento dos indivíduos que se envolviam com um texto cultural. Teóricos alinhados a esta segunda 

matriz consideram que as comunidades interpretativas de fãs são incorporados no atual status quo 

econômico, social e cultural; neste sentido, as hierarquias entre fãs são descritas como continuação das 

desigualdades sociais mais amplas (GRAY et al, 2007, p. 5-6). 
40 “Fan studies therefore constituted a purposeful political intervention that sided with the tactics of fan 

audiences in their evasion of dominant ideologies, and that set out to rigorously defend fan” (GRAY, 

SANDVOSS & HARINGTON, 2007, p. 2) 
41 “In this process of dialogue between text and reader, meaning is created as the reader ‘concretizes’ the 

text” (SANDVOSS, 2007, p. 28) 
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Se o valor estético é baseado na transgressão e no estranhamento, a leitura de fãs 

se esforça pelo oposto: familiaridade e cumprimento das expectativas [...] o leitor 

pode sobreviver à morte do autor? O fato do autor e o leitor estarem mais 

atrelados do que o sugerido por Barthes; o processo de leitura como um ato de 

comunicação se estende como uma linha entre dois polos – um depende do outro. 

Quando o autor é erradicado do texto, quando todas as lacunas desaparecem, o 

significado do que os fãs criam não é mais baseado na leitura, mas na atividade 

da audiência42 (p. 30) 

 

Tratar o usuário que se envolve e reinventa os sentidos do texto como um leitor 

necessariamente apegado às expectativas do autor levaria, portanto, a uma contestação da 

capacidade de leitura crítica do texto, consequentemente negando a morte da figura 

autoral. No entanto, mesmo a visão contemporânea de fã está fortemente relacionada aos 

Estudos Culturais e, por isso, rompe com a concepção tradicional do indivíduo como 

vítima patológica da cultura de massa e passa a tratá-lo como sujeito consciente e ativo, 

que tem controle da sua relação com a cultura de massa e produz sua própria cultura 

(RIBEIRO, 2016, p. 10).  

Portanto, quando usuários comentaram a abertura das Olimpíadas 2016 (e mais 

especificamente a abertura transmitida pelos canais de TV – por este ser o modo mais 

comum de apresentação primária deste conteúdo aos usuários-participantes), eles estão 

criando novos itinerários para esta obra midiatizada, lendo criticamente os textos que 

compõem tal obra e, com isto, ratificando uma espécie de ‘morte’ da mídia tradicional 

enquanto autor soberano nesta apresentação. 

Outra dimensão do processo de individualização dos realizadores de obras faz 

referência justamente ao texto e ao modo como este alude e se relaciona ao próprio 

criador, ou seja, da forma como o texto aponta para essa figura que lhe é exterior e 

anterior, pelo menos em aparência (FOUCAULT, 2009). Neste sentido, Foucault (2009) 

problematiza a noção de apagamento do autor por entender que a morte da figura autoral 

ocorre numa dinâmica de constante aparecimento e desaparecimento: “é preciso descobrir 

                                                           
42 “If aesthetic value is based on transgression and estrangement, the reading of fan texts strives for the 

opposite: familiarity and fulfillment of expectations [...] can the reader survive the death of the author? The 

fate of the author and reader are rather more interwined than Barthes suggests; the processo of Reading as 

na act of communication spans like a line between two pole – one depends on the other. When the author 
is eradicated from the text, when all gaps disappear, the meaning that fans create is no longer based on 

Reading but in audience activity” (SANDVOSS, 2007, p. 30). 
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como lugar vazio – ao mesmo tempo indiferente e obrigatório – os locais onde sua função 

é exercida” (p. 264). 

Sendo a noção de obra extremamente difusa, a unidade que ela indica parece tão 

problemática quando a individualidade do autor. Foucault (2009, p. 270) propõe que a 

noção de escrita preserva ainda a existência da autoria porque caracteriza o empirismo do 

autor, tanto pela modalidade crítica e contestatória quanto pela modalidade religiosa e 

concordante. Ambas as modalidades são usadas, uma contra a outra, visando apagar as 

marcas visíveis da prática autoral. No entanto, a noção de escrita não pode ser reduzida à 

performance do artista, pois isto manteria os privilégios do autor aprioristicamente 

salvaguardados. 

A escrita, portanto, não trata nem do gesto de escrever e nem da marca daquilo 

que alguém queria dizer, mas da condição geral de qualquer texto, do tempo em que ele 

se desenvolve e do espaço em que ele se dispersa. O jogo de representações (por um lado 

o teleológico, religioso e inalterável; por outro, o crítico, comentado e atualizável) faz 

com que a imagem do autor subsista à luz obscura da neutralidade (FOUCAULT, 2009, 

p. 271). Ou seja, dado que uma obra é composta por elementos sagrados e por elementos 

profanos, os diversos autores podem se revezar na prática autoral desde que conscientes 

que este é um jogo que não se joga sozinho. 

Assim como Barthes, para Foucault (2009) a representação autoral também está 

associada a uma forma de tirania, pois ela “é a figura ideológica pela qual se afasta a 

proliferação de sentido” (p. 288). A proteção do autor enquanto instituição de arbítrio se 

torna um modo de limitar a proliferação “cancerígena” (p. 287), descontrolada, de 

significações múltiplas em uma civilização que visa controlar não somente recursos e 

riquezas, mas, em especial, discursos e sentidos. 

 

Se temos o hábito de apresentar o autor como gênio, como emergência perpétua 

de novidade, é porque na realidade nós o fazemos funcionar de modo exatamente 

inverso. Diremos que o autor é uma produção ideológica na medida em que 

temos uma representação invertida de sua função histórica real (FOUCAULT, 

2009, p. 288) 

 

Apesar de colocar a necessidade de autoria atrelada a esta força repressora que 

repulsa a proliferação desenfreada de sentidos, Foucault (2009, p. 288) difere de Barthes 

por não conceber a total superação desta tirania. Para ele, uma cultura em que a ficção 

circulasse de modo totalmente livre, à disposição de cada indivíduo, seria um romantismo 



78 
 

puro, utópico. Neste sentido, a função autoral pode mudar de forma, mas nunca será 

superada. 

Na concepção foucaultiana, o desaparecimento do autor deixa espaços vazios, e 

tais espaços só podem ser preenchidos pelas funções livres que a ausência autoral deixa 

em aberto. Diferentemente de Barthes, aqui a questão da ausência não pode ser 

simplesmente constatada, pois o espaço que fica vago possibilita sérias consequências em 

termos de deslocamentos de poder. Foucault (2009) examina o autor como uma força 

ativa de poder que, num movimento contínuo de desaparecer e reaparecer sob nova forma, 

se reconfigura continuamente, aproximando-se de uma espécie de imortalidade 

mórbida43.  

A função autor é o termo trabalhado para localizar estas lacunas autorais e 

caracteriza o modo de existência, de funcionamento e circulação, dos discursos nas 

diferentes sociedades ondem eles ocorrem (FOUCAULT, 2009). O que faz um sujeito 

praticar esta função é o fato de, mediante seu nome, caracterizar, recortar e delimitar os 

textos que lhe são atribuídos em dada cultura. Ou seja, a função é exercida quando se 

indica o itinerário de determinado discurso, o modo como ele deve ser recebido e o roteiro 

para consumo da obra.  

 

Talvez seja o momento de estudar o discurso não mais apenas em seu valor 

expressivo ou suas transformações formais, mas nas modalidades de sua 

existência: os modos de circulação, de valorização, de atribuição, de apropriação 

do discursos variam de acordo com cada cultura e se modificam no interior de 

cada uma; a maneira com que eles se articulam nas relações sociais se decifra de 

modo, parece-me, mais direto no jogo da função autor e em suas modificações 

do que nos temas ou nos conceitos que eles operam (FOUCAULT, 2009, p. 286). 

 

Para Foucault (2009, p. 287), empreender a análise interna e arquitetônica de uma 

obra já recoloca em questão o caráter absoluto e o papel que o sujeito tem na fundação 

desta obra. Trata-se de questionar como o sujeito pode aparecer na ordem do discurso e 

não mais como a liberdade do sujeito pode influenciar e dar sentido à consistência das 

coisas. Segundo Agamben (2007b, p. 57) a função autor aparece como processo de 

subjetivação sob o qual o indivíduo é identificado e constituído como autor de um 

conjunto de textos. No escopo desta análise, essa função ganha contornos específicos pela 

                                                           
43 Ou, como coloca Agamben (2007b) ao revisar os preceitos foucaultianos, “o autor não está morto, mas 

pôr-se como autor significa ocupar o lugar de um morto. Existe um sujeito-autor, e, no entanto, ele se atesta 

por meio dos sinais de sua ausência” (p. 58). 
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possibilidade de alteração do status do consumidor a produtor de conteúdos midiáticos 

graças às disponibilidades técnicas e culturais do ambiente digital. 

Para além da função de criador de discursividades, o autor é também aquele que 

pode transitar livremente entre diferentes intenções por meio de um único gesto. Ao 

considerar gesto “como aquilo que continua inexpresso em cada ato de expressão, 

poderíamos afirmar então que [...] o autor está presente no texto apenas em um gesto, que 

possibilita a expressão na medida em que nela instala um vazio central” (AGAMBEN, 

2007b, p. 59).  

Portanto, a ideia de autor deve ser usada para compreender os gestos pelos quais 

os indivíduos ordinários se valem da linguagem para transgredir a própria lógica da 

linguagem. Os gestos profanatórios invertem a lógica entre leitor e autor; “não é o autor 

que deve emitir a palavra final ao leitor, mas é o próprio leitor que é provocado a orientar 

ou corrigir seu autor” (AZEVEDO NETO, 2014, p. 162).  

Em uma orquestra44, os instrumentistas interpretam as partituras, mas devem 

seguir os comandos do regente que, por comandar o trabalho coletivo de vários 

musicistas, é o que mais se aproxima da posição de autor da apresentação. Caso um 

músico descumpra a regência do maestro, isto pode ser encarado como um gesto autoral 

profanatório. No ambiente online, onde impera a Cultura Participativa (SHIFMAN, 2014; 

JENKINS et al, 2013; SHIRKY, 2011), os agentes assumem uma posição autoral não por 

sua capacidade de interpretar o texto, mas pela liberdade de sugestão e improviso que eles 

adquirem. Esta alteração modifica o poder que o sujeito possui para desmascarar 

affordances no texto que até então eram pouco visíveis a ele.  

 

4.2. OS MODOS DE CIRCULAÇÃO DO TEXTO 

O conceito de Cultura Participativa trabalhado por Jenkins et al (2013) trata de 

uma variedade de diferentes grupos que desenvolvem conteúdos e produções midiáticas 

para alcançar seus objetivos coletivos. Com isto, as comunidades em rede agem definindo 

como o texto circula na mídia. A renovação da função autoral é latente, dadas as recentes 

                                                           
44 Esta metáfora da orquestra tem como inspiração a perspectiva orquestral proposta pelos teóricos da 

Escola de Palo Alto, que tinham como objetivo questionar as teorias funcionalistas da Comunicação. Para 

tais pesquisadores, assim como o encontro de indivíduos que se reúnem para tocar instrumentos juntos, a 

Comunicação também deveria ocorrer numa situação de interação onde a informação pode circular 

livremente, de forma que tanto o conjunto, como cada um de seus participantes faça uma interpretação 

particular do tema. Ao priorizar a performance particular em detrimento de uma relação entre fonte e 

recepção, a cultura era entendida como uma entidade instável por natureza, “que se materializa 

fenomenologicamente a cada execução” (COELHO, 2008, p. 34) 
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possibilidades que os usuários adquirem para explorar as capacidades textuais 

apresentadas pelas novas tecnologias de informação. 

Além disto, “quando um material é produzido segundo a lógica um-para-todos ele 

resulta em inadequações às necessidades de um dado público. Diante disso, o público se 

vê impelido a reajustar as mensagens conforme suas necessidades informativas”45 (p. 27). 

De modo geral, podemos afirmar que estas formas de contato/atrito entre diferentes 

instâncias, propiciaram uma nova maneira de consumir mídia46, fortemente marcada pela 

recirculação e reverberação.   

Limor Shifman (2014) sintetiza a centralidade de agência humana no processo de 

reposicionamento de obras em redes através do rótulo “who’s the boss”. Desta forma, ela 

trata os usuários não apenas como vetores de transmissão cultural ou meros dispositivos 

que operam no espalhamento do texto na rede, mas sim como atores que agem por trás 

deste processo. Ao agirem como “chefes” da obra que circula na rede, tais usuários 

ocupam o espaço de comando dos sentidos possíveis e descentralizam o papel de controle 

do texto. 

O termo spreadability (pervasividade ou capacidade de espalhamento, em 

tradução livre) é priorizado por Jenkins et al (2013) visando superar a noção de que a 

Web 2.0 atuaria como simples vetor de práticas de negócio onde produtores abdicam de 

certo controle criador em nome de uma fluidez de conteúdos genuinamente participativos. 

Segundo os autores (p. 83), este pensamento envolve um falso modelo de comportamento 

da audiência, pois simplifica os motivos e processos através dos quais a circulação ocorre.  

A noção de “pervasividade” faz referência aos recursos técnicos que facilitam a 

circulação de determinados conteúdos em detrimento de outros, às estruturas econômicas 

que sustentam ou restringem tal circulação, aos atributos de um conteúdo midiático que 

motivam o compartilhamento, e às redes sociais que conectam as pessoas por meio do 

intercâmbio de bytes repletos de significado (JENKINS et al, 2013, p. 4). 

Quanto a isto, Bernard Miège (2009, p. 119) sustenta que as novas mídias só têm 

sentido para os usuários quando não reproduzem os modelos já experimentados, e os 

                                                           
45 “When material is produced according to a one-size-fits-all model, it imperfectly fits the needs of any 

audience. Instead, audience members have to retrofit it to better serve their interests” (JENKINS et al, 2013, 

p. 27). 
46 Dentre as inovações no consumo midiático, destacam-se: o rompimento com a temporalidade do 

consumo, de maneira a privilegiar uma forma de consumo assíncrono em que o horário de exibição do 

conteúdo importa menos e os meios de produção têm menos controle sobre a emissão/ publicação; a 

valorização da esfera do consumo para a promoção dos produtos midiáticos; e o reconhecimento de 

produtos idealizados para uma forma mais “barulhenta” de consumir (DALMONTE, 2015). 
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discursos que acompanham os produtos que circulam nesses meios encontram sua 

aprovação na medida em que permitem a exploração de práticas midiáticas diferentes,  

 

ou seja, menos ou não diretivas, interativas, alternativas e até mesmo que 

dependam da autoprodução, o que em alguns se traduz pela perspectiva de se 

fabricar sua própria informação ou sua própria cultura, recorrendo a bancos de 

dados de conteúdos nos quais teriam apenas que ajustar e ligar os elementos e 

componentes para satisfazer suas demandas (MIÈGE, 2009, p. 119) 

 

Segundo os Jenkins et al (2013), o modelo de cultura mais participativa é sinal de 

que a distribuição foi substituída pela circulação, “que considera o público não apenas 

como consumidor de mensagens pré-construídas, mas como pessoas que moldam, 

partilham, ressignificam e remixam os conteúdos midiáticos de maneiras que não 

poderiam ser imaginadas anteriormente”47 (p. 2). A cultura participativa considera os 

sujeitos como agentes criativos que incrementam e expandem o impacto das mensagens, 

uma vez que a convergência midiática aumenta as possibilidades de participação ao 

permitir um maior acesso à circulação e à produção cultural (p. 21). 

Jenkins (2009) destaca ainda o caráter coletivo no qual tais fenômenos 

comunicativos se constroem. O autor institui inteligência coletiva como uma nova forma 

de consumo, que se tornou um processo conjunto e pode ser considerado uma fonte de 

poder. Quando questionado sobre o papel do poder no campo comunicacional, Jenkins 

(2015) enfatiza que “a cultura participativa implica estarmos participando de algo que é 

maior do que o individual, e o poder, neste caso, é reivindicado por grupos e redes, e não 

apenas por indivíduos” (p. 109). 

As obras midiáticas que nos propomos a analisar têm sua dimensão discursiva 

largamente ampliada ao serem integradas em um programa de (re)circulação coletiva que 

se apropria de contornos narrativos tão diversos quanto diversas são as intensões dos 

usuários que participam desta ‘brincadeira’. Na era da convergência midiática, a 

inteligência coletiva é facilitada, de maneira que é cada vez mais difícil definir um único 

autor que consiga gerir ou criar sozinho um conteúdo midiático com um universo 

narrativo tão complexo e extenso a ponto de abranger as mais diversas intencionalidades.  

Fenômenos circulatórios semelhantes ao que estamos analisando só acontecem 

em escala tão ampla caso sejam construídos conjuntamente. Desta forma, “a eficácia e o 

                                                           
47 “one which sees public not as simply consumers of preconstructed messages but as people who are 

shaping, sharing, reframing and remixing media content in ways which might not have been previously 

imagined” (JENKINS et al, 2013, p. 2). 
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impacto das mensagens são incrementados e expandidos pelo seu movimento de pessoa 

para pessoa e de comunidade para comunidade”48 (JENKINS et al, 2013, p.21).  

Em suas análises sobre as interações mediadas por computador, Zago (2013) e 

Dalmonte et al (2015) questionam em que medida a participação dos interagentes faz 

parte da dimensão da obra, visto que eles podem construir novos sentidos através da 

recirculação. Essas novas camadas de significação confeririam uma nova dimensão ao 

texto midiático, cuja importância está no fato de que “cada vez mais a participação do 

público fica registrada – em especial nos sites de redes sociais – e esse conteúdo pode ser 

acionado por outros interagentes, que podem ou não ter conhecimento do fato original 

que suscitou o desdobramento do acontecimento” (ZAGO, 2013, p. 157).  

Enquanto o rádio e a TV privilegiam uma experiência coletiva de consumo, na era 

da internet a apropriação dos conteúdos se realiza majoritariamente no âmbito privado. 

No entanto, o alto compartilhamento de impressões particulares em sites de redes sociais 

estabelece novos modos de consumo, caracterizados pela reverberação (DALMONTE, 

2015). Ou seja, trata-se de um fenômeno dúbio: a obra é construída coletivamente porque 

o conteúdo é adaptável ao consumo individual de cada usuário. As modificações 

propostas na esfera particular se configuram também como atualizações dos textos a que 

fazem referência na esfera pública. 

Nesta perspectiva, Jenkins et al (2013) creditam a causa da erosão entre as esferas 

de produção e consumo a um contínuo processo de reposicionamento e recirculação que 

o público assume através de múltiplas plataformas. Em conformidade com as circulações 

e ressignificações que se fazem neste atual panorama midiático, os autores exploram um 

modelo híbrido de circulação, que abrange o duplo fluxo de forças existentes que 

confluem no ambiente web.  

Segundo este modelo, as forças de-cima-para-baixo e as de-baixo-para-cima (por 

exemplo, as adaptações criativas por parte dos usuários nas redes sociais) se misturam 

entre várias culturas, de maneira mais ou menos harmônica, deixando-as mais 

participativas. Desta maneira, a mistura entre os fluxos “alternativos” e “comerciais” 

torna-se: 1) inevitável, se observada a nova conformação midiática; 2) necessária, pois os 

conteúdos são produzidos para uma ampla circulação, compreendendo uma variedade de 

processos de recirculação; 3) desejável, especialmente sob a ótica de um prolongamento 

participativo da obra midiática (DALMONTE et al, 2015, p. 3).  

                                                           
48 “The effectiveness and impact of messages is increased and expanded by their movement from person 

to person and community to community” (JENKINS et al, 2013, p.21) 
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Nos estudos televisivos, o conceito de “fluxo” foi trabalhado por Raymond 

Williams49, em 1974. Segundo o teórico culturalista, “o fenômeno do fluxo planejado é 

talvez a marca definidora da radiodifusão, seja como tecnologia, seja como forma 

cultural”50 (WILLIAMS, 2004, p. 86). Com frequência, um produto de TV não é um 

evento para o qual o espectador se prepara para consumir. Ele simplesmente liga o 

aparelho, “zapeia” os canais no controle até encontrar um fluxo de conteúdos que mais 

lhe agrade e a sequência de imagens está a sua disposição a qualquer momento.  

Paralelamente à ideia de Williams (2004), consideramos que os conteúdos 

amplamente (re)circulados no ciberespaço também têm pouca delimitação entre uma 

aparição e outra. Cada apropriação e compartilhamento de cada usuário em particular 

seria um recorte de um complexo, extenso e pouco formalizado fluxo de conteúdos, de 

maneira que suas partes podem ser analisadas isoladamente, embora não desconsideradas 

do todo em que estão inseridas. 

O âmbito público e o privado de um conteúdo em circulação (e das experiências 

que ele gera) estariam continuamente se influenciando na conformação do fenômeno. De 

acordo com Shirky (2011), as escolhas que levam ao crescimento deste modo de consumo 

participativo são, ao mesmo tempo, íntimas e enormes.  

 

As escolhas íntimas são individuais; alguém simplesmente decide passar a hora 

seguinte falando com os amigos, jogando ou criando algo ao invés de apenas 

assistir. As escolhas enormes são coletivas, um somatório daquelas escolhas 

ínfimas feitas por milhões de pessoas; o deslocamento coletivo de toda uma 

população em direção à participação permite a criação de uma Wikipédia (p. 16). 
 

Conforme aponta Limor Shifman (2014, p. 18), embora o espalhamento ocorra a 

partir de bases de escala micro, seu impacto é no nível macro. O termo meme51 é 

recuperado pela autora para demarcar esse caráter dual na forma com que os conteúdos 

se espalham na cultura digital contemporânea: “os memes se difundem de pessoa para 

                                                           
49 À época, Williams ocupou-se da natureza sequencial de programas na televisão, principalmente nos 

sistemas comerciais. Para o autor (2004), a maneira com que os programas se apresentavam na grade criava 

a percepção no espectador de não ver mais um produto em específico e distinto, mas um fluxo contínuo de 

imagens e sons. Se antes os espetáculos tinham hora marcada para serem vistos, a radiodifusão enfraquece 

essa obrigatoriedade justamente pelo embaçamento das fronteiras entre os programas e seus intervalos 

comerciais. 
50 “This phenomenon, of planned flow, is then perhaps the defining characteristic of broadcasting, 

simultaneously as a technology and as a cultural form” (WILLIAMS, 2004, p. 86) 
51 A palavra meme deriva do termo grego mimeme, que significa “algo que é imitado”. O biólogo Richard 

Dawkins introduziu a palavra em 1976 em seu livro “O Gene Egoísta” como parte de um esforço para tratar 

da teoria evolucionária de mudança cultural. Dawkins define memes como pequenas unidades culturais de 

transmissão, análogas ao gene, que se espalham de pessoa para pessoa por cópia ou imitação (SHIFMAN, 

2014, p. 9-10)  
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pessoa, no entanto eles formam e refletem a mentalidade social geral”52 (SHIFMAN, 

2014, p. 4). 

Uma característica marcante dos casos analisados tem a ver com a falta de 

regência por uma instância central. Não há forma de controle evidente por uma parte 

interessada em se beneficiar de algum modo com a promoção do conteúdo (circulação da 

obra) adaptado e reagendado pelo usuário. Neste sentido, se fazem necessárias algumas 

ressalvas antes de considerarmos a aplicação do conceito ‘meme’ ao nosso objeto de 

análise. Isto porque, para Jenkins et al (2013), tal conceito não explica completamente de 

que maneira o conteúdo circula por meio da cultura participativa.  

Para os autores, apesar de a teoria original estabelecer que memes não são agentes 

completamente independentes, o conceito com frequência é usado por indústrias 

midiáticas para minimizar a participação popular, ao considerar que textos midiáticos 

teriam a capacidade de se auto replicarem. “Ambos os termos [memes e viral] prometem 

um modelo pseudocientífico sobre comportamento da audiência. A maneira que estes 

termos são usados mistifica a forma que estes materiais se espalham”53 (JENKINS et al, 

2013, p. 19). 

Desta forma, a adoção do termo meme às adaptações criativas que estamos 

analisando está condicionado à lógica de participação popular, resultante de uma ação 

interativa ampla, coletiva e espontânea. Segundo Shifman (2014), a principal diferença 

entre memes e virais está na variabilidade do fenômeno. O meme ganha versões e tem 

seu significado reapropriado à medida que se espalha, alterando-se alguns sentidos e 

referências; enquanto que um viral se espalha rapidamente e alcança uma vasta audiência 

no ambiente virtual, mas sem adaptações significativas.  

Diferente da língua falada, em que as pessoas naturalmente modificam os sensos 

ao interpretá-los, na internet esta modificação é uma escolha (SHIFMAN, 2014, p. 20). 

Portanto, uma obra na internet tem sua unidade identificada por meio de um ou de alguns 

elementos com traços comuns de conteúdo, circulados e ressignificados. Neste sentido, 

propomos condicionar o uso do termo “meme” apenas aos conteúdos que se espalham 

respeitando a dinâmica (por meio) de engajamento espontâneo da audiência, priorizando 

                                                           
52 “memes diffuse from person to person, but shape and reflect general social mindsets” (SHIFMAN, 2014, 

p. 4). 
53 “Such terms promise a pseudoscientific model of audience behavior. The way these terms are now used 

mystify the way material spreads [...]” (JENKINS et al, 2013, p. 19). 
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a recirculação e a retextualização54. Ou seja, um meme não é viralizado, pois o vírus tende 

a se conformar em uma unidade de informação sem que sofra deformações, ao passo que 

o meme se espalha com base na modificação consciente pelo usuário. 

Além disto, Jenkins et al (2013) entendem que a noção de vírus passa a ideia de 

que o conteúdo se dissemina como uma epidemia, contaminando pessoa por pessoa até 

que atinja toda a audiência. Neste sentido, a metáfora com o termo tradicionalmente usado 

pela biologia preservaria uma espécie de controle criador, uma vez que considera o 

usuário a mero hospedeiro inconsciente dos conteúdos que ele compartilha nas suas redes 

sociais (JENKINS et al, 2013). Quando na verdade, a falta de um objetivo finalístico, 

característica da prática profanatória, é marca do fenômeno que estamos analisando.  

A profanação se faz por meio da desarticulação desinteressada de intenções 

perlocucionárias, do uso despreocupado que desativa parte dos dispositivos de poder 

vigente. Afinal, uma vez que um determinado usuário se vê impelido e capacitado a agir 

sobre conteúdos midiáticos que obedeciam a lógica “um para todos”, reajustando-os às 

suas próprias necessidades particulares, ele ajuda a espalhar um conteúdo massivo a 

novos nichos consumidores (JENKINS et al, 2013, p. 30).  

Este reajuste é consequência de um contínuo processo de reposicionamento e 

recirculação que o público assume através de múltiplas plataformas participativas que 

embaça qualquer distinção prévia ou distanciamento rígido entre as esferas de produção 

e consumo. Nas palavras de Anderson (2006, p. 81), “a linha tradicional entre produtores 

e consumidores tornou-se menos nítida. Os consumidores também são produtores. Alguns 

criam a partir do nada; outros modificam os trabalhos alheios, remixando-os de maneira 

literal ou figurativa”. 

Deuze (2006) defende que o uso do termo “indústrias criativas” resolve a 

dicotomia entre as identidades sociais dos consumidores e dos produtores de mídia, “na 

medida em que a criatividade individual e a produção dos mass media são considerados 

complementares, bem como condição de uma em relação à outra” (p. 26). Portanto, o 

termo vai além da definição de indústrias culturais, que prioriza a produção midiática 

como domínio mais ou menos exclusivo das grandes corporações, ao tornar relevante 

                                                           
54 De tal modo, priorizamos discutir o meme sob uma perspectiva mais recente e atualizada ao invés de nos 

atermos à interpretação que justifica a relevância do tema recorrendo à origem do termo, na sociobiologia 

da década de 70.  No lugar de considerar que o homem atua como mero hospedeiro de memes - ou máquina 

de memes, como propõe Blackmore (1999) – e que os memes fazem uso do cérebro humano enquanto 

ambiente depositório favorável à sua evolução, consideramos que são as pessoas quem constroem as 

estruturas e teias de significados em torno de tais materiais. 
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qualquer ato que resulte da convergência conceitual e prática entre a produção cultural de 

massa e o talento individual. 

No entanto, Deuze (2006) aponta para possíveis deficiências no conceito de 

“indústrias criativas”, que pode ser considerado demasiado acrítico por sugerir que a 

inovação criativa pode subordinar-se ao status quo e aos interesses do mercado (p. 26). 

Tal crítica é cabível porque, da forma que foi adotado, o termo considera que a 

criatividade do usuário parte primordialmente da escala individual e que, portanto, o 

consumidor não tem como se impor frente ao poder massificador das grandes corporações 

midiáticas. 

Ou seja, este é um tipo de abordagem rico por sua preocupação em valorizar 

atributos do usuário em prover circulação por vias participativas, mas aponta para outros 

problemas. Segundo Miège (2009, p. 188-189) o uso da individualização para caracterizar 

as mudanças ocorridas na atividade dos consumidores é um equívoco, pois filtra a 

complexidade dos fenômenos engajados. 

Neste ponto, destacamos o esforço de Castells (2009) em conciliar o âmbito 

estrutural à agência humana por meio de uma perspectiva híbrida, denominada “auto-

comunicação de massa”. O termo busca abordar a estrutura e as dinâmicas da 

comunicação de massa sob as condições da cultura digital globalizada sem deixar de tratar 

a maneira pela qual a mente humana processa essas mensagens e as modifica 

politicamente (no sentido amplo do termo).  

O sentido ‘dúbio’ social-discursivo com que o autor entende a formação 

comunicativa está explícito no termo adotado: “auto-comunicação”, pois o próprio sujeito 

gera a mensagem, define os possíveis receptores e seleciona os conteúdos que deseja 

recuperar na web; e “de massa” porque tais mensagens podem, potencialmente, circular 

livremente e alcançar uma audiência global (CASTELLS, 2009, p. 88). Desta forma, além 

de prezar por uma circulação mais aberta de ideias, o termo também considera a inclusão 

social e cultural dos cidadãos por meio do ciberespaço. 

Jenkins (2004; 2013) se aproxima desta perspectiva ao propor um modelo híbrido 

de circulação. Segundo este modelo, as forças de-cima-para-baixo, iniciada nas 

corporações, e as de-baixo-para-cima, iniciadas no consumo, tendem a convergir 

(JENKINS, 2004, p. 37), determinando itens a serem compartilhados entre culturas. Num 

primeiro momento, parece apropriado aceitar que as corporações midiáticas ocupam o 

posto acima neste esquema dual de forças, provendo conteúdos que alcançam facilmente 

os consumidores localizados abaixo, atingindo-os sem grande esforço, assim como a 
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força necessária para um objeto cair ‘de-cima-para-baixo’, em analogia à força 

gravitacional. Já fluxo de-baixo-para-cima exigiria um esforço maior para atingir seus 

objetivos, demandando que os usuários se organizem enquanto sociedade midiatizada 

para exercerem influência nesta conformação cultural. 

No entanto, a delimitação sugerida por Jenkins (2004) corre o risco de minimizar 

a capacidade de agência individual do usuário por considerar que o fluxo de forças migra 

da esfera da recepção tão somente em sentido ascendente, em direção ao local que as 

grandes corporações de mídia ocupam no esquema comunicacional proposto. Esta 

interpretação sobrevaloriza a potencialidade massiva por parte da cultura popular 

participativa, no sentido de um fenômeno capaz de atingir e ser formado pela massa, em 

detrimento de uma abordagem mais individual da circulação.  

Esta disposição é questionada pelo próprio Jenkins em outros momentos: “em vez 

de falar sobre produtores e consumidores como ocupantes de papéis separados, podemos 

agora considerá-los como participantes interagindo de acordo com um novo conjunto de 

regras” (2009, p. 28). Com isto, levanta-se a possibilidade de um fluxo em sentido 

descendente também partindo dos consumidores.  

Como o usuário pode atuar como produtor de conteúdos, ele pode tanto prover 

forças de-baixo-para-cima e “enfrentar” sua mídia enquanto sociedade midiatizada 

(BRAGA, 2006a), quanto agir por meio de forças de-cima-para-baixo, encaminhando um 

texto reajustado a novos consumidores. Na prática, o conteúdo midiático é muito mais 

observável como o resultado de uma série de pressões, processos e interesses capazes de 

alimentar novamente o fluxo de circulação (BRAGA, 2006a, p. 294).  

Por isso é interessante questionar essas posições hierarquicamente consolidadas e 

pensar mais em rede, de modo que os fluxos “de cima para baixo” e “de cima para baixo” 

sejam enxergados como um emaranhado de contatos onde alguns pontos são obviamente 

mais relevantes que outros, mas no qual um ponto isolado tenderia a ter uma capacidade 

comunicativa menos expressiva.  

 

4.3. THE ZUERA NEVER ENDS 

Como vimos, a circulação por vias participativas amplia as formas de consumo 

midiático (ainda que de forma não almejada pela esfera de produção oficial) ao atualizar 

o discurso a audiências com demandas específicas e nem sempre atendidas pela mídia de 

massa. Consequência disto é que a cada nova recirculação a obra tem sua apresentação e 

divulgação renovada, assegurando disponibilidade a audiências outras.  
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Este modo contínuo de participação, em que os usuários ganham competência e 

reconhecimento para propor novos itinerários, implica um jogo de aproximação e 

afastamento no qual se “reproduz” um discurso ao mesmo tempo em que o desvaloriza 

(FELINTO, 2008). Tais (re)produções são muitas vezes marcadas por uma aparente falta 

de técnica e por uma estética inacabada, que resultam em convocar implicitamente o 

público a completar a obra.  

A crescente difusão de tais produções providas pelos usuários foi incentivada pelo 

surgimento e popularização de ferramentas, programas e softwares em geral que 

disseminaram o conhecimento técnico (ainda que básico) para criação, publicação, 

compartilhamento, remixagem e edição de imagens, som, vídeo, texto, mapas e conteúdos 

interativos, bem como a combinação de todos estes elementos em websites, aplicativos 

interativos, gráficos em movimento e plataformas online gratuitas (MANOVICH, 2013). 

Para Erick Felinto (2008, p. 41), “se a lógica da produção cultural clássica pregava o 

distanciamento e a reverência, a nova lógica opera com a proximidade e a paródia”. 

Com isto, é possível produzir paródias de paródias indefinidamente, formando 

cadeias de imitações satíricas que se desdobram materialmente, oferecendo um 

inesgotável acesso a produtos que se acumulam no espaço praticamente ilimitado do meio 

digital (FELINTO, 2008). Quanto ao processo de atualização estética da peça ao longo 

deste movimento, Fernando Fontanella (2011) aborda o conjunto de práticas criativas 

ordinárias, realizadas por sujeitos comuns através da apropriação das mídias digitais, sem 

uma ambição artística ou uma preocupação com requintes de apresentação profissional.  

O autor conceitua o termo digital trash como o fenômeno corrente da cibercultura 

“que envolve as práticas produção, reprodução, compartilhamento e consumo de 

produções textuais, e audiovisuais fundamentadas em uma estética intencionalmente 

tosca, em geral fruto da recombinação em mashups de material de baixa qualidade” (2011, 

p. 4). As produções do público participante que se expressam pelo viés humorístico na 

internet normalmente se vinculam ao digital trash, por seu apelo visual propositadamente 

amador ou tosco nas dinâmicas de produção de bens simbólicos (PRIMO, 2007; 

FONTANELLA, 2009). 

Neste sentido, o trash aplicado à cultura digital parece refletir o conjunto de 

experimentações e interações do usuário com as obras de mídia. O lema punk dos anos 

70 na Inglaterra, do it yourself (faça você mesmo) é herdado pela cibercultura 

contemporânea em diversas maneiras de se comunicar e se expressar, “formando uma 
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emergente subcultura eletrônica que une anti-autoritarismo punk e uso intensivo das 

tecnologias e das redes digitais” (LEMOS, 2007, p. 3). 

Lemos (2007) observa esta atitude popular pelo prisma do desvio, do excesso e da 

apropriação, no sentido de que o “faça você mesmo” adquire no ciberespaço o significado 

de “produza e distribua informação”. Se a qualidade estética desses conteúdos fica em 

segundo plano, a quantidade de produções amadoras que emergem na cultura 

participativa marca o excesso midiático próprio da comunicação em redes sociais. Não 

basta produzir sem circular, afinal “todos os produtos da era da informação são, ao mesmo 

tempo, liberação da informação, difusão em rede e reconfiguração da cultura” (p. 5).  

Esta trivialização do imaginário trash proporciona uma proliferação de dados em 

circulação, sendo que muitos destes dados apresentam características em comum, o que 

propicia uma categorização entre eles. Alex Primo (2007) é contundente em promover o 

termo trash para além da tradução literal, “lixo”. Não se trata, portanto, de uma peça 

midiática necessariamente ruim, trata-se de uma categoria de produtos que compartilham 

uma estética muitas vezes grotesca e uma linguagem crítica, sarcástica, parodística e, 

sobretudo, humorística (p. 2).  

Para Lemos (2005; 2007), profusão da informação diversificada, a conversação 

global e a produção livre representam, simultaneamente, o luxo e o lixo do ambiente 

digital. Isto porque este lixo modifica a cultura contemporânea, principalmente a cultura 

massiva, dando nova forma à sociedade da informação no século XXI (2007, p. 5). A 

produção e/ou remixagem generalizada entre conteúdos cria novos formatos midiáticos e 

novas formas de consumo, influenciando as próprias instituições e modalidades culturais. 

 

Na atual cultura digital, o aumento da produção livre e planetária de conteúdo 

(textos, fotos, vídeos, games, softwares, comunidades virtuais), proporcionada 

pela liberação do pólo da emissão (uma das características centrais da 

cibercultura), não é reconhecida por muitos como vitalismo social, mas como 

um fenômeno menor. No entanto, esse lixo será constitutivo da sociedade da 

informação e deve ser mesmo pensado como luxo. Obviamente os termos, 

opostos, estão sempre relacionados. Mas me parece mais apropriado vermos os 

fenômenos das redes telemáticas como oportunidade de garimpagem, de 

encontro de preciosidades [...] que estariam para sempre perdidos no lixo da 

indústria de massa. Mais do que “digital trash”, hoje nós temos a nossa 

disposição um “digital luxury” (LEMOS, 2007, p. 9) 

 

As formas de circulação que se associam com o digital trash são mobilizadas por 

um modo de prazer travesso, “sendo que não se trata de uma decodificação 

especificamente contrária, mas suficientemente distorcida para que não se possa 

satisfatoriamente ser classificada como ‘negociada’” (FONTANELLA, 2011, p. 12). Ou 



90 
 

seja, apesar do aspecto transgressor herdado do ciberpunk e da contraposição à indústria 

cultural, tais práticas de produção e consumo dependem da intervenção sobre imaginários 

e repertórios da cultura de massa, mesmo que a partir de um modo irônico. O eventual 

domínio da narrativa sobre a qual está se fazendo a piada é condição necessária para 

obtenção deste prazer (p. 13). O desconhecimento do tema que está sendo parodiado é 

suficiente para enfraquecer o gozo pelo riso. 

Segundo Recuero (2007), o aspecto dinâmico de criação e o compartilhamento de 

conteúdos proporcionados pelas redes sociais levam à emergência do digital trash como 

fenômeno mainstream. São conteúdos que originalmente seriam considerados muito 

lúdicos ou alternativos, desinteressantes demais para serem publicados por um veículo 

tradicional, mas que encontram terreno fértil para sua capilarização na internet. A 

dinâmica de difusão na internet e a estrutura relacional das redes sociais favorece que 

textos tradicionalmente considerados marginais tornem-se dominantes e aparentes (p. 

12). 

Portanto, os memes humorísticos, marcados por essa despreocupação técnica e 

plástica, seriam uma representação cristalina de uma tendência de consumo nas redes. 

Recuero (2007) observa tipos de informações recorrentes em redes sociais que 

influenciam modos distintos de capital social nestes sistemas. O capital social cognitivo 

possui maior capacidade informacional, atingindo poucos nós em cada rede, mas com 

uma abrangência mais significativa. Já o capital social relacional tem apelo de integração, 

estreitamento de laços sociais e, portanto, possui uma propagação mais voltada para 

atores mais próximos, atingindo vários nós na mesma rede ao invés de um só nó em cada 

rede. 

As motivações para difusão de informações da categoria digital trash estariam no 

capital social percebido pelos agentes (RECUERO, 2007, p. 11). Neste sentido, “o capital 

social relacional da divulgação dessas informações está direcionado ao lúdico, ao riso, ao 

causar diversão nos amigos/leitores. Esses valores parecem ter uma importância 

considerável na Internet” (p. 10). Segundo Primo (2007) tais narrativas são marcadas não 

só pela crítica e pela ironia, como também pelo grotesco e pela banalidade, ou seja, pela 

capacidade de fazer as pessoas rirem com seus semelhantes. 

Ademais, para além da percepção de que a banalidade que se alinha ao gênero 

trash seria pretensamente simplória, caracterizada por um suposto divertimento vazio de 

valores, o autor defende que o gosto pelo partilhado age como um cimento social, um 

vetor ético. Os usuários participam desapagados do imperativo utilitarista segundo o qual 
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qualquer produção ou forma de consumo deveria prezar por uma finalidade futura. “Basta 

o prazer do aqui e agora com seus pares, mesmo que este encontro seja fugidio” (PRIMO, 

2007, p. 3). De tal modo, o fenômeno estaria vinculado ao ethos pós-moderno sob o qual 

os sujeitos se constituem por múltiplos gostos, valores e modos de atuação muitas vezes 

incoerentes entre si. 

Marcondes Filho (1988) recorre à Sigmund Freud para abordar a ideia de humor 

enquanto economia dos gastos psíquicos. Neste sentido, toda vez que se economiza um 

gasto psíquico ou físico, obtém-se prazer. No que se refere ao conteúdo das piadas, Freud 

as diferencia em duas categorias: as inocentes e as tendenciosas (ou maliciosas). As 

primeiras são engraçadas pois provocam um afrouxamento dos nosso controles, “o adulto 

transforma-se numa criança e diverte-se espontaneamente com as palavras e as ideias” (p. 

64). Já as maliciosas provocam prazer por abrandarem nossos controles morais, 

“satisfazem [...] uma pulsão represada e proibida” (p. 64). Tratam de temas tipicamente 

adultos, com conteúdo sexual, político e outros assuntos polêmicos que passariam por 

crivos e controles diversos na mídia massiva, como preconceitos e segregação. 

Um caso de apropriação humorística no qual a graça está atrelada a uma questão 

do universo adulto pode ser percebido nas profanações do personagem publicitário 

Dollynho, da marca brasileira de refrigerantes Dolly. À mercê das intenções 

mercadológicas da empresa, diversas páginas foram criadas55 por usuário no Facebook 

para tratar de temas polêmicos, tais quais política, sexo, economia, preconceitos e 

relacionamentos, fazendo uso da personagem em questão, quase sempre mantendo uma 

estética trash (Figura 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Montagens feitas a partir da apropriação popular do personagem Dollynho, com 

predomínio de temáticas adultas. Fonte: Google Imagens 

                                                           
55 https://www.facebook.com/dicasdollynho2.0 , https://www.facebook.com/dollynhoreacaa , 

https://www.facebook.com/dollynhocoach , https://www.facebook.com/conselhosdollynho , dentre 

outras. Acesso em: 06/12/2016. 

https://www.facebook.com/dicasdollynho2.0
https://www.facebook.com/dollynhoreacaa
https://www.facebook.com/dollynhocoach
https://www.facebook.com/conselhosdollynho
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Além da função biológica (que ocorre através da obtenção de prazer, função ligada 

ao equilíbrio corporal), o humor atua também no plano social. “As piadas tendenciosas 

demonstram isso nitidamente, mas há também um componente crítico, às vezes agressivo 

e hostil, também nas piadas inocentes” (MARCONDES FILHO, 1988, p. 64). A 

representação da imbecilidade inocente e da irresponsabilidade infantil é, muitas vezes, 

acompanhada de uma agressividade socialmente represada contra marginalizados. “Esse 

tipo de humor reforça a auto-estima do espectador, pois o faz rir de alguém inferior a ele. 

O resultado é, então, uma agradável sensação de estar acima destes tipos” (p. 65). 

Dos casos recentes, destacamos o fenômeno meme que se produziu a partir da 

participação da atriz Glória Pires como comentadora do Oscar 2016 no canal Globo. A 

não-tomada de decisão da artista (exposta nas frases “não sou capaz de opinar” e “sou 

ruim de previsão”), bem como a vagueza nos seus comentários acerca dos filmes 

indicados (“bacana”, “curti”, “gostei”, “acessível”), podem ser percebidos como um 

modo de humor inocente, dada a proximidade deste tipo de comportamento com o de uma 

criança. Isto foi suficiente para que os usuários se sentissem superiores a atriz e 

reproduzissem múltiplas adaptações que caçoavam da sua participação na premiação 

(Figura 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Adaptações produzidas a partir da participação da Glória Pires na premiação do Oscar. 

Fonte: www.google.com  

 

Ainda sobre a função social do humor, Jenkins et al (2013, p. 199) sustentam que 

conteúdos se espalham quando agem como alimento para conversas que as audiências já 

estavam tendo. Além disso, as pessoas espalham mais pelo potencial interesse de uma 

comunidade por aquele texto do que do que por interesse próprio. Uma variedade de 

pessoas, que se enxergam enquanto pertencentes de grupos, é motivada a produzir e 

http://www.google.com/
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circular materiais de mídia como parte de sua contínua interação social (p. 29). O 

protagonismo humorístico se percebe, portanto, em comunidades onlines por meio da 

tendência dos usuários de se reapropriarem de conjunturas cotidianas a fim de torná-las 

engraçadas e, de tal modo, se relacionarem aos seus pares. 

Um dos tipos de conteúdo que mais se destaca na internet, seja pela capacidade 

de interações cotidianas, de manutenção de laços, ou de compartilhamento de 

informações, é aquele norteado por questões do humor e do entretenimento (AMARAL 

et al, 2015). O texto humorístico cada vez mais é exposto através de montagens e 

remixagens entre conteúdos da cultura de massa que expressam manifestações coletivas 

e individuais em sites de redes sociais. “Há uma miríade de imagens que se associam a 

expressões humorísticas e este escopo pode entregar pistas de entendimento sobre como 

não só os sujeitos têm interagido nestes ambientes, mas também como subculturas podem 

ser representadas por este viés” (AMARAL et al, 2015, p. 6). 

Ao analisar a influência da ironia, do riso nas relações entre pessoas e, 

principalmente, na representação de subculturas por meio do humor, as autoras Amaral, 

Barbosa e Polivanov (2015) apontam para a centralidade do uso do recurso cômico por 

páginas do Facebook no reforço e na desconstrução de estereótipos oriundos da cultura 

massiva por meio de atravessamentos com outras culturas e produtos midiáticos. Isto 

significa que os memes humorísticos, ao ressignificarem um texto que aborde um traço 

cultural, podem tanto enfatizar certos aspectos reinantes da obra quanto problematizá-los.  

Este processo de ação criativa por parte da audiência, no qual o questionamento 

ou a ênfase às representações previamente propostas pela esfera de produção original tem 

a finalidade de zombar, é definido como trollagem (DALMONTE, 2015, p. 109). 

Segundo Fragoso (2015), o termo troll geralmente faz referência à personagem 

antropomórfica do folclore escandinavo que vive embaixo de pontes ou em cavernas56. 

Na internet, os trolls são participantes debochados que caçoam de produtos midiáticos, 

de seus fãs ou de outras pessoas em geral.  

Geralmente mobilizados mais por sadismo do que por ódio propriamente dito, tais 

usuários perturbam o bom funcionamento de uma comunidade virtual através de 

postagens negativas e, principalmente, do descumprimento de regras pré-estabelecidas de 

convivência (ZAGO, 2012; PESSOTTO & TOLEDO, 2014). Recuero (2013) identifica 

                                                           
56 Outra versão aponta que o termo tem origem no verbo inglês to troll (como puxar um anzol fisgado de 

uma vara de pescar) e teria surgido a partir da expressão “trolling the suckers” (lançando a isca para os 

idiotas) (ZAGO, 2012; FRAGOSO, 2015). 
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que o objetivo principal da trollagem é a busca pela visibilidade e reputação do humor 

pela desestabilização da face57 alheia. 

Isto porque, ao participar de uma conversação em rede, um sujeito espera ter sua 

face legitimada através da participação e da aceitação dos demais. Afinal, em geral, as 

normas de interação pregam o respeito à face alheia. Este tipo de trollagem está associado 

com o rompimento de uma pretensa polidez entre os interagentes em diálogo. É o caso de 

discursos humorísticos que reproduzam preconceitos sexuais e de gênero com o objetivo 

de violentar, colocar a face do outro em perigo. “Muitos dos usuários que compartilham, 

comentam ou curtem tais mensagens nem sempre estão conscientes de sua ação de 

‘trolling’, mas indiretamente estão conscientes do humor e da busca pela visibilidade 

enquanto capital social” (RECUERO, 2013, p. 11) 

Em geral, a trollagem tem como intenção o fomento de conflitos e a perturbação 

da ordem (FRAGOSO, 2015). Quando tratamos do espalhamento participativo de peças 

midiáticas em redes sociais, tais objetivos podem ser alcançados por duas vias distintas: 

1) pelo reforço de estereótipos vigentes em obras culturais, a fim de ridicularizar pessoas 

ou um grupo pequeno de pessoas que já são vítimas de chacota nas peças midiáticas 

massivas, e; 2) pelo questionamento de certos chavões e lugares-comuns, como modo de 

desestabilizar as intenções primárias apresentadas pela autoria do texto. 

Um exemplo de trollagem em que prevalece a primeira dessas vias são os memes 

que produzidos a partir dos trejeitos da personagem Félix Khoury da novela Amor à Vida 

da rede Globo. A trama ficou marcada pela atuação de Mateus Solano, que interpretou 

um vilão gay que assume sua sexualidade durante o decorrer da novela. O personagem 

conquistou a simpatia de parte do público por seus bordões bíblicos58, seu modo 

sarcástico e seus trejeitos afeminados. Do prolongamento narrativo proposto pelos 

usuários no ambiente digital, grande parte buscava reforçar o imaginário de homem gay 

com gestos e atitudes normalmente associadas ao gênero feminino (figura 3). Deste modo, 

tais apropriações fortaleciam estereótipos oriundos da mídia massiva quanto à subcultura 

                                                           
57 O conceito de face é desenvolvido a partir de Goffman. Segundo Recuero (2013), a face é o desenho do 

self desenvolvido em termos de características sociais aprovadas; são os valores positivos que determinado 

ator busca expressar nos momentos de participação e interação social. “A noção de face remete também às 

impressões que são construídas e legitimadas na interação entre os atores, ou seja, às impressões que são 

projetadas por eles e que constituem também a visão de quem é o ator e o modo como os outros o percebem” 

(RECUERO, 2013, p. 8). 
58 “Devo ter sambado no Santo Sepulcro!”, “será que piquei salsinha na tábua dos Dez Mandamentos?” e 

“eu salguei a Santa Ceia!” eram algumas das falas frequentes da personagem. 
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LGBT59 e a trollagem que se fazia nestes espaços era mais frequentemente voltada a 

homens que tinham sua sexualidade questionada nos comentários das postagens.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Apropriações da personagem Félix Khoury reforçam estereótipos. Fonte: 

https://www.facebook.com/FelixBichaMa/photos . Acesso em: 18/08/2016 

 

Já a trollagem enquanto questionamento de chavões de conteúdos midiáticos 

massivos pode ser ilustrada pela repercussão da análise60 feita pelo jornal Folha de S. 

Paulo sobre a primeira aparição de Marcela Temer enquanto primeira dama do país. No 

texto, o colunista defende que o vestido usado por Marcela na cerimônia de 07 de 

setembro passa a mensagem do que o seu marido, então presidente da República, quer 

para o seu governo. O trecho “o corte relaxado e minimalista, aliado à ‘cor da paz’, 

produziu mensagem de limpeza e simplicidade” foi ironizado nas redes sociais quando 

associado a personagens da ficção, geralmente vilões (figura 4). De tal modo, a trollagem 

se volta tanto à primeira dama quanto a própria análise política feita pelo veículo, 

questionando inclusive a qualidade de seu produto jornalístico61.  

Ainda que a apropriação criativa de um usuário-troll tenha como objetivo o 

reforço dos estereótipos sugeridos pela peça genetriz, as adequações de formato, 

decorrentes desta apropriação, manterá a obra em contínua alteração. Segundo Jenkins et 

                                                           
59 Sigla para Lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais, e transgêneros. 
60 Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br/poder/2016/09/1811230-marcela-temer-vestiu-resumo-

de-mensagem-que-marido-quer-passar.shtml . Acesso em: 16/08/2016. 
61 Esta não foi a primeira vez que um veículo midiático propôs um discurso acerca de Marcela Temer e 

usuários satirizaram tal conteúdo. Em abril de 2016, o site da Veja publicou um perfil da esposa do então 

vice-presidente da República (disponível em: http://veja.abril.com.br/brasil/marcela-temer-bela-recatada-

e-do-lar/). No título do conteúdo, Marcela Temer é descrita como “Bela, recatada e do lar”. Não tardou para 

uma campanha em redes sociais engendrar este trecho em um processo de recirculação memética na qual 

usuários (na maioria mulheres) publicavam fotos suas usando a legenda de maneira irônica, como modo de 

crítica a reportagem. Alterações como “Bela, recatada e do bar” e “Bela, desbocada e do bar”, visavam 

expor um machismo implícito na publicação do veículo. Algumas destas imagens podem ser vistas em: 

http://belarecatadaedolar.tumblr.com/ . Acesso em: 06/12/2016. 
 

https://www.facebook.com/FelixBichaMa/photos
http://www1.folha.uol.com.br/poder/2016/09/1811230-marcela-temer-vestiu-resumo-de-mensagem-que-marido-quer-passar.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/poder/2016/09/1811230-marcela-temer-vestiu-resumo-de-mensagem-que-marido-quer-passar.shtml
http://veja.abril.com.br/brasil/marcela-temer-bela-recatada-e-do-lar/
http://veja.abril.com.br/brasil/marcela-temer-bela-recatada-e-do-lar/
http://belarecatadaedolar.tumblr.com/
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al (2013, p. 27), o material midiático estará sempre se refazendo enquanto se espalha pela 

rede através da inserção em conversações contínuas, ao longo de múltiplas plataformas e 

enquanto se modifica literalmente por meio de várias formas de sampleagem e 

remixagem.  

Figura 4: usuário trollam a análise política da FSP. Fontes: https://goo.gl/pKv1xF ; https://goo.gl/Vir89r . 

Acesso em: 16/08/2016. 

 

Portanto, não nos atemos aqui tão somente aos modos de trollar que acabam por 

refutar as ideias pré-concebidas (no sentido de que foram concebidas antes da apropriação 

pelo usuário). Nosso foco se estende também àquelas trollagens que defendem os 

modelos e padrões resistentes na obra genetriz. Em ambos os casos, a trollagem pode 

perturbar uma hierarquia midiática: mesmo ao reforçar a defesa de chavões presentes na 

obra genetriz, a ação performática de um troll pode contestar as alterações de sentidos 

https://goo.gl/pKv1xF
https://goo.gl/Vir89r
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propostas por outros usuários que lhe antecederam e mobilizar novos argumentos em 

resposta, caracterizando um desenvolvimento dialógico da peça narrativa em construção. 

Outra característica que parece aproximar a trollagem da prática profanatória é a 

ausência de objetivos claros e de medidas coordenadas para atingi-los. Não existe nas 

ações de pura trollagem “uma preocupação com os resultados, a situação que emerge da 

cooperação entre sujeitos pode acontecer ou não, e com resultados inesperados” 

(FELINTO & COSTA, 2013, p. 28). 

De modo geral, entre os principais motivadores da trollagem estão o divertimento, 

o preconceito, a vingança, a raiva, o controle, o empoderamento e a autoafirmação 

(FRAGOSO, 2015). Apesar disso, o entretenimento ainda é a motivação mais 

generalizada: “independente de como agem ou onde agem, todos os trolls afirmam se 

divertir com os resultados de suas ações” (p. 139). Neste ponto, Pessotto e Toledo (2014) 

diferenciam o troll do hater em duas ordens distintas de incitação, haja vista que 

sentimentos de aversão intensa, tal como o ódio, são mais facilmente identificáveis no 

segundo destes dois grupos. Além disso, 

 

os dois grupos podem ser confundidos, mas possuem diferenças principalmente 

em relação ao vínculo com o texto. Entende-se aqui o hater como um indivíduo 

que tem forte vínculo com o conteúdo, não sendo necessariamente fiel (no 

sentido de consumir de forma disciplinada e completa) a ele e que ataca de forma 

ríspida ou cômica as características que crê impedirem que esse conteúdo seja 

mais a seu gosto [...] O hater é um espectador que tem uma relação de 

proximidade com o texto que “odeia”, consumindo-o para poder ter 

conhecimento detalhado de tudo que parece desagradá-lo no texto em questão 

(PESSOTTO & TOLEDO, 2014, p. 86-87). 

 

Os trolls, por outro lado, podem ou não possuir o mesmo engajamento que os 

haters com a peça a ser profanada e, por isso, não teriam tanto o intuito de melhorar aquilo 

que criticam. Agem, no mais das vezes, pelo mero interesse em zoar e desordenar as 

expectativas vigentes. O verbo zoar já era usado como gíria popular para tratar de um 

comportamento zombeteiro, como um trote ou chacota, e deriva do termo zoada, que 

significa situação de caos, tumulto, bagunça ou barulho.  Na internet, diferentes usuários 

adaptaram tal verbo para a forma coloquial zuera (admite também flexões como zoera, 

zueira e zoeira) para se referir ao humor característico das redes sociais (BARBOSA, 

2015). O termo frequentemente acompanha a expressão “The zuera never ends”, 

passando justamente esta ideia de continuidade ininterrupta na qual a trollagem ocorre. 

Dada a característica compartilhada com que se constrói o espalhamento de um 

produto midiático nas redes sociais, o troll se destaca dos demais autores deste fenômeno 
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por seu esforço em ‘zuar’ com as regras estabelecidas. Em geral, tal zuera está associada 

ao distanciamento com qualquer formalismo e protocolos previamente estabelecidos. De 

tal modo, este usuário ganha em liberdade de experimentação e em criatividade para ousar 

novos formatos, expondo affordances inexplorados.  

A pergunta que procuramos responder abarca o seguinte ponto: em que medida o 

desenvolvimento de inovação narrativa de obras midiáticas atrelado a esta lógica da zuera 

nas redes sociais pode funcionar como modo de argumentação, discussão ou deliberação 

entre as múltiplas intencionalidades em jogo? Aliás, como este humor pode vir a 

promover um debate no sentido de alcançar centralidade na esfera de visibilidade pública? 

Segundo Damian Trilling (2014, p. 15), a diversão, a ironia e o sarcasmo podem 

desempenhar a função de discussão construtiva. As redes sociais e o humor que nelas se 

manifestam poderiam ser um primeiro passo para uma deliberação ou, pelo menos, para 

a promoção de um tema a ser deliberado, embora dificilmente sirvam como ferramenta 

final para este objetivo (ORTIZ et al, 2015; TRILLING, 2014). 

Graças a uma predominância da cultura do “faça você mesmo” que se expõe pelo 

digital trash, o usuário pode exercer a função de autor despreocupado com questões 

estéticas e moralizantes. Resta a este profanador da função autoral um cuidado 

principalmente com a capacidade que seu texto terá se de relacionar com a sua rede; de 

se posicionar frente àquilo que está sendo dito por seus pares; de agregar novos textos à 

obra que se faz referência ao mesmo tempo em que agrega tal obra à rede de significações, 

por meio de remixagem. 
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5. ANÁLISE DOS ESPALHAMENTOS: A PROFANAÇÃO 

HUMORÍSTICA DAS “OLIMPÍADAS 2016” E “POKÉMON GO” 

À luz dos conceitos de circulação, adaptação, profanação e construção dialógica 

e participativa de textos, este capítulo tem como foco a criação de categorias para análise 

das unidades identificáveis do espalhamento midiático de obras culturais. Neste sentido, 

podemos simplificar62 a visualização do fenômeno a que nos propomos investigar por 

meio da relação de dupla influência entre as obras culturais massivas e os usuários 

participativos como a causa matriz do processo de expansão narrativa de tais obras (figura 

5).  

Figura 5: visualização simplificada do processo de expansão narrativa da obra. Fonte: Montagem 

do autor 

 

Antes de mais nada, é importante justificar o percurso investigativo proposto. 

Dada a complexidade na definição de um sentido único para observação de um fluxo de 

espalhamento fluido, dinâmico e que se dispersa na rede sem uma direção coesa ou direta, 

propomos analisar o fenômeno “de trás para frente”, partindo das adaptações da obra 

visando compreender os diversos modos de apropriação, para então especificar diferentes 

características que tipificam a ação dos “usuários participativos”. 

Ou seja, o caminho analítico mais óbvio seria, partir dos atores que ressignificam 

a obra, visando analisar suas adaptações (e como as peculiaridades de cada ator 

influenciam na apropriação). Ao invés disso, sugerimos migrar a perspectiva na direção 

oposta: a partir dos diferentes modos de adaptações identificáveis, definiremos os 

                                                           
62 Tal simplificação não inclui, por exemplo, as influências que a obra ressignificada pode vir a exercer 

sobre os usuários em rede e, portanto, não apresenta a viabilidade de uma recirculação em camadas 

(adaptações da adaptação), bem como a capacidade destas adaptações de representarem e afetarem 

subculturas, além de desconsiderar a possibilidade de um agenciamento coletivo induzir as ações dos 

usuários particulares. 
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parâmetros para observação dos trajetos comunicativos expostos nas escolhas dos atores 

participativos.  

De tal modo, por meio da definição de um corpus a ser pesquisado, formado pelas 

adaptações dos produtos culturais em questão, podemos restringir um fenômeno de 

caráter inicialmente abrangente. A perspectiva social de construção coletiva da obra 

passa, então, a ser analisada segundo um trajeto preciso, que tem como foco mais claro a 

marca específica da agência individual-discursiva de distintos usuários.  

 

5.1. TRAJETO DE DEFINIÇÃO DAS OBRAS MIDIÁTICAS 

Tendo em vista a multiplicidade de fenômenos apropriativos transmidiáticos em 

formação, alguns critérios foram criados com o objetivo de delimitar um número de obras 

midiáticas oriundas dos meios tradicionais (principalmente televisivo) que tenham sido 

adequadas a um programa de recirculação coletiva em redes sociais. Primeiramente, 

definiu-se um período para observação do espalhamento de obras significativas. 

Destacou-se a escolha de um marco inicial no qual os eventos, que dariam origem às 

formas apropriativas, tenham ocorrido dentro de um intervalo mínimo de três meses entre 

o episódio e a conclusão desta análise. Assim, pudemos explorar a circulação participativa 

de forma mais ampla ao longo de um período significativo de tempo.  

A partir de uma leitura flutuante de diversas publicações em sites que ranqueavam 

páginas de humor e entretenimento de destaque no Facebook, pré-selecionamos 69 

fanpages da rede social que seriam acompanhadas durante o período de uma semana, com 

o objetivo de identificar quais materiais midiáticos seriam engendrados neste processo de 

recirculação coletiva. 

Importou, nesta primeira seleção, que as páginas não tivessem nenhuma ligação 

evidente com um veículo de mídia, sob o risco de haver influências de cunho estratégico 

na escolha dos conteúdos a serem adaptados, de forma que a própria ideia de profanação 

estaria deturpada caso o vínculo comercial fosse significativo. Também priorizamos 

páginas com abrangência nacional no lugar daquelas voltadas estritamente a um contexto 

local. Outra preocupação era minimizar o número de páginas que tratassem de um único 

tema ou produto, como aquelas gerenciadas por fãs de séries, filmes ou novelas, para 

evitar uma falsa percepção de que tais obras estariam entre as mais recirculadas. 

Dada a grande quantidade de publicações durante este ínterim, reduzimos o 

número de páginas acompanhadas para 35, segundo critérios de alcance e influência das 
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páginas63. Páginas com até 500 mil curtidas foram removidas do corpus na intenção de 

manter aquelas mais representativas, que tivessem um maior alcance. Esta seleção, 

entretanto, tem caráter (intuito) preliminar, visando uma seleção inicial para observação 

mais adequada e minuciosa dos assuntos em destaque na rede social ao longo do período 

de coleta. Não configura, portanto, uma delimitação do corpus.  

Esse momento metodológico, classificado como “leitura flutuante”, ocorre 

enquanto se solidificam definitivamente as hipóteses ou questões norteadoras acerca do 

papel do nosso recorte para a extensão de obras midiáticas. Esta etapa está de acordo com 

a pré-análise proposta por Bardin (1977), momento em que é feito o contato inicial com 

os documentos existentes sobre o tema e a escolha dos espaços a serem documentados 

para, a partir de então, delimitar o corpus da pesquisa, formular os objetivos, referenciar 

as categorias e preparar o material. A definição dos critérios de categorização se dará a 

partir dos primeiros contatos com as coletas de nosso recorte. 

O período de observação das páginas em questão se limitou à primeira semana do 

mês de agosto, de segunda-feira a domingo. A seleção de ocorrências dentro de um 

mesmo arranjo temporal permitiu a comparação entre eventos distintos, o que 

proporciona a observação de diferenças nas suas formas de espalhamento e adaptação. 

De todas as narrativas em recirculação nas páginas observadas, destacamos cinco 

conteúdos em movimento midiático neste intervalo. São eles: a repercussão sobre a série 

Stranger Things; polêmica Biel; lançamento do jogo Pokémon Go no Brasil; abertura das 

Olimpíadas 2016; o gás do Dado Dolabella.  

Destes, o último foi o menos apropriado pelas páginas. Um funcionário da 

companhia de Gás do Rio de Janeiro tirou uma foto com o ator e publicou com a legenda 

“não tá fácil nem pros artistas. Vim em Copacabana cortar o gás do Dado Dolabella”. A 

publicação foi recirculada na maior parte das páginas de humor observadas, mas com 

pouca ou nenhuma adaptação proposta pelos atores participantes, não agregando novos 

elementos significativos à narrativa do caso (figura 6). Portanto, o caso não teve sua 

narratividade alterada ou construída coletiva e dialogicamente nas redes 

 

                                                           
63 Foram pré-selecionadas as páginas: Ah Negão; Ajudar o povo de humanas a fazer miçanga; Balãozinhos; 

Barbie sem ken; Bode Gaiato; Brazileirícimos; Chapolin Sincero; Chloe; Como eu me sinto quando; 

Conselhos do He-man; Conselhos do Tio Ben; D1v4s; Desimpedidos; Desiludindo S/A; Diferentona; Diva 

Depressão; Este é alguém; ET Brisado; Gina Indelicada; Humortadela; Irmã Zuleide; Jacaré Banguela; 

Jesus Manero; Kibe Loco; Le Ninja Blog; Melhores do Twitter; Morri de Sunga Branca; Não Salvo; Olha 

só kiridinha; Otariano; Página Barroca, Inovadora, Vanguardista; Regina George Bitch; Sensacionalista; 

Suricate Seboso; Trollando. 



102 
 

 

 

Figura 6: páginas recirculam foto com Dado Dolabella sem atualizações significativas. Fontes: 

https://goo.gl/AkH0gl ; https://goo.gl/UtySRl . Acesso em: 23/11/2016 

 

Além disso, das cinco peças destacadas, duas eram desdobramentos de casos que 

haviam começado antes do período de nossa coleta de dados. A série Stranger Things, 

estreou na plataforma de streaming da Netflix64 no dia 15 de julho e, portanto, toda a 

apropriação percebida ao longo do período de coleta de dados (figura 7) não incluía os 

primeiros dias de impacto e engajamento dos usuários nas redes sociais a respeito da peça.  

Percebemos, neste caso, que a observação do fenômeno profanatório desde o seu 

princípio era uma condição importante para nossa pesquisa. Ainda que os materiais 

referentes à ampliação narrativa do conteúdo deixem rastros passíveis de recuperação na 

internet, consideramos que a coleta destes conteúdos num momento posterior ao 

espalhamento poderia influenciar nossa percepção a respeito da relevância dos critérios 

de avaliação de investigação. Além disso, há o potencial de perda de dados no amplo 

volume de informações disponíveis, bem como pelas limitações operacionais de busca 

nos mecanismo internos do Facebook. Portanto, são preferíveis os movimentos 

circulatórios que pudessem ser acompanhados ao longo de seu desenvolvimento. 

 

 

 

 

                                                           
64 A Netflix é um ator dominante no serviço de streaming Tv. A empresa começou com um serviço de 

aluguel de DVDs pelo correio e, posteriormente, migrou para a plataforma online. Desde então, se tornou 

um tormento para a indústria de televisão por assinatura ao disponibilizar conteúdo online, com grande 

oferta de filmes, seriados e outros conteúdos audiovisuais (XUE, 2014). Atualmente, a Netflix aposta na 

produção de filmes e séries, visando atingir maior autonomia e depender menos dos estúdios de cinema e 

produtoras de Tv. 

https://goo.gl/AkH0gl
https://goo.gl/UtySRl
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Figura 7: post brinca com os nomes e características dos personagens de Stranger Things. Fonte: 

https://goo.gl/FoNl2U . Acesso em 21/08/2016 

 

Já a polêmica envolvendo o funkeiro Biel começou no mês de maio de 2016, 

quando uma jornalista acusou o cantor de assediá-la durante uma entrevista. Logo após o 

ocorrido, Biel publicou um vídeo em seu canal do Youtube pedindo perdão pelo modo 

com que tratou a repórter. O caso voltou à tona no dia primeiro de agosto, quando o cantor 

afirmou, em uma entrevista à RedeTV!, que a jornalista teria prejudicado sua carreira65 

ao denunciá-lo. Em resposta ao comentário de Biel, páginas humorísticas como o Morri 

de Sunga Branca e O Brasil Que Deu Certo começaram a compilar uma série de tuítes 

antigos do funkeiro, muitos deles com teor racista, machista e transfóbico (figura 8).  

Através do questionamento dos preconceitos percebidos nos textos disponíveis 

em seu perfil no Twitter, diversas fanpages iniciaram um movimento de trollagem 

direcionado ao cantor. Apesar de também se encaixar neste movimento de construção 

coletiva de uma narratividade por meio da apropriação participativa de textos midiáticos 

(no caso, os tuítes do cantor), este evento também foi excluído por remeter a um período 

prévio à coleta de dados para a análise. 

 

 

                                                           
65 A ação foi suficiente para engajar usuários do Twitter, que mantiveram a hashtag 

#ErrarÉHumanoPersistirÉBiel entre os assuntos mais comentados da rede social na manhã do dia 

02/08/2016. Disponível em: http://f5.folha.uol.com.br/celebridades/2016/08/10003431-queria-deixa-la-

ciente-do-quanto-ela-prejudicou-minha-carreira-diz-biel-sobre-reporter-que-o-acusa-de-assedio.shtml ; 

https://www.buzzfeed.com/alexandreorrico/errar-e-humano-persistir-e-biel . Acesso em: 06/12/2016. 

https://goo.gl/FoNl2U
http://f5.folha.uol.com.br/celebridades/2016/08/10003431-queria-deixa-la-ciente-do-quanto-ela-prejudicou-minha-carreira-diz-biel-sobre-reporter-que-o-acusa-de-assedio.shtml
http://f5.folha.uol.com.br/celebridades/2016/08/10003431-queria-deixa-la-ciente-do-quanto-ela-prejudicou-minha-carreira-diz-biel-sobre-reporter-que-o-acusa-de-assedio.shtml
https://www.buzzfeed.com/alexandreorrico/errar-e-humano-persistir-e-biel
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Figura 8: post da página Morri de Sunga Branca sobre os tuítes do Biel. Fonte: 

https://goo.gl/4wvYVu . Acesso em 21/08/2016 

 

Por conta destes dois fatores (fraco engajamento para apropriação adaptativa e 

perda do início do espalhamento engajado) os casos “gás do Dado Dolabella”, 

“repercussão Stranger Things” e “Polêmica Biel” foram retirados do processo de análise 

mais detalhada. Consideramos aptos os espalhamentos engajados, apropriativos, 

transmidiáticos e profanatórios dos eventos “Olimpíadas 2016” e “jogo Pokémon Go”, 

aqui compreendidos como obras narrativas midiatizadas. 

Além disso, os cinco casos aconteceram em momentos próximos, o que permitiu 

observar o entrecruzamento deles em ações participativas de remixagem midiática (figura 

9). Isto fica evidente em algumas ocorrências simultâneas, quando as peças que compõem 

nossa amostra se misturam ou referenciam aquelas não selecionadas ao longo do 

movimento circulatório. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9: montagem mescla a abertura das Olimpíadas com Stranger Things por meio da retextualização. 

Fonte: https://goo.gl/u2Rz1a . Acesso em: 21/08/2016 

https://goo.gl/4wvYVu
https://goo.gl/u2Rz1a
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5.2. PERCEPÇÕES DA OBRA EM MOVIMENTO NAS MÍDIAS 

Depois de definidas as obras a serem analisadas, a coleta de materiais para análise 

se expandiu para além das páginas pré-selecionadas anteriormente. As publicações das 

35 fanpages humorísticas que foram acompanhadas durante uma semana foram úteis para 

o mapeamento dos temas que mais recircularam neste período. Além de servirem como 

um meio para percepção de tendências na web, este acompanhamento auxiliou na 

formulação de uma hipótese que guiou toda a investigação:  

 As ações individuais de diferentes participantes podem convergir com as 

ações de outros usuários quando vinculadas à lógica da ‘zuera’, permitindo 

a formação de eventos coletivos que impactam na esfera de visibilidade 

pública. Tais eventos são caracterizados pelos usos que os usuários 

propõem para as obras, de modo a reforçar tópicos e temas até então 

negligenciados, impactando no rumo de debates públicos, sob o ponto de 

vista social.  

Para as etapas seguintes expandiu-se o escopo de páginas para coleta de materiais 

a serem analisados. O movimento de construção coletiva dos dois eventos foram 

acompanhados durante o período de um mês, com possibilidade de busca e coleta de 

materiais em outras páginas ou veículos que se destacassem nesse ínterim. Desta forma, 

procuramos abrir o leque de investigação a outros tipos de usuários que, mesmo não tendo 

a centralidade na rede de uma grande página de humor, podem também propor novos 

recursos narrativos e itinerários de consumo para as peças em questão.  

Apesar de termos como foco principal a coleta de conteúdos publicados no 

Facebook, dada a Cultura da Convergência na qual tais fenômenos se expressam, com 

perfis de usuários presentes e ativos em mais de uma rede social, preferimos não 

limitarmo-nos a este site em específico. Sendo assim, ainda que não tenha havido uma 

coleta sistemática em outros sites, conteúdos produzidos nestes outros ambientes foram 

admitido quando se destacavam no decorrer do movimento circulatório, qual seja, quando 

publicações no Facebook propunham uma coletânea de memes com ilustrações oriundas 

de outras redes sociais. 

É importante compreender de antemão que os dois eventos selecionados se 

apresentam na forma de textos midiáticos, dada a sociedade midiatizada que vivemos. 

Isto significa que é praticamente impossível separar as Olimpíadas da cobertura midiática 

dos jogos Olímpicos, ou distinguir o lançamento de um jogo como o Pokémon Go da 
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repercussão que isto cria na mídia especializada. Ambos os eventos são previamente 

pensados para a mídia e posteriormente desenvolvidos na mídia e com mídia. 

Dito isto, podemos justificar a definição destas obras inclusive como uma escolha 

de cunho estratégico à pesquisa. Frente à possibilidade de analisarmos o espalhamento de 

uma peça midiática tradicional, como uma novela, reality show ou ficção seriada, 

preferimos selecionar duas obras que são construídas na mídia de forma menos 

convencional, abertas a modos de consumo menos padronizados e com um vínculo 

autoral menos explícito a um único veículo de comunicação consagrado no Brasil.  

Outros produtos de mídia, como telenovelas ou filmes, têm com maior frequência 

uma base de fãs que se organizam na defesa da obra genetriz, tolhendo o aparecimento 

de questionamentos para com o conteúdo em propagação e, consequentemente, 

dificultando o surgimento de controvérsias necessárias para que uma temática se 

desenvolva coletivamente a partir de uma relação dialógica dissensual. De tal modo, 

acreditamos que os indivíduos, de maneira geral, consomem as peças midiáticas Pokémon 

Go e Olimpíadas 2016 de modo menos visceral e afetivo, por interagirem apenas com 

alguns textos distintos que configuram tais peças, desenvolvendo modos de acesso 

particulares a estas obras e elaborando distintas intencionalidades nesta relação, que 

colaboram para a construção dialógica de temas até então pouco aparentes na sociedade. 

Segundo Bourdieu (1997), os Jogos Olímpicos têm um referencial aparente, que 

é a manifestação do “real”, e um referencial oculto, que é o conjunto das representações 

deste espetáculo filmado e veiculado pelas redes de TV. O primeiro referencial trata do 

espetáculo esportivo, do confronto dos atletas vindos do mundo todo “que se realiza sob 

o signo de ideais universalistas, e um ritual com forte coloração nacional” (p. 123), 

enquanto o segundo trata do espetáculo olímpico midiatizado, fruto de uma transmutação 

simbólica na qual 

 

a produção da imagem televisiva desse espetáculo, que, enquanto suporte de 

spots publicitários, torna-se um produto comercial que obedece à lógica de 

mercado e, portanto, deve ser concebido de maneira a atingir e prender o mais 

duradouramente possível o público mais amplo possível: além de dever ser 

oferecida nos horários de grande audiência nos países economicamente 

dominantes, ela deve submeter-se à demanda do público, curvando-se à 

preferência dos diferentes públicos nacionais por este ou aquele esporte (p. 124) 

 

Apesar desta divisão entre referenciais aparente e oculto, tal distinção só é 

perceptível no plano da abstração. No aspecto mais palpável que abarca a materialidade 

das peças em questão, qual seja, a forma que elas se apresentam ao mundo em nossa 
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imersão na mídia, é impraticável qualquer tentativa de separação definitiva entre o 

conteúdo que um objeto representa e a forma em que ele é apresentado pelos media.  

Neste sentido, as Olimpíadas se assemelham a uma telenovela, pois também são 

narrativas construídas na mídia ao longo de um período temporal, distribuídas 

primeiramente através de meios tradicionais e impulsionadas por veículos de 

comunicação que seguem um propósito comercial. Assim como os folhetins, são 

massivamente transmitidas por canais televisivos, adquirindo recursos expressivos típicos 

da plataforma audiovisual. Só então, gerado o engajamento em parte da audiência, a obra 

é inserida por usuários num movimento espontâneo de tradução intersemiótica a novos 

formatos, assumindo outros recursos e expandindo seu universo textual à medida que é 

apropriada por usuários repletos de intenções na mídia. 

O jogo Pokémon Go também pode ser subjetivamente dividido entre aquilo que 

ele é de fato (um jogo) e a forma que ele se apresenta midiaticamente. No entanto, é ainda 

mais difícil conseguir desvencilhá-lo da sua natureza midiática, pois trata-se de um game 

pertencente a umas das franquias de mídia de jogos mais conhecidas. O universo 

Pokémon se estende a séries em animação, filmes, merchandising das personagens, 

mangás66, jogos de cartas, de tabuleiros e em console, além de representar várias 

influências culturais, sendo considerado inclusive traço da cultura pop. Ou seja, a questão 

midiática perpassa todo o desenvolvimento narrativo que antecede o lançamento do jogo. 

Em geral, na mitologia da saga, os jogadores são chamados Treinadores Pokémon 

e têm como objetivo capturar o máximo de monstrinhos (monstros de bolso ou pocket 

monsters, em inglês), treiná-los, para então competir contra o time de pokémons de outros 

treinadores. O game Pokémon Go não se afasta dessa premissa e nem da relação com a 

mídia: trata-se de um jogo em realidade aumentada para smartphones que cria uma 

camada do universo Pokémon sobre o universo atual67, tomando por base a 

geolocalização do jogador capturada pelos sensores GPS do aparelho. Dá-se início a um 

novo universo diegético68, particular ao jogo, midiaticamente imersivo e diferente de 

todas as outras peças da saga Pokémon. 

                                                           
66 Termo usado para designar histórias em quadrinho com a estética japonesa. 
67 Usamos o argumento levantado por Lévy na obra O que é o Virtual (2009), quando ele conceitua o virtual 

como oposição ao atual e não ao real. 
68 O conceito de diegese é aplicado à narrativa literária por Genette (1995) para tratar da dimensão ficcional 

que se distingue de toda a realidade externa ao texto; é a realidade própria do mundo composto, proposto e 

contado por cada narrativa, incluindo, dentre outras coisas, atos, tempo, espaço, pensamentos das 

personagens e elucidações. 
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O que percebemos é que, tanto o lançamento do game, quanto a cerimônia de 

abertura das Olimpíadas, funcionaram como um gatilho para o início da construção 

coletiva e dialógica das duas peças enquanto narrativas midiáticas, não necessariamente 

paralelas à peça em si, mas precisamente complementares. Os múltiplos textos midiáticos 

que formaram (e continuam formando) tais obras podem ter maior ou menor controle por 

parte de veículos e meios tradicionais. Tal controle depende tanto da capacidade que 

dispositivos têm de manter a sacralidade na relação entre homem e mídia, quanto da 

intenção destes homens de romperem com o sagrado midiático através do uso das 

palavras, como modos de atos profanatórios.  

Num esforço de estratificar as obras que analisamos, podemos dividi-las em três 

camadas sobrepostas (baseadas na concepção aristotélica de movimento). Uma camada 

representa a obra em si; outra, a maneira como a obra é apresentada pela imprensa 

habilitada para isso; e, uma terceira seria a forma como ela é reapresentada pelos usuários 

participantes que se fazem habilitados em rede (figura 10). Estas camadas com frequência 

são cumulativas, mas não necessariamente são sequenciais, até porque, como vimos, elas 

dificilmente seriam distinguíveis na prática. 

Figura 10: Proposta de estratificação da obra midiática em três partes. Fonte: montagem do autor 

 

Dada a observação dos fenômenos em questão, pretendemos traçar parâmetros 

para categorização dos diversos temas ou eventos que resultam desta marca de 

apropriação por vias dessacralizantes. Para tanto, antes de partirmos para a análise dos 

conteúdos em recirculação, foi preciso estabelecer um amplo exame de questões que 

particularizam tais obras, até mesmo para assinalar possíveis motivações que tenham 

impulsionado o engajamento suficiente na audiência participante. Interessa questionar o 

que estes dois casos têm de diferente dos vários outros acontecimentos midiáticos que 



109 
 

ocorreram mais ou menos no mesmo período, mas que não foram projetados a um 

programa de circulação participativa. 

De maneira geral, nosso percurso analítico pode ser dividido em cinco etapas 

sequenciais (quadro 1), sendo que as duas primeiras já foram previamente explicadas: 

Quadro 1: Etapas do percurso analítico proposto 

 

As etapas três e quatro se basearam em análises qualitativas: no caso da terceira, 

usamos como referências as matérias, publicações e apresentações divulgadas e 

veiculadas por veículos tradicionais de mídia; já na quarta etapa, a análise qualitativa se 

baseou nos textos, vídeos, montagens, gifs69, fotos e outras formas de adaptações 

participativas que foram selecionadas ao longo do processo de circulação nas redes 

sociais, tendo o Facebook como especial foco. A quinta fase é resultado das sondagens e 

dos levantamentos coletados nas etapas anteriores. 

 

5.3. DESCRIÇÃO DAS OBRAS EM SEU MOMENTO SACRALIZADO 

Nos interessa, a esta altura, observar características relativas à origem da obra, 

assim como a outros atributos que antecedem seus espalhamentos engajados nas redes 

sociais. Ainda que, em muitos aspectos, a obra ressignificada se misture e se confunda 

                                                           
69 Graphics Interchange Format (Formato para Intercâmbio de Gráficos, em tradução literal) é um formato 

mapa de bits usado na web para compartilhamento de imagens animadas. 

Etapa Objetivo 

Seleção de fanpages 

humorísticas. 

Observar e identificar temas/obras em 

espalhamento no Facebook. 

Observação das 35 fanpages 

humorísticas selecionadas. 

Apresentação das obras em seu 

momento sacralizado. 

Identificar as particularidades nas obras genetrizes 

e possíveis indícios inerentes a elas que mobilizam 

os usuários a se apropriarem delas nas redes 

sociais.  

Apresentação das obras em seu 

momento profanado 

Observar os modos de profanação ao longo do 

movimento circulatório em redes sociais; Apontar 

os diferentes usos profanatórios de conteúdos 

apropriados pelos usuários participantes. 

Categorização dos eventos 

midiáticos que formam as obras 

coletivas 

Testar a hipótese de que as ações de participantes 

particulares podem convergir com outras ações de 

usuários semelhantes em via de permitir a 

formação de fenômenos coletivos que impactam na 

agenda pública de deliberação. 
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com a obra genetriz, por conta de uma fluidez textual característica da recente arquitetura 

comunicacional, trata-se de um esforço em particularizar aquilo que seria o produto 

midiático “Olimpíadas 2016” / “Pokémon Go” em sua essência, naquilo que antecede 

todas as adaptações profanatórias. 

Ou seja, pretendemos traçar um esboço do que seria a obra no momento de sua 

sacralidade midiática, quando sua propagação ocorre mais por disseminação. Neste 

sentido, as obras serão expostas a partir dos seguintes fundamentos (quadro 2): 

Fundamento Objetivo 

Cenário Compreender sob qual contexto a obra midiática surgiu. 

Atualização 

midiática 

Tratar das origens midiáticas das obras, ou seja, do momento 

em que a obra passa do virtual ao atual – quando ganha status 

de existência atual na mídia. 

Relação com veículo 

de mídia 

Abordar o vínculo que a mídia sacralizada estabelece com o 

conteúdo a que faz referência 

Autoria Explorar a relação entre obra e autor no momento que antecede 

a profanação. 

Temporalidade Tratar do desenvolvimento da obra genetriz ao longo do tempo, 

desconsiderando o espalhamento por usuários participantes. 

Capacidade de 

pervasividade 

profanatória na rede 

Por fim, indicar possíveis aspectos para a obra ter gerado 

engajamento na rede de ressignificações. 

Quadro 2: Questões para apresentação da obra em seu momento sacralizado 

 

Abordar o cenário em que a obra cultural midiática se manifestou é, antes de tudo, 

explorar as expectativas vigentes no momento de sua transmissão, no caso das 

Olimpíadas, e de seu lançamento, no caso do jogo Pokémon Go: quais outros eventos e 

acontecimentos influenciavam na percepção destes conteúdos, qual era o clima para 

aceitação deles, etc.  

A atualização midiática faz referência ao momento em que a obra ganha forma na 

mídia, ou seja, quando deixa de ser conceito para se concretizar. É a partir deste momento 

que a peça passa a estar disponível para múltiplas atualizações e adequações de sentidos. 

Trata-se de uma escolha consciente pelo pesquisador, com intuito metodológico de definir 

o instante de destaque em que a obra se formaliza na mídia. Interessa-nos observar os 

aspectos que particularizam este momento aos casos analisados. 

Os tópicos que tratam da relação da peça com os veículos de mídias e de sua 

autoria midiática se relacionam no sentido de que, obras que têm um vínculo mais direto 
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com um veículo midiático frequentemente têm também uma função autoral mais bem 

definida. Por mais problemática que seja a questão da autoria de séries ficcionais 

televisivas, por exemplo, é notável que o canal exibidor tem responsabilidade e deve 

prestar contas quanto ao conteúdo que produz e exibe em sua grade. Quanto mais indireta 

e fluida for essa relação da peça com um grupo midiático específico, mais sinuosa tende 

a ser a questão da autoria desta peça ainda que em seu momento sacralizado70. 

Já a questão temporalidade aborda o espaço de tempo no qual a obra foi 

originalmente construída, desconsideradas as adaptações profanatórias. Uma peça 

midiática pode ter sua narratividade construída na mídia ao longo de meses, como uma 

telenovela em que cada cena ou cada episódio representa um recorte do todo que forma o 

enredo, ou no decorrer de segundos, como uma peça publicitária, em que toda a trama 

tem que ser apresentada da maneira mais breve possível.   

Por último, a capacidade de pervasividade profanatória é condição sine qua non 

para investigação dos eventos em questão. A sacralidade que caracteriza o modo de 

distribuição de uma obra midiática é percebida na medida em que é questionável. Assim 

como as noções de cheio, errado e vivo só podem constatadas pela possibilidade de 

aparição de uma condição oposta (vazio, certo, morto), o espalhamento profanatório 

evidencia a existência de uma lógica sacralizante na formatação de narrativas midiáticas.  

 

5.3.1. AS OLIMPÍADAS 2016 EM SUA MIDIATIZAÇÃO SACRALIZADA 

No decorrer do século XX, os jogos Olímpicos se transformaram em um dos 

principais eventos culturais, especialmente por sua abrangência global. Por conta de sua 

magnitude, é relativamente comum entre pesquisadores da área de Educação Física a 

crítica de que a organização do evento incentiva uma progressiva mercantilização da 

prática esportiva e a espetacularização dos torneios, perdendo o foco da competição 

direcionada ao engrandecimento da cultura física universal (PRONI, 2009).  

Especificamente a partir da década de 80, o Comitê Olímpico Internacional (COI) 

incentivou que o modelo olímpico se aproximasse de um projeto de marketing, com 

                                                           
70 A cobertura jornalística da operação da força-tarefa da Polícia Federal e do Ministério Público Federal, 

Lava Jato, pode ser considerada, por exemplo, uma peça intensamente midiatizada. Apesar disso, diferente 

de uma série ficcional televisiva, ela tem um vínculo pouco-direto a grupos midiáticos tradicionais, porque 

esta não foi uma obra textual estritamente composta, produzida e previamente pensada por um veículo ou 

conglomerado específico. Qualquer polêmica na construção autoral desta narrativa tinha sua 

responsabilidade compartilhada com os diversos outros agentes que exerceram coletivamente a função 

autoral. Foi o caso, por exemplo, do vazamento dos grampos telefônicos entre a presidenta Rousseff e o ex-

presidente Lula, seguido da exibição de trechos destes grampos na edição do Jornal Nacional, da Rede 

Globo, no dia 16/03/2016. 
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intuito de gerar lucro aos seus organizadores (PRONI, 2009). Isto significou uma 

elevação nos custos para realização dos jogos, principalmente porque passou a exigir das 

cidades sede uma série de mudanças e soluções que se traduzissem em serviços urbanos 

para garantir mobilidade, segurança e conforto das delegações, jornalistas e turistas vindo 

de todo o mundo. O investimento em setores de infraestrutura, transporte, construção de 

arenas e centros de treinamento obedece a normas internacionais, mas interfere na vida 

de cidadãos compatriotas (CURI, 2013). 

Em 2016, de 5 a 21 de agosto, o Rio de Janeiro sediou os Jogos da XXXI 

Olímpiadas, evento que ficou comumente conhecido como Rio 2016. A capital 

fluminense foi escolhida como sede olímpica e paralímpica no dia 2 de outubro de 2009, 

tendo como concorrentes as cidades de Chicago, Madri e Tóquio.  

Em 2014, o país sediara um outro megaevento esportivo, a Copa do Mundo de 

Futebol. A expressão “legado da copa” virou chavão entre veículos de Comunicação que 

questionavam qual patrimônio o evento deixaria ao Brasil. O termo foi profanado por 

usuários: enquanto uns faziam uso político da expressão, atrelando problemas estruturais 

do país à realização do evento e associando o evento ao governo do PT71 (figura 11), 

outros satirizavam este uso ao vincular o termo a situações excêntricas e sem sentido, 

ironizando o fato de que todas as bizarrices do país estavam sendo consideradas o “legado 

da Copa”72. Ou seja, para além de todo o debate internacional que se fazia acerca das 

vantagens73 em se sediar um evento como as Olimpíadas, resistiam ainda muitos 

resquícios de comparação pública dos efeitos e custos da organização de eventos deste 

porte para o país.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
71 Partido dos Trabalhadores, que esteve no comando do poder executivo federal do país de 2002 a abril de 

2016. 
72 Destacamos a atuação da página humorística no Facebook “O legado da copa” que começou a postar 

fotos de pessoas anônimas e famosas em situações esdrúxulas, associando-as ironicamente ao chavão que 

simplificava tudo como sendo culpa do evento.  
73 No dia que o RJ foi eleito cidade-sede, o jornal americano The New York Times publicou um conjunto 

de artigos que debatiam quais eram os benefícios para as cidades que hospedam eventos como este. 

Disponível em: http://roomfordebate.blogs.nytimes.com/2009/10/02/do-olympic-host-cities-ever-win/ . 

Acesso em: 08/12/2016. 

http://roomfordebate.blogs.nytimes.com/2009/10/02/do-olympic-host-cities-ever-win/
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Figura 11: usuários fazem uso político do termo “Legado da Copa”. Fonte: https://goo.gl/cBDLDO . 

Acesso em: 24/08/2016. 

 

Soma-se a isto a crise política no país ao longo da realização do evento: na véspera 

da abertura Olímpica, o Senado brasileiro recomendou que Dilma Rousseff, então 

presidenta afastada, fosse julgada por crime de responsabilidade no exercício do cargo74. 

O resultado desta série de fatores, dentre outros, foi percebido no Facebook através de 

um engajamento coletivo aparentemente baixo e por um fraco vínculo popular com a obra 

nos dias que antecederam a festa de abertura. Tal fato é interpretado aqui como um 

sentimento majoritário de desânimo prévio ou de aversão com a realização dos jogos 

(figura 12). Até então, a prática de trollagem mais notada no Facebook se expressava em 

razão do usuário torcer contra ou duvidar do êxito do evento. 

Até este momento, a obra parecia vigorar principalmente em regime de 

virtualidade, como modo de expectativa daquilo que existe em potência e não em ato. Os 

Jogos têm sua forma midiática atualizada (ou seja, ganham corporeidade na mídia) no 

momento da transmissão televisiva ao vivo de sua cerimônia de abertura75, no dia 5 de 

agosto de 2016.  

 

                                                           
74 Consequência disto é que a declaração de abertura dos jogos, durante a cerimônia de abertura, foi feita 

pelo então presidente interino Michel Temer. O fato de o representante do país não ter sido eleito 

democraticamente para ocupar tal cargo de liderança também pode ter influenciado no engajamento do 

público com o evento. 
75 A cerimônia na íntegra está disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=N_qXm9HY9Ro . 

Acesso em: 09/02/2017. 

https://goo.gl/cBDLDO
https://www.youtube.com/watch?v=N_qXm9HY9Ro
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Figura 12: montagem expressa textualmente sentimento de aversão às Olimpíadas. Fonte: 

https://goo.gl/h4xLkT. Acesso em: 24/08/2016. 

 

A pergunta que pode ser feita a partir desta definição é: por que escolher este como 

início (formalização) da obra midiática “Olimpíadas 2016” e não outros momentos 

anteriores, como o início do revezamento da tocha olímpica no Brasil, ou mesmo o dia 

em que o Rio de Janeiro foi escolhido como cidade sede, já que em ambos os casos 

também houveram ampla cobertura midiática? Em outras palavras, sendo a construção 

textual tão fluida, como definir princípio, meio e fim de uma obra cultural, se ela sempre 

fará referência a algo que a antecede? Em casos outros, este tipo de definição seria menos 

problemática: há um certo consenso de que o início de uma novela é marcado por sua 

estreia e as chamadas veiculadas antes deste momento são mera divulgação; o mesmo 

ocorre no teatro, em que a peça ganha corporeidade dramática em seu début, independente 

dos ensaios prévios ou das propagandas que o antecederam.  

No caso das Olimpíadas, alguns fatores corroboraram para escolha deste momento 

em particular: 1) a própria expressão “abertura das Olimpíadas” age como um aspecto 

cerimonial que transmite aos agentes envolvidos a ideia de que a obra tem seu início a 

partir daquele ponto; 2) a cobertura massiva e instantânea realizada pelos veículos de 

mídia, principalmente os televisivos, cria uma sensação de unicidade que centraliza este 

momento de atualização em um único ponto temporal, evitando possíveis dissidências 

sobre quando tal obra de fato teve início; 3) o alto índice de consumo síncrono por parte 

https://goo.gl/h4xLkT
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da audiência, com mais de 28 milhões de pessoas acompanhando a cerimônia ao vivo 

pela TV76, indica um interesse até então pouco aparente pela obra midiática. 

Importa salientar que veículos não televisivos também cobriram e divulgaram em 

tempo real a cerimônia, seja por meio de podcasts em seus portais, de transmissões ao 

vivo nas redes sociais, da publicação em comentários minuto a minuto nos websites (em 

que narravam o que acontecia no evento), ou outras estratégias nas quais se privilegiava 

um modo de consumo da informação menos massivo do que o televisivo. No entanto, 

como estamos, por enquanto, definindo a obra em seu momento mais sacralizado, 

priorizamos pelo tipo de transmissão mais célebre e tradicional, aquele em que se prioriza 

o modo consumo midiático mais consagrado: síncrono, popular, barulhento e que atinja 

o máximo de indivíduos possível. 

A participação coletiva sobre a peça midiática simultaneamente à sua 

transmissão77 evidenciou um hábito de consumo no qual a audiência orienta sua interação 

online pelo conteúdo televisivo. Além disso, houve uma mudança na percepção popular 

da obra: segundo dados do ibope, 27% das menções à abertura no Twitter foram positivas 

e 3% negativas, expondo uma alteração no comportamento aparente, da trollagem 

motivada pela agressão ao evento para demonstrações de orgulho nacional, afeto e 

pertencimento durante a transmissão do evento (figura 13).  

 

Figura 13: páginas de humor publicam montagens de exaltação nacional e às Olimpíadas. Fonte: 

https://goo.gl/65AG0i ; https://goo.gl/uFaLkS . Acesso em: 31/08/2016 

                                                           
76 Segundo dados do Ibope. Disponível em: https://www.kantaribopemedia.com/cerimonia-de-abertura-

dos-jogos-olimpicos-no-rio-kantar-ibope-media-apresenta-dados-de-audiencia-e-engajamento-de-tv-no-

twitter/ . Acesso em: 06/12/2016. 
77 No Twitter, onde a participação é mais mensurável, a hashtag #CerimôniaDeAbertura liderou os assuntos 

mais comentados por volta das 19h50. A hashtag #OpeningCeremony também entrou nos Trending Topics 

mundiais cerca de uma hora depois.  

https://goo.gl/65AG0i
https://goo.gl/uFaLkS
https://www.kantaribopemedia.com/cerimonia-de-abertura-dos-jogos-olimpicos-no-rio-kantar-ibope-media-apresenta-dados-de-audiencia-e-engajamento-de-tv-no-twitter/
https://www.kantaribopemedia.com/cerimonia-de-abertura-dos-jogos-olimpicos-no-rio-kantar-ibope-media-apresenta-dados-de-audiencia-e-engajamento-de-tv-no-twitter/
https://www.kantaribopemedia.com/cerimonia-de-abertura-dos-jogos-olimpicos-no-rio-kantar-ibope-media-apresenta-dados-de-audiencia-e-engajamento-de-tv-no-twitter/
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Apesar de uma obra cultural profundamente midiatizada, sua ligação com os 

veículos de mídia convencionais não é de total dependência. Em certo sentido, podemos 

dizer que o evento se desenvolve esportivamente, diplomaticamente e mesmo 

jornalisticamente, independente da sua distribuição direta por vias tradicionais. 

Como não foi previamente concebido única e exclusivamente por veículos e 

grupos midiáticos brasileiros, houve uma possibilidade da exploração de diferentes 

affordances do evento pelas próprias emissoras. Este aproveitamento midiático dos 

recursos intrínsecos ao evento esportivo ocorre desde o momento da concepção narrativa 

sacralizada, qual seja, nos instantes em que veículos de comunicação habilitados 

traduzem semioticamente as potencialidades do evento para um formato midiático 

massivo. 

Além disso, mesmo que uma partida, competição ou apresentação olímpica não 

seja transmitida por um canal de TV em particular, ela acontecerá e será consumida 

midiaticamente de outras maneiras, às vezes de forma indireta e assíncrona. Colabora 

para isto o fato de que as Olimpíadas 2016 tiveram sua transmissão compartilhada entre 

oito emissoras no Brasil78, número maior que nas edições anteriores. 

Neste caso, não seria errado considerar que os organizadores dos Jogos, Comitê 

Rio 2016 e Comitê Olímpico Internacional, exercem a principal “fatia” da função autoral 

do evento. No entanto, nos interessa aqui as autorias dos eventos enquanto conteúdos 

midiáticos, ou seja, os autores das narrativas que se fazem sobre o evento (por ora, antes 

de sua profanação midiática). Por não ter uma relação direta com a mídia, a questão da 

autoria deste evento enquanto conteúdo midiático não é óbvia.  

Num primeiro momento, Band, Globo, Record e Record News, além dos canais 

de Tv por assinatura, seriam os que mais se aproximam deste posto autoral. Mas ainda 

assim, trata-se de uma convenção extremamente fluida, uma vez que tal função é 

compartilhada tanto internamente (pela competência de múltiplos funcionários, dentre 

comentaristas, jornalistas, editores e apresentadores, dentro das próprias emissoras), 

                                                           
78 Globo, Band, Record, Record News (canais abertos), Fox Sports, SporTV, ESPN e BandSports (canais 

fechados). A concessão não exclusiva para transmissão dos jogos na TV aberta foi comemorada pelo comitê 

organizador do evento como uma forma de gerar acréscimo na cobertura do Jogos “em um dos mercados 

que mais cresce no mundo, bem como um aumento histórico em receita para o Movimento Olímpico”. 

Disponível em: https://www.rio2016.com/noticias/rio-2016-comemora-acordo-historico-sobre-direitos-

de-transmissao-olimpicos-para-2014-e-2016-no-brasil . Acesso em: 06/12/2016. 

https://www.rio2016.com/noticias/rio-2016-comemora-acordo-historico-sobre-direitos-de-transmissao-olimpicos-para-2014-e-2016-no-brasil
https://www.rio2016.com/noticias/rio-2016-comemora-acordo-historico-sobre-direitos-de-transmissao-olimpicos-para-2014-e-2016-no-brasil
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quanto externamente, com outras instâncias oficiosas exercendo influência sobre a 

construção narrativa na mídia consagrada.  

No decorrer do desenvolvimento da obra analisada, outros veículos renomados 

tomavam e cediam centralidade na condução narrativa, num sucessivo movimento de 

troca e atualização da função autoral. Por meio do uso combinado de múltiplas 

plataformas midiáticas, tais quais internet, impresso e plataformas móveis, estes veículos 

privilegiaram novos itinerários midiáticos de tal modo a incentivar modos de consumo 

mais individualizados, particulares e menos massivos do que aquele que foi favorecido 

durante a exibição da cerimônia de abertura. 

Uma vez definido que o marco para o início da obra midiática sacralizada 

“Olimpíadas 2016” foi a transmissão massiva/ consumo síncrono e compartilhado da 

cerimônia de abertura, propomos, por coerência, determinar que a cerimônia de 

encerramento delimita seu fim - pelo menos para os objetivos analíticos aqui propostos. 

De tal modo, decidimos que a obra a ser analisada durou do dia 5 de agosto ao dia 21 de 

agosto de 2016.  

Tudo o que os veículos de mídia desenvolveram e/ou transmitiram antes desta data 

pode ser considerado divulgação ou antecipação da obra, bem como todos os conteúdos 

posteriormente desenvolvidos por tais veículos podem ser considerados repercussão da 

obra. Esta repercussão não deixa de ser um prolongamento narrativo, e portanto se 

relaciona e expande a obra para além dela própria. Mas é importante saber qual é a 

fronteira, até mesmo para saber qual limite - e quanto dele - foi transposto.  

Sob este aspecto, podemos dizer que a obra narrada midiaticamente, cujo nome 

dá-se “Jogos Olímpicos”, tiveram início, meio e fim mais ou menos delimitado. Passado 

o momento da abertura televisionada, os eventos olímpicos foram marcados por 

acontecimentos que se sucediam e atualizavam a peça genetriz ao longo de pouco mais 

de duas semanas. 

Ou seja, além de serem um evento fluido, a “Olimpíadas 2016” também foi 

midiaticamente construída ao longo de um tempo, assim como uma novela. As 

atualizações nessa obra genetriz influenciavam as apropriações participativas dos 

usuários. A abertura foi como o capítulo de estreia de uma novela e os eventos 

propriamente olímpicos (jogos esportivos, partidas e apresentações) ou aqueles que se 

relacionam de alguma forma com as Olimpíadas, se sucederam e atualizaram o interesse 

do público, fazendo que a temática de interesse fosse substituída, embora todas 

estivessem sob o mesmo guarda-chuva midiático-cultural. 
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A propriedade apropriativa é inerente à obra em questão, mas nem por isso 

independe da iniciativa humana. Significa dizer que peça midiática teve, desde a sua 

concepção por meios sacralizadores, a apropriação participativa como affordance 

disponível e possível, mas tal uso só se concretiza graças ao interesse dos usuários. A 

partir destas questões (temporalidade da obra matriz e sua capacidade inerente ao 

espalhamento profanatório), propomos estratificar o movimento circulatório em etapas 

que se expressam por casos, relacionados com as Olimpíadas, que se tornaram 

discursivamente relevantes para seu desenvolvimento narrativo por meio da mobilização 

coletiva dos usuários.  

Neste sentido, selecionamos doze casos que reiteradamente se apresentaram e 

influenciaram os roteiros da obra após seu início: 1) Polêmica sobre quem criou o avião; 

2) O relacionamento entre Galvão e Neymar; 3) Comparação Marta e Neymar/ Futebol 

feminino e masculino; 4) Fora-Temer; 5) Manchas no corpo de Michael Phelps/ Michael 

Phelps pede socorro; 6) Guga labrador humano; 7) Menina se recusa a ajudar turista; 8) 

NYT reclama do biscoito Globo; 9) França perde duas vezes para o Brasil/ Brasil se vinga 

do 7x1; 10) Nadadores americanos mentem sobre assalto; 11) O mérito de Rafaela Silva; 

12) O racismo de ginasta medalhista.  

Dos doze temas percebidos, os dois últimos são os que menos notadamente 

passaram por uma intervenção humorística e, portanto, não serão foco de nossa 

investigação. O caso “mérito de Rafaela Silva” tratou principalmente de um disputa 

política entre usuários nas redes que usavam a vitória da judoca brasileira Rafaela Silva 

nas Olimpíadas para confirmarem o que pensam e defenderem suas convicções (figura 

14). Segundo matéria da BBC Brasil79 sobre o assunto, os usuários se apropriaram da 

história de vida da campeã olímpica como modo de enaltecer quatro vieses distintos: a) a 

vitória sobre o racismo; b) os militares como reserva moral; c) o poder dos programas 

sociais; d) superação individual (defesa da meritocracia).  

                                                           
79 Disponível em: http://www.bbc.com/portuguese/brasil-37022870 . Acesso em: 06/09/2016. 

http://www.bbc.com/portuguese/brasil-37022870
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Figura 14: Distintos usos políticos marcam vitória de judoca. Fonte: 

http://www.bbc.com/portuguese/brasil-37022870 . Acesso em: 06/09/2016 

 

Já o caso de racismo envolveu uma declaração de 2015 do ginasta Arthur Nory, 

recuperada, recirculada e comentada por usuários principalmente após a conquista da 

medalha de bronze na final do solo masculino de ginástica artística.  Na época, Nory 

divulgou vídeo pela sua conta na rede social Snapchat em que ele e outros atletas faziam 

piadas racistas voltadas ao ginasta Ângelo Assumpção80. Consequência disto é que, 

durante sua performance nas Olimpíadas de 2016, à medida que o atleta avançava no 

ranking do solo, usuários mencionavam seu nome nas redes sociais, acompanhado da 

palavra “racista” ou similares (figura 15), influenciando a construção discursiva deste 

episódio midiático.  

Questões sociais, tais quais feminismo, ações afirmativas, desigualdade social, 

preconceito racial e de classe, direitos humanos, parecem ter sido agenciadas em debates 

públicos nestes dois casos. No entanto, o recurso humorístico foi pouco ou menos 

observado nestes eventos, em comparação com os demais. Em geral, os usuários pareciam 

se preocupar mais com a construção e defesa de argumentos sérios e embasados para 

resguardar uma posição política muito bem definida, sem margens para deboches ou 

interpretações satíricas.   

                                                           
80 Disponível em: http://brasil.elpais.com/brasil/2016/08/14/deportes/1471202727_863192.html e 

http://rederecord.r7.com/rio-2016/apos-medalha-de-bronze-internautas-lembram-caso-de-racismo-de-

arthur-nory-contra-colega-de-equipe-14082016  

http://www.bbc.com/portuguese/brasil-37022870
http://brasil.elpais.com/brasil/2016/08/14/deportes/1471202727_863192.html
http://rederecord.r7.com/rio-2016/apos-medalha-de-bronze-internautas-lembram-caso-de-racismo-de-arthur-nory-contra-colega-de-equipe-14082016
http://rederecord.r7.com/rio-2016/apos-medalha-de-bronze-internautas-lembram-caso-de-racismo-de-arthur-nory-contra-colega-de-equipe-14082016
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Figura 15: usuários associam imagem de ginasta a racismo. Fontes: https://goo.gl/8SnzRs ; 

https://goo.gl/UmXPIY . Acesso em 06/09/2016 

 

Como nossa ênfase é a mobilização do riso entre pessoas semelhantes que se 

conectam na rede e a observação do humor como meio para agenciamento e promoção 

de tópicos até então negligenciados na mídia, focamos nossa análise nas ressignificações 

humorísticas propostas nos outros dez casos selecionados. Nos interessa, portanto, os 

casos em que a profanação dos dispositivos midiáticos é mobilizada pelo emprego da 

sátira e do deboche. 

 

5.3.2. O POKÉMON GO EM SUA MIDIATIZAÇÃO SACRALIZADA 

A indústria de jogos eletrônicos gerencia, desde os anos 70, um mercado midiático 

de popularidade e lucratividade crescente, exercendo grande influência na cultura pop ao 

longo das décadas finais do século passado e culminando com sua consolidação como 

indústria de entretenimento mais rentável do mundo nos primeiros anos do presente 

século. Inovações tecnológicas no decorrer deste período permitiram uma melhora na 

resolução de vídeo, fazendo com que os jogos alcançassem maior verossimilhança 

(PIMENTA, 2016). A crescente conectividade entre jogadores permitiu a 

desenvolvedores explorar mais recursos estéticos e narrativos nas obras. 

O primeiro jogo Pokémon foi proposto à Nintendo pelo japonês Satoshi Tajiri, 

que passou a investigar as possibilidades tecnológicas do Game Boy81 no início dos anos 

                                                           
81 Console portátil desenvolvido pela Nintendo. 

https://goo.gl/8SnzRs
https://goo.gl/UmXPIY
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90 (CARMO, GUSHIKEN, HIRATA, 2013). Simultaneamente à expansão comercial do 

mercado de consoles e de sua consequente assimilação como fenômeno da Cultura Pop, 

a tradição japonesa foi se consolidando pelo fornecimento de produtos eletrônicos e pela 

inovação continuada de tais produtos. Apesar disto, a franquia Pokémon encontrou 

resistência para se capilarizar no ocidente, em grande parte por ressalvas culturais 

(KURTZ, 2013).  

No Brasil, antes de ficar conhecido pelos jogos, a saga precisou ser apresentada 

por meio de animações para televisão voltadas ao público infantil e jovem (BARBOSA, 

2016). Desde meados de 2000, quando os desenhos estrearam na TV aberta, a marca 

Pokémon passou por constantes expansões, tanto na mitologia da saga, quanto no mix de 

produtos midiáticos disponíveis, se firmando como uma das principais franquias globais 

de videogames (CARMO, GUSHIKEN & HIRATA, 2013; KURTZ, 2013). 

Apesar da grande comoção com o lançamento do game Pokémon Go, o jogo 

representa apenas mais um produto na esteira de conteúdos desenvolvidos pela Pokémon 

Company, corporação de propriedade da empresa japonesa de videogames Nintendo 

Company, que é responsável pelo licenciamento e comercialização da franquia. 

Desenvolvido pelo estúdio Niantic Labs82, o jogo foi encomendado pela Nintendo com o 

objetivo de incorporar o universo ficcional da saga ao mundo “real” (PIMENTA, 2016).  

Isto significa que o usuário pode enxergar e interagir um monstrinho pokémon na 

sala de casa, ainda que ele só esteja visível pela tela do aparelho celular. O aplicativo 

processa uma imagem virtual sobre o sinal obtido via câmera do smartphone. Por meio 

do uso da câmera, da tela touch e da função GPS, os jogadores podem encontrar, capturar 

e batalhar com seus pokémons (BARBOSA, 2016). Desta maneira, os usuários podem 

desenvolver sua própria aventura de maneira distinta de outros players, configurando sua 

relação com a história através de distintos usos com as novas mídias. 

A interatividade entre jogadores é um dos destaques deste produto, já que os 

usuários batalham entre si pelos mesmos objetivos: capturar pokémons por meio de seus 

dispositivos e duelar pelo domínio de ginásios especiais espalhados pelas cidades. As 

interações mediadas por computadores corroboram para o entendimento de coletividade 

que passa a se configurar nas sociedades em rede. 

Além disto, ao se integrar com os mapas das cidades nas quais se insere, o jogo 

possibilita o constante atrito (mais ou menos conflituoso) entre a natureza virtual e a atual, 

                                                           
82 Empresa de desenvolvimento de softwares, conhecida pela criação de jogos em realidade aumentada 

para smartphones. 
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incentivando novos usos das localidades físicas. As pokéstops, por exemplo, são pontos 

distribuídos em locais públicos onde os players podem ganhar itens virtuais relevantes ao 

jogo e que se tornam ambientes de encontro disputados entre usuários, alterando as 

próprias dinâmicas de uso dos espaços coletivos. 

Inicialmente lançado na Austrália, Nova Zelândia (dia 6 de julho), Estados Unidos 

(dia 7) e Alemanha (dia 13), o game se tornou um dos mais jogados do mundo em menos 

de uma semana, ultrapassando o número de downloads do aplicativo de relacionamentos 

Tinder, lançado quatro anos antes83. No Brasil, a expectativa para o lançamento era alta, 

perceptível no compartilhamento de matérias em blogs que ensinavam as pessoas a 

baixarem o jogo antes mesmo de seu lançamento oficial no país84. Por meio da hashtag 

#pokemongonobrasilhoje, usuários do Twitter se engajaram no decorrer dos dias que 

antecederam o lançamento nacional para acompanhar, torcer junto e reclamar da marca 

Nintendo pela demora na liberação do jogo (figura 16).  

 

 

 

 

Figura 16: montagens ironizam demora de lançamento no Brasil85. Fonte: 

https://twitter.com/hashtag/pokemongonobrasilhoje . Acesso em: 06/09/2016 

 

Até então, boa parte da narrativa midiática sacralizada que se construía em torno 

da obra no Brasil era oriunda dos veículos de comunicação massivos ou especializados 

em temas como tecnologia, mercado e/ou videogames. Tanto a mídia massiva, quanto a 

                                                           
83 Disponível em: http://link.estadao.com.br/noticias/games,o-que-e-pokemon-go-entenda-osucesso-do-

game,10000062697 ; http://olhardigital.uol.com.br/noticia/acoes-danintendo-quase-dobram-apos-

lancamento-de-pokemon-go/60303 . Acesso em: 06/12/2016. 
84 Disponível em: http://adrenaline.uol.com.br/2016/07/06/44465/ja-e-possivel-jogar-pokemon-go-no-

brasil-veja-como-baixar-a-versao-do-game-para-android ; https://www.tecstudio.com.br/android/como-

burlar-servidores-de-pokemon-go/ . Acesso em: 06/12/2016. 
85 Na terceira imagem da figura, o recurso cômico se faz presente pelo uso do meme comumente conhecido 

como “Travolta confuso”. Trata-se de uma imagem da personagem Vicente do filme “Pulp Fiction: Tempo 

de Violência”, interpretado por John Travolta. Este recorte imagético foi apropriado de diversas maneiras 

por usuários participantes e inserido em contextos múltiplos da vida cotidiana, sempre com o objetivo de 

passar uma ideia de dúvida, indecisão, indefinição, imprecisão. 

https://twitter.com/hashtag/pokemongonobrasilhoje
http://link.estadao.com.br/noticias/games,o-que-e-pokemon-go-entenda-osucesso-do-game,10000062697
http://link.estadao.com.br/noticias/games,o-que-e-pokemon-go-entenda-osucesso-do-game,10000062697
http://olhardigital.uol.com.br/noticia/acoes-danintendo-quase-dobram-apos-lancamento-de-pokemon-go/60303
http://olhardigital.uol.com.br/noticia/acoes-danintendo-quase-dobram-apos-lancamento-de-pokemon-go/60303
http://adrenaline.uol.com.br/2016/07/06/44465/ja-e-possivel-jogar-pokemon-go-no-brasil-veja-como-baixar-a-versao-do-game-para-android
http://adrenaline.uol.com.br/2016/07/06/44465/ja-e-possivel-jogar-pokemon-go-no-brasil-veja-como-baixar-a-versao-do-game-para-android
https://www.tecstudio.com.br/android/como-burlar-servidores-de-pokemon-go/
https://www.tecstudio.com.br/android/como-burlar-servidores-de-pokemon-go/
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especializada (de nicho), se enquadram na categoria de autores canônicos, pois ambas 

tratam de veículos previamente habilitados. Quer constituam grupos de mídia 

historicamente consagrados, quer possuam um conhecimento técnico reconhecido sobre 

o assunto, ambos dispõem de uma legitimidade, uma espécie de “permissão” pública para 

ocupar aquele local de fala privilegiado. 

É importante, a esta altura, distinguir aquilo que chamamos de obra “Pokémon 

Go” do jogo propriamente dito. Embora o jogo seja também uma peça midiática em si, a 

obra cultural midiática de que estamos tratando pode se estender para além da própria 

dimensão ficcional do game. Assim como a obra cultural sacralizada Jogos Olímpicos faz 

referência às narrativas que os veículos constroem a respeito das Olimpíadas, com o 

Pokémon Go ocorre também o mesmo. Aquilo que se concebe enquanto obra cultural 

referente ao Pokémon Go se expande a todos os discursos oriundos de esferas habilitadas 

que conformam o tema sobre uma mesma substância, influenciando modos de leituras 

posteriores. 

 A obra Pokémon Go já existia de maneira não formalizada antes do lançamento 

do game no país, isso porque a formalização pertence à esfera do jogo em si e não da 

cobertura ou do buzz em torno dele. Tal existência do produto se dava até então em regime 

de virtualidade (ou seja, só existia em potência) e era reforçada tanto pela expectativa 

vigente entre os usuários, que motivava uma participação coletiva e espontânea, quanto 

pelas matérias de veículos de comunicação que divulgavam a obra ou buscavam prever 

textualmente suas narrativas.  

Mesmo assim, consideramos que a atualização midiática da obra no Brasil apenas 

ocorre com seu lançamento, no dia 3 de agosto de 2016, momento em que a Pokémon 

Company (e a Nintendo, por extensão) passa a ocupar o posto de autoria principal da peça 

midiática. Assim como a cerimônia de abertura das Olimpíadas, o lançamento do game 

foi escolhido como momento de início do recorte de nossa análise.  

É difícil apontar o papel da imprensa na autoria sacralizada da obra, já que os 

próprios usuários também geravam expectativas e demandavam dos veículos, tradicionais 

ou especializados, essas coberturas. Logo, diferente das Olimpíadas em que os veículos 

de comunicação de massa exerceram função autoral mais aparente, aqui é a empresa dona 

do jogo quem disponibiliza a narrativa canônica. Entre outras causas, isto se deve ao fato 

de que os usuários mais engajados não precisavam mais tanto dos textos produzidos pelos 

veículo para acessar o que se esperava do jogo Pokémon Go, pois agora eles tinham 

acesso à própria peça na íntegra.  
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No momento em que o jogo é lançado, o conteúdo narrativo Pokémon Go ganha 

corporeidade na mídia, deixa de ser mera previsão midiática e passa a ser obra corrente, 

efetiva e palpitante, de maneira que os modos de consumo também são atualizados. A 

obra genetriz (ou seja, aquela construída pelos agentes mais reconhecidamente 

capacitados) deixa de ser consumida por leitores que acessam seu conteúdo por meio de 

textos intermediários que visam antecipá-la, para ser consumida primordialmente por 

jogadores com capacidade de modificar a narratividade do game de acordo com suas 

intencionalidades.  

Os meios de comunicação tradicionais e especializados continuaram a produzir 

textos midiáticos sobre o tema, influenciando nos scripts que se constroem sobre o jogo. 

Tais conteúdos, em geral trataram da receptividade pelos usuários, de casos de pessoas 

que tiveram seus celulares roubados enquanto jogavam, das vantagens e riscos de usar 

um simulador de localização para capturar mais pokémons (ou seja, burlar as regras do 

game), dos motivos para o jogo não estar funcionando em alguns aparelhos celulares e 

das razões para o interesse público pelo game ter diminuído em alguns países.  

Essa obra tem, portanto, uma dupla relação com as empresas de mídia: por um 

lado a companhia internacional responsável pela produção e pela distribuição do game é 

responsável pela estrutura narrativa do jogo, por fornecer um leque de interações 

possíveis e disponibilizar affordances que facilitem a exploração do jogo pelo player; por 

outro lado, os veículos de mídia nacional também se vinculam a obra ao sugestionar 

modos de leitura dela, tanto para jogadores, quanto para aqueles que não têm acesso ou 

interesse em jogar o jogo. 

Definir quais agentes mais se aproximam de uma posição consagrada de autoria 

depende principalmente de qual relação o usuário participante possui com a peça 

midiática em questão. Mais especificamente, depende de como ele se posiciona frente ao 

jogo em realidade aumentada. Se o indivíduo não se interessa em participar do game, ele 

irá consumir a obra de forma indireta, sem acesso à fonte primária, e boa parte das 

narrativas creditadas e sacralizadas que ele terá acesso será advinda dos veículos de mídia 

tradicionais ou especializados.  

No entanto, se estamos tratando de um indivíduo particularmente engajado com a 

leitura e interpretação da obra in loco, direto da fonte, isto influenciará seu modo de 

consumo e as narratividades das quais ele terá acesso. Ou seja, aqueles usuários que se 

interessam em baixar o game e participar das ações propostas pelas lógicas internas do 
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jogo, modificam inclusive a própria instância que exerce a função autoral primordial das 

dimensões que formam a obra Pokémon Go (quadro 3).  

 Quadro 3: Relação entre tipo de usuário e o vínculo da obra com a autoria sacralizada 

 

 Assim como um livro, uma pessoa pode se interessar consumi-lo diretamente do 

exemplar físico, interpretando o enredo, as tramas e as ideias autorais por meio do texto, 

mas pode também preferir um modo de consumo indireto, qual seja, conhecer a história 

narrada através de resenhas, matérias, vídeos didáticos no Youtube, filmes ou debates 

públicos sobre a obra. Neste segundo caso, podemos considerar que a história do livro é 

reinterpretada por agentes potencialmente tão consagrados quanto o próprio autor do 

livro, de tal maneira que tais agentes assumem momentaneamente a função autoral da 

peça, que passa a ser consumida por meio de seus paratextos. 

No caso aqui analisado, podemos considerar que a obra midiática Pokémon Go 

tem seu vínculo com a autoria sacralizada modificado a depender do modo que o usuário 

consome e enxerga a peça. De todo modo, este vínculo é mais direto quanto mais evidente 

for a relação de dependência entre o conteúdo estrito a que a obra faz referência (no caso, 

o jogo) e a mídia que dispõe do acesso pelo qual o usuário lê o conteúdo (Nintendo ou 

imprensa nacional). 

Esta dualidade também se faz presente na temporalidade em que a obra se 

apresenta. Caso consideremos que os veículos de mídia são os principais fornecedores de 

narrativas formais à audiência, temos que a temporalidade de apresentação da obra ao 

público é concentrada nos dias próximos ao lançamento do game no Brasil. Ao contrário 

das Olimpíadas que são midiaticamente construídas ao longo de mais de duas semanas, 
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neste outro caso a obra é constituída num período temporal muito próximo ao seu 

lançamento86.  

Com o passar dos dias, o tema vai perdendo relevância na grande mídia e se 

tornando menos frequente, reaparecendo cada vez mais ocasionalmente para atualizar as 

estatísticas de sucesso do jogo, faturamento e lucro dos desenvolvedores ou noticiar 

particularidades de comportamento dos brasileiros que jogam. Nos blogs, sites e canais 

de vídeos especializados em videogames, o tema continua em debate por um período 

maior e reaparece a cada nova atualização tecnológica ou notícias sobre quebra de 

recordes em downloads.  

Por isso, apesar de conseguirmos definir um início para a obra em questão (seu 

lançamento no Brasil), é particularmente complicado delimitar seu meio e seu fim, ou 

seja, definir até que ponto estamos abordando a própria peça midiática Pokémon Go e a 

partir de quando trata-se de sua repercussão pelas esferas tradicionais (o que marca uma 

diferença notável com relação ao outro fenômeno analisado, que tem data de início e de 

término). Esta é uma questão válida se considerarmos o modo de consumo indireto, ou 

seja de usuários que não são jogadores. 

No entanto, se a Nintendo for considerada a principal agência de mídia 

responsável pela função autoral sacralizada, temos que a temporalidade que a obra se 

apresenta é tão ou mais aberta que no caso anterior. Isto porque o tempo no qual a peça 

será consumida dependerá da maneira e da intensidade que o player irá se relacionar com 

o game.  

O lançamento do Pokemon Go ocorreu em um dia específico e, diferente dos 

Jogos Olímpicos, existiram poucas atualizações midiáticas na estrutura matriz da obra. 

Ou seja, as atualizações discursivas que ocorreram foram quase todas mobilizadas pelo 

uso dos participantes em rede, quase sempre referendando o texto narrativo da obra já 

disponível desde o seu lançamento. 

Dentro da estrutura narrativa pluridimensional e não linear proposta pela 

Nintendo, e apresentada aos usuários em um metameio midiático (MANOVICH, 2013), 

no qual várias plataformas se integram e se hibridizam para intensificar uma experiência 

imersiva do usuário na rede, cabe aos jogadores desenvolverem suas próprias aventuras 

                                                           
86 Inclusive por sua capacidade reduzida de atualização: as Olimpíadas são eventos simultâneos que 

demandam atualização frequente sobre novos resultados e informações, ao passo que o jogo somente terá 

essa narrativa reestruturada em veículos de comunicação de massa quando grandes atualizações 

acontecerem. 
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ao interagirem de diferentes maneiras com os affordances pré-estabelecidos pelo autor 

consagrado. A temporalidade neste caso é ainda mais dispersa pois é particularizada: o 

final da obra seria definido pelo momento em que o usuário desinstala o game ou deixa 

de jogá-lo87. 

De maneira geral, podemos dizer que o modo de consumo interfere na forma com 

a qual o usuário interage com o jogo e naquilo que este usuário entende como a obra 

midiática, alterando primeiramente o entendimento sobre quem controla a autoria 

tradicional desta obra e, consequentemente, os discursos que se inserem na sua construção 

social e cultural. Isto significa que mesmo a forma pela qual os usuários se posicionam 

nas redes de ressignificações é marcada pela diferença no modo de consumo e 

entendimento sobre o que é a obra Pokémon Go.  

O que se percebeu foi uma espécie de polarização nas participações entre os que 

acessavam as narrativas no próprio jogo e aqueles que consumiam a obra com certo 

distanciamento do jogo, por vias indiretas (matérias jornalísticas e outros meios) e que, 

portanto, compreendiam a obra genetriz principalmente pelos discursos oficiosos que se 

faziam acerca do jogo. Entre estes últimos, foi frequente a trollagem em relação ao game 

e a seus players, no sentido de preservar os estereótipos vigentes (e muitas vezes 

conservados pelo viés geral da cobertura realizada por parte da imprensa88) de que: a) o 

jogo iria imbecilizar os jogadores, b) quem jogava era desocupado ou não produtivo e, c) 

as pessoas que jogassem estariam aumentando as chances de terem seus celulares 

roubados (figura 17). 

 

 

 

 

 

 

                                                           
87 Uma das principais razões para os jogadores pararem de jogar Pokémon Go ocorre quando eles 

completam a Pokédex (máquina que registra e cataloga os Pokémon), ou seja, quando conseguem capturar 

todos os monstrinhos disponíveis, completando o objetivo do game. 
88 No programa Brasil Urgente, veiculado nacionalmente pela rede Bandeirantes, do dia 04/08/2016, o 

apresentador José Luiz Datena afirmou que quem joga o game é “poketrouxa”, “mané” e “desocupado”, 

ratificando uma série de estereótipos que se aderem à construção social da obra cultural. “Onde já se viu 

perder tempo com isso? Isso é uma babaquice que não tem tamanho”, disse durante a exibição ao vivo do 

programa vespertino. Disponível em: http://tvefamosos.uol.com.br/noticias/ooops/2016/08/05/datena-

xinga-jogadores-de-pokemon-go-de-manes-desocupados.htm  

 

http://tvefamosos.uol.com.br/noticias/ooops/2016/08/05/datena-xinga-jogadores-de-pokemon-go-de-manes-desocupados.htm
http://tvefamosos.uol.com.br/noticias/ooops/2016/08/05/datena-xinga-jogadores-de-pokemon-go-de-manes-desocupados.htm
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Figura 17: Comentários em matéria sobre Pokémon Go expõem preconceito com o jogo e os 

jogadores. Fonte: https://goo.gl/DkO1ms . Acesso em: 28/10/2016 

 

Por oposição, os usuários mais engajados com as experiências intrínsecas ao jogo, 

ironizavam o discurso moralizante daqueles que os criticavam (figura 18). Além disso, 

percebeu-se também um movimento contestatório com relação à própria lógica dramática 

do jogo. Não é possível definir com exatidão se apenas os players são responsáveis por 

este tipo de participação, embora o mais provável é que eles tenham mais conhecimento 

do game para questionar sua coerência interna.  

De qualquer modo, este tipo de usuário propunha adaptações e atualizações que 

frequentemente fugiam daquilo que era previamente determinado pelo autor-Nintendo, 

como quando, por exemplo, ironizavam a grande oferta de monstrinhos considerados 

fracos ou questionavam a distribuição de itens relativos ao jogo em algumas localidades. 

 

https://goo.gl/DkO1ms
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Figura 18: usuários ironizam discurso moralista 

que critica jogadores de Pokemon Go. Fonte: 

https://goo.gl/kqSS6I ; https://goo.gl/4wz6B9 . 

Acesso em: 11/09/2016 

 

 

 

Por meio de múltiplas montagens humorísticas nas redes sociais tais usuários 

sugeriam novas funcionalidades para o jogo, agregavam novos personagens e situações 

para a mitologia da saga, além de remixarem o universo Pokémon com outras obras 

culturais, satirizarem experiências esdrúxulas proporcionadas pela dinâmica proposta 

pelo game e se apropriarem dos termos, lógicas e estruturas narrativas do jogo para tratar 

de questões do cotidiano dos usuários e de seus semelhantes nas redes sociais. Por se 

tratar de um tema profundamente abordado por diversos sujeitos, a obra adere a um 

crescente movimento de apropriação profanatória em vias de suprir a necessidade 

relacional entre usuários.  

 

5.4. DESCRIÇÃO DAS OBRAS EM SEU MOMENTO PROFANADO 

A partir da apresentação das obras em seu momento pré-espalhamento 

participativo e dialógico, o passo seguinte abrange o desenvolvimento de critérios de 

descrição suficientes para categorizar os mais distintos modos de uso da audiência em 

rede. A aplicação da análise de conteúdo nos permite a observação do espalhamento 

profanatório por um período de tempo específico, momento no qual a circulação 

apropriativa se torna mais intensa nas produções de usuários conectados em rede.  

Por meio dessa estratégia, é possível reconhecer aspectos recorrentes no todo que 

formam as obras culturais analisadas. Colocando em relevo determinados elementos das 

mensagens selecionadas, tais quais, co-ocorrência de palavras, termos, chavões, imagens, 

símbolos ou conceitos, pretendeu-se respeitar os critérios de pertinência, 

https://goo.gl/kqSS6I
https://goo.gl/4wz6B9
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representatividade e homogeneidade tratados por Bardin (1977). Dada a inexequibilidade 

em avaliar os fenômenos de espalhamento em toda sua extensão, propomos a investigação 

dos recortes considerados significativos para as obras em circulação.  

Para tanto, propomos tratar o corpus aqui selecionado como unidades 

identificáveis de espalhamento humorístico. São, portanto, a menor parte identificável de 

um fluxo disperso de profanações que se inserem na lógica da ‘zuera’. Frequentemente, 

estas unidades podem se atrelar à noção de memes, principalmente se compreendermos 

memes como grupos de conteúdos com características em comum, ao invés de unidades 

isoladas que se propagam bem nas redes sociais (SHIFMAN, 2014). 

Para além do senso comum de que eles são sempre remixagens ou adaptações com 

forte apelo imagético, os memes podem ser expressos por imagens, comportamentos, 

ideias, práticas e personagens. Acima de tudo, memes na internet são sempre uma coleção 

de textos (SHIFMAN, 2014, p. 56). Desta forma, é impossível traduzir um meme como 

um conteúdo ou uma peça exclusivamente. As unidades selecionadas para apresentação 

são sempre parte do todo, sempre um recorte ou um retrato de um momento inserido no 

todo que forma o meme.  

Assim como a ideia de conteúdo espalhável (JENKINS et al, 2013), o termo meme 

não abarca todas as diferentes formas que um dado pode ser difundir nas redes, focando 

principalmente nos modos de compartilhamento de textos reapropriados pelos usuários. 

Tais conceitos desconsideram, por exemplo, ações de marketing ou propaganda 

agenciadas por grandes atores para serem assimiladas de forma massiva pelos usuários.  

Nosso interesse se atém às formas de conversão deste modo de distribuição 

própria dos meios de massa à circulação adaptativa, participativa e espalhável. Ou seja, 

propomos identificar ações populares de desestabilização de duas obras midiáticas 

originalmente divulgadas de modo aparentemente concluído, aderente e viralizável, quais 

sejam, as Olimpíadas e Pokémon Go. 

Enquanto muito se discute sobre a fragmentação da audiência, partimos do 

pressuposto de que a experiência de consumo está cada vez mais compartilhada, tanto 

quanto particularizada. Portanto, definir o corpus selecionável para categorização como 

“unidades identificáveis de espalhamento” é insuficiente, pois não especifica que estamos 

observando este movimento de conversão midiática, do massivo ao compartilhado. Por 

ora, priorizamos a adoção do termo “unidades identificáveis de espalhamento humorístico 

e profanatório” sob a justificativa de marcar o movimento político existente nestas ações 

apropriativa.  
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Para fins pragmáticos da pesquisa definimos que tais unidades seriam recolhidas 

nos posts humorísticos de páginas ou perfis no Facebook, bem como em publicações de 

veículos de informação que compilassem as atuações de distintos usuários participantes89. 

Por enquanto, o que consideramos mais relevante se detém à própria publicação do 

usuário participante, ou seja, ao conteúdo somado à legenda de descrição. Os atributos 

relativos ao usuário executor da ação foram considerados apenas quando tais 

características pudessem ajudar a confirmar uma disposição ou intenção escusa à 

publicação90. 

Ademais, as reações91 dos outros usuários às publicações selecionadas somente 

foram consideradas quando somaram sentidos visíveis à construção dialógica da obra. 

Por tanto, a intenção ao observar a seção de comentários destas publicações não foi tanto 

identificar práticas interacionais entre usuários ou a construção de relacionamentos em 

ambientes de sociabilidade online, mas, antes, perceber diferentes tipos de ações 

discursivas ressignificando e de paratextos expandindo narrativamente as obras 

midiáticas. 

 

5.4.1. CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO QUANTO AO TIPO DE CONTEÚDO 

PUBLICADO 

Diante do que foi exposto, especificaremos os critérios que emergiram a partir da 

leitura das obras espalháveis Olimpíadas 2016 e Pokémon Go. O foco é analisar 

qualitativamente o fenômeno enfatizando as apropriações humorísticas. A apresentação 

destes posts/ comentários foi dividida em duas partes. Primeiramente, interessou-nos a 

análise relativa aos diferentes tipos de conteúdos publicados pelas páginas e perfis 

                                                           
89 Foram coletadas 1497 publicações que faziam referência direta ou indireta às Olimpíadas 2016 (sendo 

que 215 destas são publicações de veículos de informação que propõem um compilado das diversas 

adaptações de usuários) e 675 publicações de mesmo caráter relativas ao Pokémon Go (68 compilados de 

adaptações humorísticas produzidos por veículos de informação). Além disso, 38 publicações faziam 

referência a ambas as obras de igual maneira. 
90 Por exemplo, os alinhamentos políticos ou ideológicos de perfis ou páginas previamente posicionados 

somente foram considerados quando entendemos que tais características importam para a descrição mais 

completa da apropriação.   
91 No Facebook, usuários podem reagir a uma publicação através dos ícones “curtir”, “amei”, “haha”, “uau”, 

“triste” e “grr”. Cada uma dessas opções demonstra um sentimento frente ao conteúdo compartilhado. Esta 

affordance disponibilizada através da interface Facebook tem propriedade para agir como índice das 

reações mais frequentes a cada publicação, facilitando métricas de engajamento, aceitabilidade, 

contestação, indignação e repúdio. Outra forma que o usuário tem de reagir a posts na rede social é pela 

seção de comentários, onde há um espaço menos restrito e determinado para demonstrar textualmente como 

aquele conteúdo o afeta.  
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(quadro 4), ou seja o modo escolhido pelo usuário para a exposição do conteúdo aos seus 

pares. 

Quadro 4: Critérios para avaliação de publicações relativas ao tipo de conteúdo 

 

À primeira vista, percebemos que as ações participativas se diferenciam 

principalmente pela configuração que o conteúdo adquire no momento de sua publicação. 

Uma das variações notadas é relativa ao local que este conteúdo em circulação remete, 

ou seja, à ausência ou presença de links de redirecionamento a um outro ambiente digital, 

de maneira a possibilitar ao interagente uma forma diferente de consumir a adaptação 

proposta por outro interagente. Neste sentido, o conteúdo ressignificado pode estar 

completamente acessível pela interface interna do Facebook ou estar disponível em um 

espaço externo à esta rede, como um blog, site, ou outra rede social.  

Os modos de leitura, interpretação e consumo são modificados a partir da 

imposição ao usuário de clicar no link de um publicação para abrir uma nova página ou 

guia de navegação dado que isto possibilita a exploração de outros instrumentos 

tecnológicos e narrativos por aquele que exerce a profanação. Nestas postagens, os links 

agem como pontes que levam para ambientes digitais externos ao Facebook, ao mesmo 

tempo em que o material disponibilizado neste outro ambiente é de alguma forma 

antecipado na publicação, seja por texto ou imagem, como um chamariz ou atrativo para 

gerar interesse nos usuários (figura 19). Mesmo apenas a leitura deste material antecipado 

no post, sem o redirecionamento do usuário ao conteúdo na íntegra, já é uma maneira de 

consumir a apropriação adaptativa. 

 

 Critérios para avaliação Possibilidades de avaliação 

Quanto ao 

tipo de 

conteúdo 

Origem Conteúdo externo, interno 

Formato Predomínio de vídeo, foto, gif, texto, 

montagem, gráfico, etc. 

Performance do autor Ilocucionária ou perlocucionária. 

Capital social mobilizado Cognitivo ou relacional. 

Recursos apropriativos Alusão a outras obras culturais, 

personagens externos, temas 

cotidianos, contexto político. 
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Figura 19: Publicação no Facebook (imagem 1) redireciona para material em outro site (imagem 

2). Fontes: https://goo.gl/EQ93ke ; https://goo.gl/4YGNFZ . Acesso em: 11/09/2016 

 

Assim como a origem do conteúdo, o formato pelo qual o conteúdo é apresentado 

também expõe uma escolha mais ou menos consciente por parte de quem profana. Várias 

configurações tecnológicas e narrativas são possíveis graças a combinação de múltiplos 

formatos expressivos, mas é possível encontrar um predomínio em cada publicação de 

vídeo, desenho, foto, gif, texto, montagem, gráfico, etc. Cada uma dessas configurações 

disponíveis preza por uma forma de expressão semiótica e valoriza o reconhecimento 

imediato de um certo número de affordances do conteúdo compartilhado. 

Dentre estes recursos tecnológicos disponíveis para formatação de conteúdos 

compartilhados no Facebook, predominam a publicação de imagens estáticas, vídeos ou 

gifs, geralmente acompanhados de textos. Tais textos podem ser publicados sozinhos, 

mas quando acompanham um dos outros elementos visuais, passam a exercer uma função 

similar à de legenda. No caso de seleção de imagem ilustrativa estética, esta pode se 

apresentar no formato de foto, desenho, gráfico, montagem ou mesmo um outro texto 

exposto no lugar da imagem92 (figura 20).  

 

 

                                                           
92 Os próprios usuários criaram algumas categorias nativas, dividindo as adaptações em tipologias como 

image macros (fotografias com legendas), exploitables (montagens com imagens sobrepostas), look-alikes 

(justaposição de fotos de personagens lado a lado para fins de comparação), selfies, snowclones (fórmulas 

textuais abertas a atualizações pontuais), dentre outras várias denominações (TOTH & CHAGAS, 2016, p. 

216). 

https://goo.gl/EQ93ke
https://goo.gl/4YGNFZ
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Figura 20: Publicação usa texto “pai afasta de mim esse zubat93”, originalmente publicado no 

Twitter, como imagem. Fonte: https://goo.gl/Y9hx8n . Acesso em 11/09/2016 
  

Uma percepção quanto aos formatos de publicação mais percebidos na observação 

destes dois casos faz referência justamente ao uso de tuítes que têm seus textos escritos 

convertidos em imagens para serem compartilhados no Facebook. Podemos considerar 

que o conteúdo apropriativo humorístico, inicialmente pensado para se enquadrar 

respeitando as regras e as affordances vigentes no Twitter, é readequado para uma nova 

rede social de maneira que a adaptação passa a se prolongar a um outro ambiente online. 

Páginas como “Melhores do Twitter”, “Ajudar o povo de humanas a fazer miçangas” e 

“Otariano” são algumas das quais fazem uso frequente deste recurso, que pode vir ou não 

acompanhado de texto legenda na descrição da imagem. Caso venha, este outro texto 

representa mais uma camada de sentido que se soma ao conteúdo em circulação. 

No caso da figura 21, o texto legenda publicado “PARECE QUE O JOGO VIROU 

NÃO É MESMO?!” faz referência a duas fotos, dispostas sequencialmente para passar a 

sensação de continuidade entre uma ação e outra. As fotos narram dois momentos da vida 

do ex-maratonista Vanderlei Cordeiro: nas Olimpíadas de Atenas em 2004, Vanderlei 

liderava a prova da maratona quando foi atrapalhado por um ex-padre irlandês, que 

invadiu a área da prova e o impediu propositadamente de continuar o percurso por alguns 

instantes; em 2016 o ex-maratonista foi escolhido para acender a pira olímpica na abertura 

das Olimpíadas no Brasil.  

Neste exemplo de publicação Facebook, é perceptível a interdependência entre 

texto e a imagem estática, porque apenas a sequência de fotos não daria conta de passar 

a mensagem de superação proposta pelo usuário-autor. Tampouco o uso isolado do texto 

                                                           
93 Zubat é um pokémon que se tornou impopular entre os jogadores de Pokémon Go por ser muito comum 

e fácil de capturar. 

https://goo.gl/Y9hx8n
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memético94 deixaria clara a intenção comunicacional por trás do uso da expressão “parece 

que o jogo virou não é mesmo?”. 

Figura 21: Conteúdo é exposto em montagem de fotos e texto-legenda. Fonte: 

https://goo.gl/y8Aoi2 . Acesso em: 15/09/2016 

 

Além das imagens, outros dois recursos visuais frequentes são os vídeos e os gifs. 

Ambos se apresentam como uma gravação ou compactação de imagens, de maneira a dar 

a impressão de movimento a quem visualiza. Diferentemente dos vídeos, gifs animados 

não têm a disposição de áudio. Vídeos e gifs têm sua visualização facilitada no Facebook 

graças à configuração da rede em permitir a reprodução automática destes formatos. Ou 

seja, o usuário não precisa exercer qualquer comando para que o vídeo seja executado, a 

não ser que ele tenha desabilitado esta função.  

Assim como as imagens estáticas, vídeos e gifs também podem se apresentar 

como sequência de fotos em movimento, desenhos, gráficos, montagens, sobrepostos ou 

não de legendas textuais. Na exibição de gifs, por exemplo, é comum a inserção de 

legendas que retextualizam o contexto compactado durante a exibição do material, 

ressiginificando completamente o conteúdo exposto.  

                                                           
94 Esta publicação expõe a remixagem entre a temática Olímpica em espalhamento e a expressão que se 

propagou memeticamente “parece que o jogo virou, não é mesmo?”. Uma das origens desta proposição 

advém de um tuíte, intensamente recirculado, de uma usuária que escreveu: “ñ quis mim beja na quinta 

serie e agora vem aki em casa pedi pra compra sacole fiado parese que o jogo virou ñ é msm”. Este conteúdo 

foi amplamente compartilhado nas redes sociais sem grandes adaptações, mas logo passou a ser apropriado 

e atualizado pelas pessoas, ganhando novas conotações. Fonte: http://1.bp.blogspot.com/-

57RHDkNhsSI/VQgf74WtowI/AAAAAAAAJ3o/pQJ8hoYaygw/s1600/x7KbgjQ.jpg  

https://goo.gl/y8Aoi2
http://1.bp.blogspot.com/-57RHDkNhsSI/VQgf74WtowI/AAAAAAAAJ3o/pQJ8hoYaygw/s1600/x7KbgjQ.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-57RHDkNhsSI/VQgf74WtowI/AAAAAAAAJ3o/pQJ8hoYaygw/s1600/x7KbgjQ.jpg
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Além das escolhas de apresentação do material postado, buscamos observar 

também as diferentes estratégias midiáticas perceptíveis no processo de publicação. 

Distintas das ações participativas que se preocupam com a discussão argumentativa e a 

construção coletiva e dialógica das obras, as intensões de quem age na rede no nível 

perlocucionário é de conseguir algo planejado de antemão por meio da persuasão. Uma 

questão nesse sentido faz referência ao tipo de ato discursivo priorizado pelo usuário no 

momento em que ele publica o conteúdo, quer dizer, se há algum objetivo finalístico e 

estratégico percebido no ato de ressignificação.  

Esta é uma questão de extrema complexidade, pois não há um modo exato de 

delimitar as intenções de um usuário politicamente engajado por uma publicação isolada, 

sem levar em conta todo o histórico de atuação deste participante na rede. A citação 

textual ou o uso de alguma imagem que remeta a marcas, produtos comerciais, partidos 

políticos, personalidades públicas ou organizações, com intuito de denegrir ou promovê-

las, não é suficiente para caracterizar que a publicação visa o uso estratégico da linguagem 

em detrimento do uso comunicativo da linguagem. Fosse assim, praticamente todas as 

adaptações criativas de obras midiáticas massivas seriam consideradas atos 

perlocucionários. 

 No entanto, alguns indícios podem ser recolhidos no sentido de reforçar as 

percepções em torno de publicações que fazem uso estratégico da linguagem como, por 

exemplo, o levantamento de argumentos textuais que almejem rebater premissas opostas, 

desqualificando ou desmoralizando o outro lado de um dissenso público num tom quase 

didático, paternalista ou alarmista (figura 22). Este tipo de prática, porém, não ficou muito 

evidente nas manifestações de espalhamento das obras analisadas. 

Outro critério que influencia na função que tais adaptações exercem nas redes (ou 

na função que seus autores pretendem exercer com elas) trata dos distintos modos de 

capital social mobilizados pelos tipos de informações mais recorrentes nas redes sociais 

(RECUERO, 2007). Desta forma, as motivações para circulação de informações podem 

ser sintetizadas entre aquelas que incentivam o capital cognitivo e aquelas que mobilizam 

o capital relacional na rede  
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Figura 22: publicação95 ridiculariza os argumentos contrários no dissenso sobre a extinção do 

Ministério da Cultura. Fonte: https://goo.gl/Gp7nyy . Acesso em: 15/09/2016 

 

Enquanto as primeiras buscam o compartilhamento da informação e do 

conhecimento entre as pessoas, as segundas favorecem o estreitamento dos laços sociais 

e criação de vínculos entre usuários. Embora não sejam excludentes, é possível notar a 

preponderância de um dos gêneros em relação ao outro. O que se percebeu, por meio da 

observação dos fenômenos analisados é que muito do capital social relacional pode advir 

do compartilhamento de informações de interesse entre semelhantes.  

Durante as Olimpíadas 2016, o jornal Extra do Grupo Globo produziu uma 

matéria sobre o uso de aplicativos por parte de atletas estrangeiros em busca de brasileiras 

para se relacionarem96. No mesmo dia em que a matéria foi publicada no portal do veículo 

jornalístico, a página humorística Diva Depressão, voltada ao público feminino e gay, fez 

uma publicação em seu site posteriormente compartilhada no Facebook, na qual 

recirculava a informação em questão97 (figura 23). Ou seja, através do compartilhamento 

                                                           
95 Na imagem da publicação lê-se: “Ministério da Cultura não é Cultura, é desperdício de dinheiro! 

Lembrem-se dos alemães sem saneamento básico ou passando fome!” / “Os artistas e intelectuais judeus 

estão tristes pelo fim do Ministério da Cultura? Que procurem o Ministério do Trabalho!”/ “Ministério da 

Cultura para quê? Para os judeus fazerem arte degenerada com a peça ‘os macaquinhos’?” / “Ó grande 

líder, não ceda à pressão! A Alemanha não precisa de um Ministério da Cultura agora!” / Que discurso 

horrível, não é mesmo? Mas troque os alemães por brasileiros, judeus por esquerda, grande líder por Temer, 

Alemanha por Brasil, e saiba que a autoria dessas frases não são dos nazis, mas sim de brasileiros como o 

Kim Kataguiri, Marcos Feliciano e Malafaia. Quando você achar que o discurso anti-intelectualismo, ódio 

à cultura e ódio ao que faz pensar é coisa de nazis do passado, lembre-se que os reaças do Brasil estão 

promovendo este retrocesso em 2016, em pleno século XXI. 
96  Disponível em: http://extra.globo.com/famosos/retratos-da-bola/atletas-usam-aplicativo-de-

relacionamento-em-busca-de-brasileiras-durante-olimpiada-19849316.html  
97 Disponível em:  http://divadepressao.com.br/tinder-nas-olimpiadas-ja-ta-tendo-atleta-cacando-uns-love-

nos-aplicativos/ . O texto começa com a frase: “Tem gente que tá se acabando no Pokémon Go, porém, 

outras estão ligadas é no Tinder, afinal, o mundo inteiro está desembarcando aqui no BR para ver as 

Olimpíadas, né?”. Interessa perceber como os dois eventos em circulação se tocam por meio de citação e 

https://goo.gl/Gp7nyy
http://extra.globo.com/famosos/retratos-da-bola/atletas-usam-aplicativo-de-relacionamento-em-busca-de-brasileiras-durante-olimpiada-19849316.html
http://extra.globo.com/famosos/retratos-da-bola/atletas-usam-aplicativo-de-relacionamento-em-busca-de-brasileiras-durante-olimpiada-19849316.html
http://divadepressao.com.br/tinder-nas-olimpiadas-ja-ta-tendo-atleta-cacando-uns-love-nos-aplicativos/
http://divadepressao.com.br/tinder-nas-olimpiadas-ja-ta-tendo-atleta-cacando-uns-love-nos-aplicativos/
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de um dado primeiramente informacional, a página humorística consegue estreitar os 

laços com e entre aqueles que lhe seguem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23: página usa de conteúdo informacional para gerar capital relacional. Fonte: 

https://www.facebook.com/DivaDepressao/posts/930667483734975 . Acesso em: 16/09/2016 

 

Além das escolhas de apresentação (origem e formato) e de função (performance 

e capital social), também observamos os tipos de recursos apropriativos vigentes na 

profanação. Ou seja, quais são as marcas próprias da adaptação que não estavam presentes 

na obra genetriz? Em outras palavras, quais recursos foram adicionados à obra narrativa 

nos conteúdos analisados? Entre os recursos mais percebidos, destacamos a busca 

frequente por integrar ou vincular as obras profanadas a temas ordinários e cotidianos.  

Tais temas cotidianos podem ser subdivididos em três motes: questões rotineiras 

sem vínculo explícito com a mídia tradicional (como pagar contas, limpar a casa, 

trabalhar, etc), remixagem com outras obras ou personagens midiáticos (novelas, filmes, 

séries, campeonatos de futebol) e a presença constante de temáticas estritamente políticas 

e diplomáticas. Este último mote pode ter sido marcadamente incentivado pela situação 

política do país, dado que o recente processo de impeachment da presidenta 

democraticamente eleita reforçou a sensação de crise governamental no cenário nacional, 

                                                           
se sustentam ao longo do espalhamento em redes sociais, numa demonstração de resiliência e maleabilidade 

dos fenômenos escolhidos. 

https://www.facebook.com/DivaDepressao/posts/930667483734975
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resultando em um amplo debate público que se dispersou pelas redes, interferindo em 

outros processos de espalhamento midiático. 

 

5.4.2. CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO DA RELAÇÃO DO CONTEÚDO 

COM A OBRA 

Depois de avaliado o tipo de conteúdo priorizado pelo usuário-autor no momento 

da publicação, um segundo passo metodológico volta-se à avaliação das distintas 

maneiras pelas quais este mesmo conteúdo se relaciona com a obra genetriz. Ou seja, ao 

invés de tratar da associação entre a produção motivada pelo usuário e a adaptação que 

resulta desta motivação, observa-se agora a relação entre esta adaptação com os eventos 

Olimpíadas/ Pokémon Go. Especificamente, procuramos perceber como e quando tais 

unidades indentificáveis dos fenômenos analisados se referenciaram às peças midiáticas 

massivas, visando estabelecer a maneira pela qual estas peças foram narrativamente 

ampliadas ao serem (re)presentadas e atualizadas por autores não consagrados (quadro 

5). 

 

Quadro 5: Critérios para avaliação de publicações relativas à relação do conteúdo com a obra genetriz 
 

O primeiro critério a ser considerado trata da temporalidade da adaptação em 

relação à obra a que se faz referência. Uma publicação que antecede a obra midiática 

massiva geralmente busca prevê-la, expondo as expectativas vigentes na rede tomando 

por base eventos anteriores relativamente similares. Isto significa que a obra deve ter um 

mínimo de previsibilidade, não pode ser um episódio midiático totalmente inédito, sem 

qualquer edição antecedente com a qual se possa comparar. Também não deve ser um 

 Critérios de avaliação Possibilidades de avaliação 

Quanto à 

relação do 

conteúdo com 

a obra 

genetriz 

Temporalidade em 

relação à obra 

Antes (previsão), durante, depois 

(repercussão) da apresentação da obra 

pela mídia massiva. 

Camadas de 

ressignificação 

Um, duas, três, ou mais. 

Referência na obra Faz referência à personagem, episódio 

ou evento relacionado à obra. 

Protagonismo da obra na 

adaptação 

A obra serve de repertório ou tem 

centralidade na adaptação. 

Recursos paratextuais Soma de texto, alteração de texto, 

ressignificação do texto. 
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acontecimento abrupto, como ataques terroristas ou outros acontecimentos que quebram 

a expectativa da sociedade.  

No caso das Olimpíadas, alguns casos que repercutiram no Facebook só se 

desenvolveram a partir da reação de brasileiros a comentários ou atitudes dos “gringos” 

que prestigiavam o evento. Foi o que ocorreu com episódio da mulher que se recusou a 

ajudar um turista estrangeiro por não falar português98. O fato de ser praticamente 

impossível antever quais seriam os pontos de atrito entre estrangeiros e brasileiros 

dificultava qualquer tipo de previsão neste sentido.  

Eventos oficiais e planejados, como as cerimônias de abertura e encerramento, e 

as competições de modo geral, foram, portanto, mais suscetíveis a ações de espalhamento 

que antecediam temporalmente, pois proporcionavam à audiência a certeza do 

acontecimento. Baseados nas edições anteriores da competição, os usuários contavam 

com um número bem definido de protocolos a serem seguidos e lugares comuns esperados 

para ocorrer.  

No caso o Pokémon Go, o lançamento do jogo no Brasil foi o momento que gerou 

maior expectativa entre usuários e, portanto, de maior antecipação da obra. Apesar de não 

ter havido uma data definitiva previamente divulgada pela desenvolvedora do conteúdo, 

a audiência conjecturava que este lançamento poderia ocorrer a qualquer momento, visto 

que o game já estava sendo lançado em outros países (figura 24). 

  

 

Figura 24: usuários antecipam o lançamento de Pokémon Go na mídia. Fontes: 

https://goo.gl/88bCTi ; https://goo.gl/lWMXvM . Acesso em: 18/09/2016 

 

                                                           
98 No dia 11/08/2016, a brasileira Juliana Lima publicou na sua conta no Facebook, em modo público, um 

texto em que narrava uma conversa com um estrangeiro. Segundo o relato da usuária, ela teria se recusado 

a prestar informações ao turista em inglês, mesmo ela dominando o idioma anglo-saxão. 

https://goo.gl/88bCTi
https://goo.gl/lWMXvM
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Estes eventos de caráter oficial e planejado fazem parte da obra midiática como 

um todo, assim como os acontecimentos abruptos que se desenvolvem no decorrer do 

prolongamento da obra em questão. Ao mesmo tempo, constatou-se também que, nos 

casos analisados, os eventos mais esperados foram também os que mais se adequaram à 

lógica da segunda tela, qual seja, a de um consumo orientado para a experiência 

combinada entre meios massivos (principalmente televisivo) e o uso participativo de 

qualquer dispositivo conectado à internet. 

Nesta situação, em que a adaptação ocorre simultaneamente à apresentação da 

obra cultural midiatizada, o espalhamento ocorre primeiramente em sentido espacial, 

atualizando a peça a ambientes digitais antes não previstos pela audiência. Tal 

espalhamento ocorre, como vimos, por meio da ação transmidiática agenciada pelos 

usuários. No entanto o espalhamento também é temporal no Facebook, visto que a 

adaptação continua presente, disponível e potencialmente frequente na rede mesmo após 

o encerramento do evento midiático em questão, podendo ser acessada e recirculada a 

todo momento por múltiplos agentes, fortalecendo a manutenção e a construção de uma 

memória coletiva na rede.  

Já a ação participativa que repercute o evento midiático, ocorre após seu término, 

quer dizer, após o fim da apresentação deste pelos veículos de comunicação consagrados. 

O evento tem sua presença na mídia expandida, desta vez não por ação de grupos 

especializados em expandi-lo na mídia, mas pela participação de usuários engajados nesta 

expansão temporal. Estes usuários podem buscar referências direto no evento midiático 

que já foi encerrado pela grande mídia ou podem atualizar os elementos produzidos por 

outros usuários antes, durante ou depois da exibição da peça, adicionando novas camadas 

de sentido às adaptações de seus semelhantes. 

Cabe ao participante que recircula a obra e atualiza o material a tarefa de combinar 

elementos de camadas de sentido distintas, em vias de produzir algo novo. Isto significa 

que a repercussão temporal e transmidiática de uma obra se organiza em estratos de 

significações que vão se somando, se contrapondo, se justapondo num movimento 

dialógico não necessariamente coerente pois as referências e citações advém de locais 

com interesses midiáticos distintos.  

Nos casos analisados, o que percebemos foi que quanto mais longe, temporal e 

espacialmente, a repercussão estiver do período em que a obra midiática sacralizada foi 

apresentada, mais repertórios midiáticos produzidos por esferas outras (menos 
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tradicionais) o usuário vai ter para citar em suas apropriações. De tal modo, tais ações 

podem se distanciar cada vez mais das intenções iniciais da esfera produtora (figura 25). 

Figura 25: repercussões mais distantes podem usar outras referências que não a sacralizada. Fonte: 

Montagem do autor. 

 

A figura acima ilustra as distintas referências de uma publicação que se insere 

num movimento circulatório adaptativo agenciado por usuários participantes. As setas 

indicam que uma mesma publicação que repercute uma peça midiática pode incorporar 

apropriações de elementos inerentes à própria obra genetriz e, ao mesmo tempo, 

introduzir adaptações de elementos anteriormente apropriados por outros usuários.  

Especialmente um caso do espalhamento das Olimpíadas 2016 deixou visível 

como tais camadas de ressignificação se sobrepõem ao longo do movimento circulatório 

de uma obra na mídia. Durante o dia 08 de agosto, a foto de um garoto vestido com a 

camisa da seleção brasileira começou a ganhar destaque e se tornou icônica ao ser 

coletivamente compartilhada nas redes sociais.  

Na imagem, o nome do jogador de futebol Neymar havia sido riscado e, logo 

abaixo estava grafado o nome da jogadora Marta (figura 26). Até então a imagem tinha 

como referência o fraco desempenho de Neymar em campo, quando comparado ao de 

Marta. Ou seja, tratava-se de uma imagem que se apropriava de elementos percebidos na 

obra midiática massiva, no caso, os jogos de futebol.  
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Figura 26: imagem traduz em foto elementos 

percebidos em jogos de futebol. Fonte: 

https://goo.gl/jJ7Ogb . Acesso em: 16/09/2016 

 

 

 

 

No entanto, quando nem mesmo o desempenho da jogadora passou a ser 

satisfatório na visão de alguns usuários, muitos passaram a atualizar o texto da foto. Esta 

atualização ocorreu quase sempre digitalmente, por meio da incorporação de outros 

nomes de atletas ou pessoas que se destacassem no julgamento destes participantes (figura 

27). Isto demonstra a propriedade que a adaptação tem de se atualizar à medida que a 

própria obra midiática se atualiza no decorrer do tempo. Além disso, este caso ilustra 

como a circulação participativa se desenvolve em camadas de significados que se 

sobrepõem, nem sempre de forma harmônica em relação aos significados anteriores.  

Ao atualizarem o texto na camisa, os usuários recuperam uma apropriação anterior 

que já fazia referência à obra midiática e, ao mesmo tempo, fazem uma referência nova e 

mais atualizada desta mesma obra. Se apropriam, portanto, de apropriações feitas por 

outros participantes em momentos anteriores, atualizando não somente os elementos da 

obra midiática sacralizada, mas também aqueles elementos já profanados.  

 

Figura 27: Usuários retextualizam apropriações de outros participantes.  Fontes: 

https://goo.gl/cBA3G8; https://goo.gl/ZnFepN ; https://goo.gl/kG2hO3 . Acesso em 16/09/2016 

 

Cada novo nome que surge na camisa substitui um nome anterior e, desta forma, 

marca uma nova etapa circulatória da obra em questão. O participante tem, portanto, a 

faculdade de não inserir tantos nomes na camisa, riscar apenas aqueles que constavam na 

primeira adaptação e ir substituindo o nome do atleta que se destaca a cada nova 

https://goo.gl/jJ7Ogb
https://goo.gl/cBA3G8
https://goo.gl/ZnFepN
https://goo.gl/kG2hO3
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adaptação. Ao invés de simplesmente substituir o nome anterior, o usuário escolhe deixá-

lo aparente (e riscado), o que acaba por demonstrar visualmente o quanto aquela 

publicação já foi adaptada, ou seja, quantas camadas de ressignificação antecederam esta 

atualização. 

Portanto, os critérios “temporalidade em relação à obra” e “camadas de 

ressiginificação” tratam da condição temporal em que o conteúdo foi atualizado, seja por 

meio de menções à apresentação da obra midiática consagrada, seja usando as adaptações 

apropriativas de outros usuários como referência, ou ainda na combinação entre 

elementos distintos oriundos desses dois modos de construção narrativa. Estas referências 

são expressas por meio de recursos paratextuais, que expandem e divulgam a obra para 

novos períodos e locações.  

No caso da camisa riscada da seleção, percebe-se a sobreposição de textos numa 

mesma imagem que recircula. Em relação à obra “Olimpíadas 2016”, o conteúdo 

narrativo é interpretado e sintetizado por usuários na imagem de uma camiseta, para então 

ser constantemente atualizado, por meio da soma de textos, à medida que a peça cultural 

se desenvolve. Os paratextos produzidos por novos usuários se sobrepõem aos antigos, 

adicionando novas significações à obra, assim como as anotações, grifos e comentários 

de leitores diversos nas laterais de livros comunitários. Mesmo que isto represente uma 

poluição visual no conteúdo publicado pelos usuários em rede, o material segue 

respeitando uma estética digital trash e a cultura do faça você mesmo. 

Outro exemplo em que o paratexto é somado ao texto original são as imagens e 

gifs animados que visam ilustrar as reações dos jogadores de Pokémon Go frente às 

experiências proporcionadas pelo jogo. Em uma publicação compartilhada pela página 

“Como eu me sinto quando”, um gif é acompanhado pelo texto-legenda “... não aguento 

mais os mesmos Pokémons no Pokémon Go”. A sequência de imagens compactadas em 

gif visa ilustrar uma reação colérica dos jogadores quando percebem que um de seus ovos 

de Pokémon dá lugar a um monstrinho indesejável no game (figura 28).  

Inicialmente, este gif apresenta a imagem de um ovo-Pokémon chocando uma 

criatura considerada comum no universo narrativo do jogo, o que podemos considerar 

como uma apresentação do texto inicial do game. Sequencialmente, a imagem é 

substituída para a cena de uma pessoa aparentemente enfurecida, virando uma mesa de 

jogos. Essa segunda parte do gif aparece como um novo texto que se soma ao texto 

inicialmente exposto, sem suprimi-lo.    
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Figura 28: soma de textos em gif visa demonstrar insatisfação com o rumo proposto por jogo. 

Fonte: https://goo.gl/YqXcLt . Acesso em: 23/09/2016. 

 

Além da soma de texto, outros recursos paratextuais se expressam pela 

ressignificação do texto ou pela substituição de texto vigente. No primeiro caso, 

geralmente o contexto é alterado, mas o texto estrito é mantido, enquanto que no segundo 

caso o texto é modificado e, com isso, o contexto também é mudado. Portanto, os dois 

recursos adaptam o contexto em que o evento ocorre, embora um modo conserve e outro 

degenere o texto. A substituição do texto foi o modo mais percebido nos memes 

observados. Podemos exemplificar tal ação pelas adaptações produzidas a partir das 

imagens captadas durante as competições nas Olimpíadas (figura 29). 

 

https://goo.gl/YqXcLt
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Figura 29: adaptações retextualizam competições olímpicas. Fontes: https://goo.gl/MZc4WJ ; 

https://goo.gl/U1zbNS . Acesso em: 23/09/2016 

 

Nos casos ilustrados acima, frames99 capturados durante a transmissão televisiva 

das competições de atletismo e natação eram recirculados com inserção de diálogos 

inexistentes na obra genetriz. Os contextos são atualizados para conversas cotidianas, 

com temáticas corriqueiras e que geram identificação por parte da rede de contatos dos 

usuários que recirculam. O novo texto, portanto, mais do que sobrepor o anterior, acaba 

por substituí-lo. Usain Bolt, o atleta multicampeão olímplico exposto na primeira 

imagem, deixa de ser apresentado como personagem de uma competição esportiva e passa 

a representar uma pessoa com fome ou apetite por almoço.  

Essas mesmas imagens foram memeticamente apropriadas por diversos outros 

agentes ao longo de um período, todos com intenções distintas100. A cada uma dessas 

novas adaptações, o texto que expressa o diálogo entre os atletas foi atualizado, sem 

conservação expressa dos textos que existiam nas adaptações anteriores, ao contrário do 

caso da camiseta rabiscada, por exemplo. Isto corrobora para a sensação de que o recurso 

paratextual se manifesta mais por substituição em relação ao texto que o antecedeu, e 

menos por soma de sentidos. 

Já a ressignificação do texto, normalmente apela para a desconstrução dos sentidos 

implícitos em textos já consagrados da obra cultural midiatizada. Desta forma, o texto 

                                                           
99 Cada uma das imagens ou quadros fixos que, em sequência, formam uma imagem audiovisual. 
100 Algumas adaptações destas imagens podem ser vistas em: 

http://globoesporte.globo.com/olimpiadas/noticia/2016/08/tricampeao-olimpico-bolt-e-ovacionado-nas-

redes-sociais-e-gera-memes.html e http://olimpiadas.uol.com.br/album/2016/08/10/foto-de-rival-olhando-

para-phelps-e-o-novo-viral-da-olimpiada.htm?foto=1  

https://goo.gl/MZc4WJ
https://goo.gl/U1zbNS
http://globoesporte.globo.com/olimpiadas/noticia/2016/08/tricampeao-olimpico-bolt-e-ovacionado-nas-redes-sociais-e-gera-memes.html
http://globoesporte.globo.com/olimpiadas/noticia/2016/08/tricampeao-olimpico-bolt-e-ovacionado-nas-redes-sociais-e-gera-memes.html
http://olimpiadas.uol.com.br/album/2016/08/10/foto-de-rival-olhando-para-phelps-e-o-novo-viral-da-olimpiada.htm?foto=1
http://olimpiadas.uol.com.br/album/2016/08/10/foto-de-rival-olhando-para-phelps-e-o-novo-viral-da-olimpiada.htm?foto=1
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estrito é expresso da maneira mais próxima à da sugerida pela esfera de produção oficial, 

mas seu significado é recomposto. Este tipo de recurso pode ser manifesto através de 

trocadilhos com as sonoridades do texto (figura 30) ou por meio da exposição de 

equívocos no texto por meio de sua aplicação em outros contextos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30: Trocadilhos com textos alteram os sentidos expressos originalmente. Fonte: 

https://goo.gl/KZUkX5 ; https://goo.gl/oTqnIq . Acesso em: 23/09/2016 

 

Na figura 31, a segunda imagem ilustra um trocadilho com a palavra ‘Judô’, usada 

para atualizar o sentido da matéria compartilhada “Cristiano Ronaldo do judô é marrento 

para esconder a solidão que sente”. Através da ressignificação proposta no texto-legenda 

“ninguém nunca me a Judô”, a palavra deixa de fazer referência a um esporte específico 

e passa a ironizar a solidão de que trata o conteúdo jornalístico. Já a primeira publicação 

faz um trocadilho com o nome do Pokémon “Pidgeotto”101 e, de tal modo, mantém a 

formatação escrita sugerida pelos autores da saga ao mesmo tempo que dá um novo 

sentido para texto.  

Outra forma recorrente de ressignificação do texto no caso do Pokémon Go foi o 

uso frequente da frase “prepare-se para a encrenca/ encrenca em dobro” em publicações 

que ironizavam o risco de jogadores do game serem assaltados. A expressão em questão 

                                                           
101 Pronuncia-se “pidioto”. 

https://goo.gl/KZUkX5
https://goo.gl/oTqnIq
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é oriunda do desenho televisivo que popularizou a mitologia Pokémon no ocidente. A 

frase é reconhecida pelos fãs da saga como lema de apresentação do trio de vilões 

estabanados da animação, que tinha como intuito roubar os monstrinhos dos personagens 

principais. Através do uso desta mesma expressão, sem grandes modificações textuais, 

em publicações sobre assaltos a celulares de pessoas enquanto jogavam o game, outros 

usuários debochavam da situação de perigo que tais jogadores se sujeitavam por causa de 

um jogo. 

Apesar desta busca por uma estratificação daquilo que chamamos recursos 

paratextuais, qualquer definição muito determinante dentro deste espectro proposto pode 

ser problemática. Soma, alteração e ressiginificação de texto não são recursos 

excludentes, embora um pareça se sobrepor a outro numa publicação específica. Além 

disto, uma modificação no contexto no qual o texto é expresso representa também uma 

alteração na própria natureza do texto em questão. De maneira geral, o que nós propomos 

com esta estratificação é, antes, simplificar os diferentes modos pelos quais os usuários 

exploram os recursos paratextuais, distinguindo-os de acordo com a relação que a 

apropriação particular estabelece com os textos midiáticos que lhe antecederam (quadro 

6). 

Quadro 6: Relação entre paratexto e o texto/contexto que o antecedeu. 

 

O paratexto que atua na expansão narrativa da peça midiática pode ter como 

referência a obra em si ou trechos dela. Principalmente ao abordarmos peças tão difusas, 

em que diversos atores podem responder por sua autoria, é particularmente difícil 

considerar que um paratexto possa fazer referência a todo o universo midiático que 

demarca a obra. Mais provável é supor que tais recursos expandem uma parte mais ou 

menos definida do todo no qual a peça se delimita, seja esta parte um evento, um 

personagem, uma expressão ou uma ideia.  

É possível, portanto, observar uma adaptação participativa também a partir do 

nível de especificidade daquilo que ela aborda na obra: pode tratar desde o aspecto mais 

Recursos paratextuais Relação com texto que o antecedeu 

Soma de texto Tende a manter o contexto anterior / 

modificar o texto 

Alteração de texto Tende a modificar texto e contexto 

Ressignificação de texto  Tende a modificar o contexto anterior / 

manter o texto 
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geral da peça, no caso de uma resenha ou uma ilustração que vise sintetizar toda a obra 

em uma única imagem, até aludir a uma característica mais peculiar, de um dos 

personagens ou episódios internos que se inserem e formam a obra. A referência que se 

faz da obra será mais geral à medida que a adaptação conseguir sintetizar mais elementos 

internos à obra em uma única unidade de compartilhamento.  

As Olimpíadas, enquanto obra midiaticamente consagrada, foram construídas ao 

longo de mais de duas semanas. Logo, as adaptações que se fizeram a partir do uso de 

recursos paratextuais quase sempre se voltavam a um momento bastante específico neste 

percurso de tempo, como a cerimônia de abertura ou algum outro momento marcante. 

Ainda assim, dentro do recorte temporal que foi a cerimônia, por exemplo, um ou outro 

aspecto interno do evento poderia ser privilegiado em função do todo. Exemplo disso são 

alguns dos personagens que se fizeram presentes, ou que foram percebidos, durante a 

festa de abertura e ganharam mais destaque que os demais nas adaptações participativas. 

Alguns dos tópicos que foram coletivamente agenciados e textualmente 

atualizados nas redes sociais, durante e após a exibição da festa de abertura foram: a 

rápida participação de Michel Temer durante o discurso de abertura, o desfile da modelo 

Gisele Bündchen, alguns dos voluntários que entraram no Maracanã pilotando bicicletas 

antes das delegações de cada país, o atleta do Tonga que surgiu besuntado em óleo e a 

homenagem a Santos Dumont, que deu origem à polêmica acerca da invenção do avião. 

Na maioria destes casos, foi corrente o compartilhamento de gifs, vídeos ou imagens das 

performances destas personagens acompanhados de textos que atualizavam seu sentido 

para uma realidade mais comum e ordinária aos usuários (figura 31). 

 

Figura 31: páginas de humor ressignificam atuação de personagens nas obras. Fontes: 

https://goo.gl/DMXUS1 ; https://goo.gl/xbUiVX . Acesso em: 30/09/2016 

 

https://goo.gl/DMXUS1
https://goo.gl/xbUiVX
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Na primeira imagem, o agente ressignifica, por meio da adição de paratexto, uma 

sequência de frames selecionados, nos quais o voluntário que entra de bicicleta antes da 

delegação da Eslovênia pisca para a câmera da transmissão televisiva. Na segunda, o 

desfile de Bündchen é exibido por gif e apropriado, pelo acréscimo de texto, como sendo 

uma atividade cotidiana dentre aqueles que compartilham a publicação, no caso, o ato de 

comprar pão. 

Na figura 32, duas publicações de agentes distintos na web propõem fazer 

compilados de toda a festa de abertura olímpica, dando destaque a vários pontos 

diferentes na apresentação da obra, ao invés de abordar o evento de maneira geral. De tal 

modo, estes interagentes, que se apropriam da autoria da obra por meio da criação de 

paratextos, visam atualizar a obra por meio da referência ao evento como um todo, mas 

partem de frames bastante específicos que se manifestam isoladamente.   

Isto significa que a adaptação de uma peça cultural midiatizada não 

necessariamente deve abordar toda a obra, e dificilmente o fará caso ela esteja muito 

propagada, pois tais referências podem também estar em consonância com personagens, 

episódios ou eventos mais ou menos genéricos que são internos a ela. No caso do 

Pokémon Go, como o desenvolvimento da obra depende principalmente da intensidade 

com que o usuário se envolve com o game e do conhecimento prévio que ele tem da saga, 

muitos destes eventos variam de pessoa para pessoa.  
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Figura 32: publicações fazem compilado de momentos distintos da cerimônia de abertura. Fontes: 

https://goo.gl/LK6HS7 ; https://goo.gl/ky1tcf . Acesso em: 30/09/2016 

 

De modo geral, o que se percebe é que os paratextos tratam de experiências mais 

gerais quando abordam as dinâmicas do jogo, especialmente quanto à necessidade do 

jogador ter de sair de casa e se deslocar fisicamente para jogar. Ao mesmo tempo, 

aspectos mais específicos foram usados para abordar a mitologia exposta na série 

animada, ou seja, os personagens e episódios marcantes do desenho Pokémon, que 

ganharam nova relevância na rede graças ao sucesso do game. 

Outra questão referente à maneira que a obra se faz presente na adaptação trata do 

protagonismo que ela adquire quando apropriada pelo usuário. Além da especificidade 

dos eventos através dos quais os fenômenos são abordados, também podemos perceber 

que as referências nem sempre aparecem com a mesma centralidade numa atualização 

https://goo.gl/LK6HS7
https://goo.gl/ky1tcf
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paratextual, principalmente nos casos de remixagem com outras peças culturais (figura 

33).  

Figura 33: remixagem entre Pokémon Go e elementos do sertanejo universitário.  Fonte: 

https://goo.gl/FvQbtq . Acesso em: 30/09/2016 

 

Enquanto algumas dessas adaptações tratam especificamente da obra como 

assunto principal, outras as utilizam apenas como repertório para outros temas, como se 

aproveitassem um assunto que está em evidência na mídia para salientar outras questões 

na rede. Repertórios são aqui compreendidos como um conjunto ou coleção de 

conhecimentos prévios, que se apresentam na forma de dados e se somam a outras obras 

durante o processo adaptativo destas, sem, no entanto, tomar o protagonismo da obra em 

questão, agindo muito mais como uma inspiração, uma alusão, um impulso criativo. 

No caso ilustrado na figura 32, por exemplo, a montagem propõe uma remixagem 

entre elementos da obra Pokémon Go com componentes do universo musical do Sertanejo 

Universitário. Nele, intérpretes da canção “aquele 1%” aderem à dados estéticos oriundos 

do jogo e da saga Pokémon como um todo, e o texto do trecho de abertura da música, que 

originalmente é “Tô namorando todo mundo” é adaptado para “To capturando todo 

mundo”, em referência ao objetivo de capturar monstrinhos, sugerido pelo game. Além 

disso, na seção de comentários, outros interagentes propuseram outras adequações na 

canção, passando do verso original “99% anjo, perfeito, mas aquele 1% é vagabundo” 

para coisa como: “99% mewtwo mas aquele 1% é zubat”, “99% rattatá muito feio, mas 

aquele 1% é zubat”, em referência aos nomes das criaturas. Neste caso, consideramos que 

a obra Pokémon Go mantém certa centralidade na remixagem, enquanto que os elementos 

https://goo.gl/FvQbtq
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do sertanejo universitário se somam como componentes secundários, ou mesmo como 

repertórios criativos à adaptação. Afinal, trata-se de uma publicação acerca de Pokémon 

Go, e não sobre música. 

Notamos que um tema que tenha se popularizado nas mídias, e cujo espalhamento 

colaborativo em múltiplas plataformas tenha o tornado culturalmente hegemônico nas 

redes de participações, pode tanto prover elementos que venham a aderir como repertório 

para outras obras midiáticas, quanto mobilizar repertórios outros para seu próprio 

movimento circulatório. Ou seja, a popularidade de uma obra que circula nas redes pode 

ser evidenciada pelo número de adaptações expansivas que tratam propriamente dela, 

bem como pela frequência com que seus elementos internos são adequados às adaptações 

de outras obras em recirculação.  

Diferenciar cada um destes usos torna-se mais complexo na medida em que os 

temas remixados estejam se espalhando num período de tempo mais ou menos síncrono, 

tornando-se difícil antever até que ponto o elemento abordado na adaptação é 

propriamente da obra que está em construção ou se é necessariamente um repertório 

daquilo que já foi construído em outra obra midiática. No caso da figura 34, por exemplo, 

temos a remixagem entre componentes das obras Olimpíadas 2016 e Pokémon Go. A 

imagem propõe uma comparação entre o desempenho dos pokémons Pikachu e Zubat no 

game com a performance da seleção feminina e masculina de futebol, especificamente 

dos jogadores Marta e Neymar, até um certo ponto das competições olímpicas. 

Como estes dois eventos ocorreram com certa similaridade temporal, ou seja, 

ambos compartilharam protagonismo e geraram engajamento nas redes durante o mesmo 

período, não há como definir com precisão se esta é uma publicação sobre Pokémon Go 

com introdução de elementos internos da obra Olimpíadas 2016 ou se é uma postagem 

sobre a competição futebolística olímpica com referências específicas do jogo de 

realidade aumentada. Neste caso, consideramos que o protagonismo temático da 

publicação é compartilhado entre as duas obras culturais midiatizadas.  
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Figura 34: publicação propõe remixagem entre elementos de Pokémon Go e Olimpíadas 2016. 

Fonte: https://goo.gl/iTLKP9 . Acesso em: 30/09/2016 

 

À medida que a propagação da obra torna-a mais difusa e esparsada na mídia, 

maior a chance dela perder protagonismo em novas adaptações. No entanto, o que 

percebemos é que a sua popularidade pode ser mantida quando seus elementos internos 

passam a ser empregados no uso de adaptações de outras peças midiáticas em 

desenvolvimento, numa dinâmica contínua de soma e acúmulo de repertórios coletivos. 

 

5.5. OS EVENTOS MIDIÁTICOS QUE FORMAM AS OBRAS EM 

ESPALHAMENTO 

No tópico anterior tratamos das unidades identificáveis de espalhamento 

humorístico e profanatório, situadas aqui como publicações ou comentários em posts no 

Facebook que representam a menor parte selecionável dos fenômenos participativos 

analisados. Como vimos, tais unidades são produções de sentidos que se associam tanto 

à obra a que fazem referência, quanto a um escopo próprio de participações que se 

organizam por similaridades.  

Estas unidades perceptíveis sistemicamente se dispõem e desordenadamente se 

ajustam de maneira a darem a impressão de que formam eventos mais ou menos coesos 

e orgânicos. Portanto, tendo em vista os critérios de observação abordados, consideramos 

https://goo.gl/iTLKP9
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ser possível a compartimentação de tais unidades em agrupamentos de conteúdos que se 

caracterizam como eventos midiáticos. O desenvolvimento de temáticas sociais que se 

associaram ao processo de expansão narrativa será observado a partir da análise da 

estruturação das unidades participativas individuais em eventos midiáticos coletivos. 

Generalizamos as apropriações que os usuários fazem das Olimpíadas e de 

Pokémon Go em quatro categorias divididas em duas classes principais: 1) reação dos 

usuários a elementos narrativos intrínsecos à obra midiática genetriz e, 2) reação dos 

usuários a elementos narrativos inicialmente (e aparentemente) extrínsecos nesta mesma 

obra, mas que acabam se internalizando a ela; elementos que são agregados à obra por 

força do interesse dos usuários. A primeira destas classes pode ser dividida entre as 

adaptações que fazem referência a personagens próprios da diegese da obra e aquelas que 

dizem respeito ao modo pelo qual esta obra é apresentada na mídia tradicional, ou seja, 

sua plataforma física ou a forma que ela é relatada por um narrador aprioristicamente 

externo ao universo descrito na construção da história.  

No caso das Olimpíadas, os usuários adaptavam tanto as características percebidas 

nos atletas da competição, que são os que mais se aproximam de personagens da obra 

narrativa em questão, quanto os elementos identificados nos narradores e comentaristas 

das partidas. Estes últimos, a princípio, se aproximam mais daquilo que podemos 

identificar como autores técnicos da peça midiática, já que são os responsáveis pelos 

discursos tradicionais que encaminham narrativamente a obra. Neste primeiro momento, 

são externos ao universo diegético, embora sejam responsáveis por sua condução. 

Já no caso do Pokémon Go, as adaptações que trataram dos personagens, núcleos 

e itens próprios ao conjunto ficcional da saga são consideradas concernente à diegese da 

fábula, ao passo que as produções participativas que fazem referência aos recursos 

tecnológicos sob o qual o jogo é exposto são externas a este universo diegético em 

questão. Mas, ainda assim, estes recursos são provenientes da obra, uma vez que são 

affordances aparentes do suporte ou plataforma midiática na qual a peça se apresenta. 

Já a segunda classe de adaptações, que trata das reações dos usuários a elementos 

inicialmente extrínsecos à obra midiática, também pode ser dividida em duas categorias: 

aquelas que são mais previsíveis e aquelas que menos previsíveis. Temas que são externos 

mas que, de alguma forma, já existiam antes do surgimentos da obra, são mais facilmente 

previsíveis pelos usuários engajados e pelos autores consagrados da peça. Um tema que 

precede o surgimento de uma obra cultural pode se associar a ela quando o 

desenvolvimento desta obra intensifica ou modifica o modo como tal tema é abordado na 
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mídia.  Por oposição, assuntos e questões que só surgem na sociedade midiatizada após o 

início de tais peças, são mais difíceis de serem previstos, de modo que, muitas vezes seu 

desenvolvimento se alia ao desenvolvimento da obra, ainda que ambos não tenham 

qualquer correlação prévia evidente.  

 

5.5.1. OS EVENTOS MIDIÁTICOS QUE AJUDARAM A FORMAR AS 

OLIMPÍADAS 2016 

Ao tratarmos da característica profanatória inerente à obra “Olimpíadas 2016”, 

destacamos doze eventos recorrentes nas adaptações dos usuários e perceptíveis através 

da observação do espalhamento dos conteúdos na mídia102. Destes, dez casos foram 

priorizados pelo teor humorístico agenciado nas adequações participativas. É importante 

atentar para o fato de que estes eventos foram construídos coletivamente pelos usuários 

participantes. Embora suas delimitações não sejam objetivas no momento de sua criação 

e, portanto, só sejam possíveis de serem determinadas a posteriori, são os próprios 

indivíduos que negociam entre si os limites e alcances de cada evento. 

Estes casos podem ser categorizados em quatro grandes temáticas recorrentes, 

tomando por base as quatro categorias apresentadas anteriormente: reação dos usuários 

ao panorama político nacional; reação dos usuários brasileiros a comentários e atitudes 

dos “gringos”; reação dos usuários à postura/ histórico dos atletas/times; e, reação dos 

usuários à condução midiática da obra (quadro 7). 

Quadro 7: Categoria dos eventos que foram mobilizados pelos usuários nas redes 

 

                                                           
102 Os doze eventos foram listados na página 133. 

Categorias Eventos/ temas 

Reação dos usuários ao 

panorama político nacional 

“Fora Temer”. 

Reação dos usuários 

brasileiros a comentários e 

atitudes dos “gringos” 

Polêmica sobre quem criou o avião; menina se recusa a 

ajudar turista; NYT reclama do biscoito Globo; 

Nadadores americanos mentem sobre assalto. 

Reação dos usuários à 

condução midiática da 

obra 

Relacionamento entre Galvão Bueno e Neymar; Guga 

labrador humano. 

Reação dos usuários à 

postura/ histórico dos 

atletas/times 

Comparação Marta e Neymar/ Futebol feminino e 

masculino; manchas no corpo de Michael Phelps/ 

Michael Phelps pede socorro; França perde duas vezes 

para o Brasil/ Brasil se vinga do 7x1. 
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Em comum, todas as quatro grandes categorias tratam da reação dos usuários em 

relação a algo que a antecedeu, ou seja, a ação mobilizada frente a ação de outrem. Nos 

casos percebidos e destacados da obra em questão, temos que o movimento ou ação 

participativa nas redes sociais decorreu diretamente de um outro movimento ou ação 

pregresso na mídia. Este movimento reagente pode ocorrer em sentido mais ou menos 

contestatório e até mesmo concordante com ação que o antecedeu, mas nunca de modo 

agenciado ou controlado pela instância que mobilizou esta ação antecessora. 

Tratando especificamente dos dez eventos que serão categorizados, temos que a 

reação dos usuários brasileiros a comentários e atitudes dos “gringos” abarca as seguintes 

histórias: polêmica sobre quem criou o avião; menina se recusa a ajudar turista; NYT 

reclama do biscoito Globo; nadadores americanos mentem sobre assalto. Este último 

evento também poderia se encaixar na categoria “reação dos usuários à postura dos 

atletas”, mas como a atitude dos nadadores ocorreu em um momento em que estes não 

estavam competindo, ou seja, não se portavam como atletas olímpicos, sua atitude nos 

pareceu mais vinculada ao comportamento de alguém que age como “gringo” no Brasil. 

Já a categoria que trata do grupo reações mobilizadas pelo comportamento dos 

esportistas abrange os seguintes eventos: Comparação Marta e Neymar/ Futebol feminino 

e masculino; manchas no corpo de Michael Phelps/ Michael Phelps pede socorro; França 

perde duas vezes para o Brasil/ Brasil se vinga do 7x1. Apesar de o evento 

“relacionamento entre Galvão Bueno e Neymar” tratar nomeadamente de um jogador de 

futebol, ele não se encaixa nesta categoria pois o principal fato que mobilizou a ação dos 

usuários (no sentido de desenvolver uma história de romance entre os dois supracitados) 

foi, principalmente, o modo como o narrador da Rede Globo tratou o atleta no decorrer 

das Olimpíadas. 

Portanto, este evento se encaixa melhor na categoria “reação dos usuários à 

condução midiática da obra”. Além deste, o evento aqui denominado “Guga labrador 

humano” também se insere nesta mesma categoria. Já o conjunto de publicações que 

abarcaram o evento intitulado “Fora Temer”, se insere na categoria de reação dos usuários 

ao panorama político nacional. Trata-se de um evento marcado por publicações que se 

posicionaram contrariamente à nomeação de Michel Temer ao posto máximo de comando 

político no país.  

Tal tema não se limita, portanto, à obra Olimpíadas 2016, mas dada a constância 

com a qual o tema foi abordado no decorrer da obra em questão, consideramos que ele se 

insere como parte significativa na constituição desta. Este movimento circulatório de 
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produções participativas na mídia vincula-se primeiramente à situação institucional da 

nação, se desenvolvendo numa crescente ao longo dos meses que antecederam os jogos 

olímpicos, acompanhando a crise política agravada no país após as eleições de 2014 e do 

movimento de instabilidade política intensificada pelo polêmico prosseguimento do 

processo de impeachment da presidenta eleita Dilma Rousseff. 

Podemos considerar, portanto, que o movimento de contestação daquele que 

ocupa o cargo de chefe de Estado no país foi difundido de pessoa para pessoa. Este 

movimento foi consolidado pelos usuários como parte constituinte da obra cultural 

Olimpíadas 2016 principalmente a partir da cerimônia de abertura, momento no qual o 

então presidente interino Michel Temer foi vaiado ao declarar oficialmente a abertura dos 

jogos. Corrobora para essa associação entre os dois movimentos circulatórios o fato de 

que o processo de impeachment se prolongou durante parte do período que a própria 

competição olímpica se desenvolveu. 

Nos dias que se seguiram, as pessoas passaram a ser impedidas pelo Comitê 

Olímpico Internacional de se manifestarem contrariamente ao governo durante os jogos, 

seja através de cartazes ou gritos, sob a ameaça de serem expulsas das arenas de 

competição. O que percebemos, a partir de então, foi a presença constante e intensificada 

do tema político nas publicações sobre a obra em questão, perceptível pelas publicações 

de imagens que alteravam o texto de pessoas que participavam do evento olímpico. A 

imagem exposta na figura 35, por exemplo, repercutiu na mídia, tanto entre os apoiadores 

quanto entre as pessoas contrárias ao impeachment, ao expor uma alteração digital do 

texto escrito na mão de uma atleta argentina durante a transmissão da festa de abertura103.  

 

 

 

  

 

 

 

 

Figura 35: texto na mão de atleta é alterado para “Fuera Temer”. Fonte:  https://goo.gl/jMsChv . 

Acesso em: 20/10/2016. 

                                                           
103 Originalmente, a frase escrita na mão da argentina era “olá, Eloy”. Disponível em: 

http://olimpiadas.uol.com.br/noticias/redacao/2016/08/05/calma-gente-argentina-pedindo-fora-temer-no-

desfile-olimpico-e-montagem.htm  

https://goo.gl/jMsChv
http://olimpiadas.uol.com.br/noticias/redacao/2016/08/05/calma-gente-argentina-pedindo-fora-temer-no-desfile-olimpico-e-montagem.htm
http://olimpiadas.uol.com.br/noticias/redacao/2016/08/05/calma-gente-argentina-pedindo-fora-temer-no-desfile-olimpico-e-montagem.htm
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Além da alteração de texto, outro recurso paratextual percebido na construção 

coletiva deste evento foi a soma de novos textos pelo usuários. Este outro modo com que 

a temática política foi apresentada na obra analisada ocorreu pela atitude de espectadores 

que burlavam a proibição do Comitê Olímpico para se manifestar contra a situação no 

país durante a apresentação das competições e publicavam tais ações de rechaço em suas 

redes sociais (figura 36). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 36: Público dos jogos burla as regras dos jogos e posta ações nas redes. Fonte: 

https://goo.gl/Kj0Wgd ; https://goo.gl/xzDers . Acesso em: 15/10/2016 

 

Estas pessoas, que iam aos jogos com cartazes de cunho político e publicavam 

suas ações nas redes sociais, agregavam novos textos e, consequentemente, novos 

sentidos à obra matriz. Além disto, outros tantos interagentes demonstravam apoio 

àqueles que pretendiam se manifestar, por meio de dicas e anedotas humorísticas que 

incentivavam diversos usos criativos para burlar o sistema de censuras impostos nos 

jogos. 

 Desta forma, podemos compreender que as pessoas que se manifestaram no local 

das competições também ajudaram a compor a peça midiática Olimpíadas 2016, por 

proporem novos percursos narrativos, explorarem affordances implícitos e, em certo 

sentido, proibidos pela comissão organizadora dos jogos. Ao publicarem e incentivarem 

tais ações nas redes sociais, elas se caracterizam como novos autores da peça midiática 

por possibilitarem um maior espalhamento dela na mídia, alterando os itinerários 

inicialmente previstos enquanto criticam o governo durante o desenvolvimento da obra. 

Ambas as imagens apresentadas na figura 36 foram profundamente recirculadas 

na mídia, especialmente no Facebook. A primeira delas foi recirculada no formato gif, 

mostrando dois torcedores dobrando seus respectivos cartazes e formando a frase “Fora 

https://goo.gl/Kj0Wgd
https://goo.gl/xzDers
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Temer” ao juntá-los104; a segunda é um recorte de tela do Twitter que foi capturado e 

compartilhado no Facebook, mostra uma torcedora segurando uma folha em que estaria 

escrito “Fora Temer” em japonês.  

Assim como estes, diversos outros indivíduos passaram a buscar formas de 

manifestação distintas e tiveram suas ações compartilhadas por páginas de cunho 

humorístico, político e, inclusive, páginas de veículos noticiosos. Com isto, tais usuários 

acabaram criando um novo rumo narrativo para esta obra cultural e, consequentemente, 

ajudaram a promover um debate político na esfera pública por meio do uso do recurso 

humorístico. 

Podemos entender a categoria “reação dos usuários ao panorama político 

nacional” como uma reação a fatores narrativos que inicialmente extrínsecos à obra, mas 

que são internalizados e acabam interferindo na concepção dela. Como a questão política 

esteve presente desde a escolha do país como sede olímpica e se intensificou com a 

necessidade de um representante do governo em abrir oficialmente os jogos, era provável 

que os usuários reagissem a este fator. No caso da obra Pokémon Go, o fator político não 

se fez tão relevante, mas outros elementos externos ao jogo acabaram por influenciar as 

reações dos usuários, tais quais o debate acerca do uso de tecnologias e a questão da 

segurança pública, como veremos adiante.  

Retomando a análise das Olimpíadas, temos que a categoria que trata da reação 

dos usuários brasileiros a comentários e atitudes dos “gringos” também não faz referência 

às ações populares frente a acontecimentos e dados provenientes à obra genetriz. Ou seja, 

alguns desses temas se manifestam a partir de um movimento interpretativo e dissensual 

entre os próprios usuários, que muitas vezes escapa ao escopo particular da devida obra 

matriz. É o caso da polêmica sobre quem criou o avião: durante a cerimônia de abertura, 

uma réplica do 14 bis sobrevoou o estádio do Maracanã. Mas o que era, até então, uma 

homenagem ao mineiro Alberto Santos Dumont foi motivo de discussão especialmente 

entre usuários brasileiros e americanos nas redes sociais105.  

                                                           
104 Gif disponível em: 

https://www.facebook.com/ImprensaInternacionalDenunciaOGolpe/posts/288075551558758 . Acesso 

em: 15/10/2016. 
105 Não somente internautas, como veículos de imprensa e jornalistas norte-americanos contestaram a 

“paternidade” da aviação durante a exibição da homenagem a Santos Dumont na festa de abertura. Isto 

porque, para muitos estadunidenses é inconteste a ideia de que quem realmente inventou o avião foram seus 

compatriotas, os irmãos Orville e Wilbur Wright.  

https://www.facebook.com/ImprensaInternacionalDenunciaOGolpe/posts/288075551558758
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É possível que os produtores do evento esperassem uma construção narrativa no 

sentido de contestação pela imprensa e por parte dos usuários norte-americanos, dada a 

previsibilidade de que tais agentes, em geral, não reconheçam ao brasileiro o status de 

“pai da aviação”. No entanto, é o usuário brasileiro, e não a imprensa tradicional, quem 

mais se engaja num embate dialógico em vias de alterar os rumos da discussão. Com isso, 

ganha destaque a questão que, inicialmente, não tinha tanta centralidade na obra 

Olimpíadas 2016. Por meio do uso de sátiras ao consenso estadunidense sobre a criação 

do avião, o público promove a discussão do tema conferindo-o status de evento narrativo, 

que se insere na obra em questão e a atualiza a novos contextos midiáticos (figura 37). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 37: publicações satirizam o consenso norte-americano sobre a invenção do avião. Fontes: 

https://goo.gl/ScCVYs / https://goo.gl/qF7w74 ; https://goo.gl/jUJJzb . Acesso em: 16/10/2016 

 

Na publicação que apresenta a segunda imagem da figura 38, alguns usuários 

expandem ainda mais o universo narrativo do evento em questão. Uma pessoa comenta: 

“A maior prova de que o avião é invenção de um mineiro é aquele sistema usado na hora 

de pousar ser chamado de ‘trem’ de pouso. Caso encerrado”. O que se percebeu, em geral, 

foi uma defesa engajada por parte dos usuários brasileiros da tese nacional de que Santos 

Dumont é o inventor do avião. A tutela deste argumento por vezes ocorreu através da 

ironia com o feito dos Wright, comparando-o a uma catapulta ou estilingue. 

O engajamento mobilizado na propagação deste evento promoveu, pelas bordas 

midiáticas, questões sociais relevantes como soberania nacional, imperialismo cultural e 

memória coletiva. Tais evidências reforçam ainda que estamos tratando de uma obra 

aberta por essência, principalmente por não terem uma relação direta com o evento 

olímpico previamente determinado pelas esferas de produção. Isto significa que o 

desenvolvimento de uma obra que se difunde espaço/temporalmente pode vir a mobilizar 

efeitos que posteriormente influenciarão o próprio desenvolvimento da obra, num 

https://goo.gl/ScCVYs
https://goo.gl/qF7w74
https://goo.gl/jUJJzb
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movimento sistêmico e contínuo de causa e consequência. Foi assim também com o caso 

da menina que se recusou a ajudar uma turista em inglês. 

Ao postar um texto no qual narrava a situação em que se recusava a ajudar uma 

turista que não falava português (figura 38), uma usuária brasileira teve sua publicação 

amplamente recirculada na mídia. Este recirculação ocorreu primeiramente pelo 

compartilhamento sem grandes alterações textuais por outros usuários que se 

posicionavam contraria ou favoravelmente à atitude da menina. Seu comportamento 

avesso a estrangeirismos por parte dos turistas durante a realização das Olimpíadas, 

incitou uma tomada de posição pelos outros usuários na internet, que mobilizavam 

argumentos sérios para defender ou criticar a conduta exposta no texto original.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 38: usuária conta no Facebook que se recusou a ajudar um estrangeiro em inglês. Fonte: 

https://goo.gl/Pvjgti . Acesso em: 16/10/2016 

 

No entanto, nos interessa a observação da adaptação criativa popular em que 

prevalecia um viés humorístico. Neste caso, a defesa ou crítica à atitude da menina 

poderia persistir, mas, na maior parte das vezes, ocorria de maneira indireta, 

predominando a busca pela manutenção de laços sociais e pela criação de capital social 

na rede através da manifestação do riso alheio. Apesar deste modo de propagação ser 

menos estratégico e ter uma intenção finalística menos deliberativa por parte de quem 

participa, consideramos que ele também serviu como forma de evidenciamento das 

questões percebidas na publicação original. Ainda que de maneira oblíqua, o humor 

exerceu um papel importante na difusão do debate sobre certos temas sociais relevantes, 

como diversidade cultural, imperialismo linguístico, soberania nacional, 

multiculturalismo, globalização e ética global. 

https://goo.gl/Pvjgti
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Em geral, os usuários interessados em criar humor a partir desta história passaram 

a propor novos diálogos entre os personagens da situação, resultando numa atualização 

do evento a outros enquadramentos circunstanciais (figura 39). A marca textual “Agora 

em Botafogo”, que abre o conto e que originalmente servia para localizar o leitor do 

ambiente onde ocorre o fato, passou a exercer a função de elemento de identificação das 

adaptações que se inseriam e formavam o meme, se mantendo estável em praticamente 

todas as publicações deste tema que foram coletadas. Ou seja, ao invés de designar o 

bairro onde o fato acontece, a expressão passa a representar a marca das adaptações que 

derivam de uma mesma postagem. 

 

 

Figura 39: usuários atualizam os diálogos com personagem “gringo”106. Fonte: 

https://goo.gl/JY4CAi . Acesso em: 20/10/2016 

 

Consequência deste espalhamento é que, posteriormente, uma série de matérias 

de portais jornalísticos apontaram para o surgimento deste meme, numa espécie de 

confirmação ou oficialização do evento coletivo e profanatório107. Tais fenômenos 

participativos não têm uma delimitação definida previamente ou durante sua produção 

                                                           
106 A imagem à direita da figura apresenta um frame do vídeo que deu origem ao meme popularmente 

conhecido como “Senhora”. No vídeo em questão, uma repórter tenta entrevistar uma servidora pública 

que, aparentemente, deveria estar no ambiente de trabalho. Ao se recusar a responder perguntas sobre a 

acusação de ser uma funcionária fantasma, a entrevistada começa a correr da repórter, que corre atrás dela 

com o microfone na mão e fazendo perguntas como “Senhora? Senhora? Por que a senhora está correndo?”. 

No caso em análise, temos que o meme “Senhora” aparece como repertório na adaptação que se insere na 

construção coletiva do evento. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=OW5uDlU75cU . 

Acesso em: 06/12/2016. 
107 Algumas destas matérias estão disponíveis em: http://exame.abril.com.br/brasil/brasileira-se-recusa-a-

ajudar-gringo-no-rio-e-vira-meme/ ; 

http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/olimpiadas/rio2016/noticia/2016/08/brasileira-recusa-informacao-para-

gringo-na-olimpiada-e-vira-meme.html ; 

http://olimpiadas.uol.com.br/album/2016/08/11/brasileira-se-recusa-a-ajudar-gringo-no-rio-e-vira-

assunto-no-twitter.htm?foto=1 ; 

http://torcedores.com/noticias/2016/08/brasileira-se-recusa-falar-em-ingles-com-gringo-no-rio-e-vira-

meme-olimpico  

https://goo.gl/JY4CAi
https://www.youtube.com/watch?v=OW5uDlU75cU
http://exame.abril.com.br/brasil/brasileira-se-recusa-a-ajudar-gringo-no-rio-e-vira-meme/
http://exame.abril.com.br/brasil/brasileira-se-recusa-a-ajudar-gringo-no-rio-e-vira-meme/
http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/olimpiadas/rio2016/noticia/2016/08/brasileira-recusa-informacao-para-gringo-na-olimpiada-e-vira-meme.html
http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/olimpiadas/rio2016/noticia/2016/08/brasileira-recusa-informacao-para-gringo-na-olimpiada-e-vira-meme.html
http://olimpiadas.uol.com.br/album/2016/08/11/brasileira-se-recusa-a-ajudar-gringo-no-rio-e-vira-assunto-no-twitter.htm?foto=1
http://olimpiadas.uol.com.br/album/2016/08/11/brasileira-se-recusa-a-ajudar-gringo-no-rio-e-vira-assunto-no-twitter.htm?foto=1
http://torcedores.com/noticias/2016/08/brasileira-se-recusa-falar-em-ingles-com-gringo-no-rio-e-vira-meme-olimpico
http://torcedores.com/noticias/2016/08/brasileira-se-recusa-falar-em-ingles-com-gringo-no-rio-e-vira-meme-olimpico
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pelos usuários, ao passo que os veículos de Comunicação são os primeiros a buscar 

conformá-los, como se coubesse a eles organizar estas criações apresentadas nas redes de 

maneira orgânica e caótica. 

Diferente dos outros eventos que foram espalhados nas redes sociais, este não 

surgiu na mídia tradicional para posteriormente ser apropriado pelos usuários. A 

profanação midiática é perceptível desde a publicação matriz, aquela que deu origem às 

mais diversas adaptações, pois tem como autora uma pessoa comum narrando um caso 

particular, dispensando o intermédio ou tutela de veículos de comunicação consagrados. 

O que particulariza esta categoria especificamente é a falta de previsibilidade dos 

fatores que, oportunizados pelo próprio desenvolvimento da obra, proporcionam as 

condições necessárias para o surgimento de um movimento circulatório coletivamente 

agenciado. É o caso, por exemplo, da reação de usuários à matéria publicada pelo jornal 

The New York Times no dia 13 de agosto em que deprecia o sabor dos biscoitos Globo 

(tradicionais no Rio de Janeiro) e a qualidade dos restaurantes da capital fluminense. 

Após o ocorrido, uma série de pessoas começaram a ironizar a crítica do jornal 

americano (figura 40). Tal qual o caso da menina que publicou o ocorrido em Botafogo, 

também não havia como prever este tipo de evento, visto que ele depende de fatores que, 

embora mobilizados pelo desenvolvimento midiático das Olimpíadas, não dependem 

exclusivamente deste mesmo desenvolvimento. E é por meio do incorporação deste 

evento à obra cultural Olimpíadas, que se manifestam mais uma vez pelas margens 

midiáticas o debate acerca de questões sociais relevantes, tais quais o enaltecimento da 

identidade carioca e o orgulho regional. 

Esta categoria se refere a assuntos agenciados coletivamente que se associam à 

obra midiática, embora não tenham relação óbvia com ela, assim como a categoria que 

trata das ‘reação dos usuários ao panorama político nacional’. A diferença entre essas 

duas categorias é que esta é mais imprevisível que a outra: seria mais difícil imaginar qual 

o tipo de atrito surgiria no relacionamento entre brasileiros e estrangeiros do que 

conseguir antever que as pessoas usariam as Olimpíadas para se manifestar 

contrariamente ao governo, dado que este já era um tema corrente antes mesmo do início 

dos Jogos. 
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Figura 40: usuários reagem à crítica de NYT sobre biscoito Globo. Fonte: https://goo.gl/9MyagS. 

Acesso em: 18/11/2016 

 

Ou seja, o desenvolvimento das Olimpíadas potencializa uma série de 

acontecimentos, como o aumento no número de turistas no Brasil e o protagonismo que 

o país recebeu na mídia internacional. Acontecimentos estes que escapam ao próprio 

limite daquilo que previamente delimitava a obra, expandindo este limite inicial na 

mesma medida em que expõe novas pautas para discussão na esfera pública. Fatores como 

atritos culturais entre brasileiros e turistas estrangeiros já existiam antes das Olimpíadas, 

mas foram intensificados e ganharam mais destaque com elas. A publicação da menina 

que se recusou a ajudar o “gringo” poderia ter ocorrido em qualquer outro momento; a 

citação às Olimpíadas na publicação não é substancial ao ocorrido e poderia ser 

substituída. 

O fato em si não guarda qualquer relação de dependência com a obra em questão, 

mas a própria maneira com que diversos agentes desenvolveram-na acabou por 

condicionar uma série de fatores previamente ocultos, que impactaram e formataram 

novas possibilidades narrativas. Apesar das adaptações que surgiram a partir desta 

publicação não necessariamente fazerem referência aos Jogos Olímpicos propriamente 

dito, consideramos que todas elas se inserem no bojo que abarca a obra cultural em 

questão. Isso porque estas adaptações são mobilizadas pela apropriação de uma 

publicação que ganha destaque graças a fatores potencializados pelo desenvolvimento da 

obra Olimpíadas 2016. 

Por fim, outro evento que se insere nesta mesma categoria de reações é decorrente 

da mentira contada por um grupo de atletas norte-americanos. Quatro nadadores relataram 

https://goo.gl/9MyagS
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que foram assaltados quando estavam num táxi voltando para a Vila Olímpica. No 

entanto, segundo investigação da Polícia Civil, eles teriam se envolvido em uma briga 

com seguranças de um posto de gasolina no bairro Barra da Tijuca. Assim como os casos 

anteriores, este se distendeu para além do universo narrativo estrito das Olimpíadas e 

também não era facilmente previsível aos múltiplos autores-participantes da obra. 

O que ocorreu a partir de então foi uma onda de apropriações e adaptações 

humorísticas que tinham como intuito ironizar a atitude deste grupo de “gringos” no 

Brasil, tal qual ocorreu nos demais eventos desta categoria. Enquanto algumas 

publicações inseriam os rostos dos nadadores em notas de três reais, outras comparavam-

lhes ao personagem fictício Pinóquio e à grávida de Taubaté108. Em outras adaptações, a 

atitude falaciosa dos atletas era usada como repertório cultural para abordar assuntos 

outros de ordem diversas, como numa postagem que consistia na captura de tela de um 

tuíte em que se lia “esses nadadores dos EUA querem mentir no país do: primeiro a gente 

tira a Dilma, depois o resto”, em referência ao discurso vigente por parte dos apoiadores 

do impeachment de Rousseff de que ela seria apenas a primeira a deixar o cargo (figura 

41). 

Em geral, todas estas comparações tinham como objetivo enfatizar o falseamento 

de informação por parte dos nadadores (quando estes apareceram com centralidade na 

adaptação proposta) ou de outro grupo de pessoas (quando o caso era usado como 

repertório cultural). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 41: usuários comparam atitude de nadadores com a de 

outros indivíduos. Fonte: https://goo.gl/3iV3la ; 

https://goo.gl/mGNTkm . Acesso em: 23/12/2016 

 

 

                                                           
108 Entre o final de 2011 e início de 2012, uma pedagoga do município de Taubaté (SP) apareceu em 

programas de Tv pedindo ajuda e doações e afirmando estar grávida de quadrigêmeos. Posteriormente 

descobriu-se que a barriga que ela usava para simular a gestação era de silicone e que a gravidez era uma 

farsa. Desde então, a personagem “grávida de Taubaté” tem se firmado nas redes sociais como figura 

icônica para fazer referência a pessoas que mentem descaradamente na/para a mídia. 

https://goo.gl/3iV3la
https://goo.gl/mGNTkm
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O percurso circulatório foi semelhante aos outros casos descritos anteriormente, 

com algumas particularidades: após o anúncio do caso por veículos de comunicação de 

massa, primeiro levantou-se um debate público sobre a ação dos envolvidos e o papel dos 

demais agentes (no caso, a polícia e o Estado brasileiro), posteriormente a repercussão foi 

atualizada pelos usuários por meio de adaptações jocosas do ocorrido e, por fim, os 

veículos de comunicação noticiaram e recuperaram alguns dos casos de apropriação numa 

tentativa de organizar o fluxo disperso e caótico de adaptações. Por meio desta curadoria, 

os portais de notícias acabam por institucionalizar o movimento circulatório, num 

movimento de retorno da circulação às esferas de produção de sentido mais 

tradicionais109. 

Algumas adaptações participativas combinam múltiplas referências para tratar do 

máximo de elementos presentes na obra e assim, dar uma sensação de que se está 

abordando o conteúdo como um todo (figura 42). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 42: imagem trata de múltiplos assuntos para abordar as Olimpíadas 2016. Fonte: 

https://goo.gl/SQiwTt . Acesso em: 16/10/2016 

 

Na figura 42, uma imagem trata de três temas oriundos de eventos distintos para 

tratar das Olimpíadas 2016 em postagem publicada por uma fanpage durante a cerimônia 

de encerramento. Nenhum dos textos faz referência a algo obviamente referente a 

temáticas olímpicas, mas a assuntos que se agregaram posteriormente através da ação 

popular dos usuários. Um agente externo, que desconhecesse os fatos ocorridos durante 

                                                           
109 Este esforço por parte da imprensa em organizar as adaptações em recortes que delimitem sua temática 

é, no mais das vezes, problemático. Primeiro porque estas publicações frequentemente confundem os 

termos virais e memes. Além disso, ao proporem uma delimitação dos fenômenos, elas consideram tão 

somente a relação que a adaptação faz com um recorte específico e interno à peça cultural - com um 

acontecimento isolado que se insere na obra, mas não a representa - desprezando portanto as relações que 

as referências destas adaptações fazem entre si e com a obra em si. 

https://goo.gl/SQiwTt
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o desenvolvimento da obra midiática, muito provavelmente não entenderia a relação entre 

dos textos entre si e tampouco a relação deles com os jogos olímpicos. O universo 

narrativo que conforma a obra midiática Olimpíadas 2016 foi expandido tanto por eventos 

não esportivos e, por isso, não necessariamente ligados ao que se poderia conceber 

inicialmente, quanto pelo contínuo exercício de remixagem que os usuários fazem destes 

eventos entre si.  

Além das duas categorias já abordadas, que se destacam pela relação pouco 

evidente com o que se espera da obra, as outras duas têm uma associação mais perceptível 

neste sentido.  Enquanto a “reação dos usuários à postura/histórico dos atletas/times” trata 

de componentes mais ligados à característica esportiva e competitiva dos Jogos 

Olímpicos, a “reação dos usuários à condução midiática da obra” abarca os aspectos 

relativos ao modo como a obra é apresentada pelos veículos de Comunicação. De todo 

modo, ambas as categorias partem das informações essencialmente internas à obra, que 

foram percebidas pelos usuários e foram processadas como reações participativas. 

Em algumas adaptações a origem destas informações se confundem, como o 

evento denominado aqui como “relacionamento entre Neymar e Galvão Bueno”. Logo 

nos primeiros jogos da seleção brasileira masculina de futebol nas Olimpíadas 2016, o 

desempenho dos jogadores era considerado fraco e insuficiente por parte dos usuários, 

gerando comparações com a seleção feminina.  

Por um lado o rendimento em campo da seleção masculina gerou uma série de 

apropriações participativas com teor humorístico e crítico. Mas, por outro, foi a conduta 

do narrador esportivo da rede Globo, Galvão Bueno, frente ao debilitado desempenho da 

seleção e do jogador Neymar em especial, que mobilizou um conjunto de adaptações 

próprias e distintas daquelas que tratavam tão somente da fraca performance em campo. 

Os usuários perceberam a possibilidade de explorar criativamente um suposto 

relacionamento amoroso e passional entre Neymar e aquele que seria seu principal 

entusiasta e apreciador na visão do público, Galvão Bueno. 

Dada a decepção do narrador com o desempenho do jogador que era, na 

interpretação de vários usuários, seu protegido, muitas pessoas passaram a propor um 

rompimento amoroso entre os dois (figura 43). O enredo novelesco se desenvolveu 

simultânea e paralelamente ao desenvolvimento dos Jogos Olímpicos 2016, sendo 

atualizado a cada novo acontecimento que se projetava da obra em questão. Quando o 

desempenho da seleção e do jogador voltaram a satisfazer as intenções dos usuários, 
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começaram a surgir adaptações que relatavam um fictício retorno amoroso entre os dois 

personagens, com imagens que apresentavam Galvão pedindo desculpas a Neymar. 

 

 

Figura 43: publicações ironizam a relação entre Galvão Bueno e Neymar. Fontes: 

https://goo.gl/qOj12X ; https://goo.gl/nJC4Qw . Acesso em: 12/11/2016 

 

Na primeira imagem da figura 41, o interagente adiciona o nadador americano 

Michael Phelps como um terceiro personagem nesta trama narrativa construída 

coletivamente. Phelps aparece ainda em diversos outros textos sendo considerado o novo 

affair de Galvão. Sob a lógica da ‘zuera’, alguns dos textos produzidos e compartilhados 

pelos usuários zombavam da proposta homoafetiva desta relação. Este modo de trollagem 

para com os personagens envolvidos foi percebido em algumas postagens de páginas 

humorísticas e também em comentários destas publicações110, nos quais se lê que “Phelps 

foi um amor de verão [do narrador]”, ou que “de acordo com a pokedex111, você [Galvão 

Bueno/Neymar] é um pokemon do tipo viadão”, ou ainda que “O Galvão agora tá numa 

indecisão cruel, Phelps ou Bolt? No fim acho que fica com Phelps ‘e’ Bolt, dependendo 

do próximo jogo o Neymar fica só como sobremesa”.  

                                                           
110 Tais comentários estão disponível nas seguintes publicações: 

https://www.facebook.com/leninjablog/photos/a.253608934694347.59503.169448729777035/109376647

4011918 ; 

https://www.facebook.com/leninjablog/photos/a.253608934694347.59503.169448729777035/109370519

0684713 . Acesso em: 18/11/2016 
111 No universo da saga Pokémon, Pokédex é uma máquina que registra e cataloga as criaturas. Em todos 

os jogos, esta máquina funciona como uma enciclopédia eletrônica para fornecimento de informações sobre 

estes monstros de bolso. 

https://goo.gl/qOj12X
https://goo.gl/nJC4Qw
https://www.facebook.com/leninjablog/photos/a.253608934694347.59503.169448729777035/1093766474011918
https://www.facebook.com/leninjablog/photos/a.253608934694347.59503.169448729777035/1093766474011918
https://www.facebook.com/leninjablog/photos/a.253608934694347.59503.169448729777035/1093705190684713
https://www.facebook.com/leninjablog/photos/a.253608934694347.59503.169448729777035/1093705190684713


170 
 

Outro personagem oriundo da cobertura midiática responsável pela construção 

narrativa tradicional dos Jogos foi o ex-tenista brasileiro Gustavo Kuerten, popularmente 

conhecido como Guga. Contratado pela Rede Globo para comentar alguns jogos 

esportivos das Olimpíadas, Guga ganhou especial destaque nas redes sociais quando 

usuários passaram a destacar seu jeito carismático e bem humorado, comparando-o com 

o cão da raça labrador por seu jeito alegre e festivo. 

Um texto originalmente publicado no Twitter com os dizeres “Seleção masculina 

conseguiu chatear até Gustavo Kuerten, o labrador humano”112 foi amplamente 

recirculado em múltiplas plataformas, tanto por páginas de humor e perfis pessoais no 

Facebook quanto por sites de veículos tradicionais que visavam ilustrar o fenômeno. A 

personalidade do ex-tenista foi apropriada como repertório cultural na rede para tratar de 

assuntos diversos, uns mais outros menos ligados à própria Olimpíadas (figura 44). 

 

Figura 44: publicações se apropriam da personalidade de Guga para abordar outros assuntos. Fontes: 

https://goo.gl/AqmLjc ; https://goo.gl/MwaQZz . Acesso em: 12/11/2016 

 

Apesar de nem sempre tratar de assuntos referentes às Olimpíadas, o repertório 

foi percebido pelos usuários a partir da aparição de Kuerten na cobertura midiática 

responsável por parte da construção narrativa da obra em questão. A própria presença e 

participação de Guga como comentarista das competições se confunde com a 

conformação midiática das Olimpíadas 2016. As apropriações menos ligadas que os 

usuários fazem disto são, portanto, modos de expansão narrativa que ocorrem a partir do 

uso de um personagem típico da obra para temas menos ligados a esta.  

                                                           
112 Disponível em: https://twitter.com/heitordt/status/762484015152508933?ref_src=twsrc%5Etfw . 

Acesso em: 20/10/2016, 

https://goo.gl/AqmLjc
https://goo.gl/MwaQZz
https://twitter.com/heitordt/status/762484015152508933?ref_src=twsrc%5Etfw
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Além de Kuerten e Bueno, outros narradores ou comentaristas (principalmente da 

Rede Globo) também foram destaques em adaptações a apropriações participativas na 

web (figura 45). Isto corrobora para percepção de que as esferas tradicionais de 

construção textual da obra, representadas aqui na figura dos narradores da principal 

emissora de Tv e conglomerado de mídia do país, também podem ser integradas e 

propositadamente confundidas pelos usuários, na própria história que elas propõem 

contar. O termo “confundir” é aqui escolhido no sentido de que uma coisa é tão 

estreitamente contígua a outra que é impossível distinguir; como se ambas as coisas (obra 

e autores que precederam a autoria participativa) se fundissem em concomitância.  

 

Figura 45: narradores e comentaristas da rede Globo foram repertórios para adaptações. Fontes: 

https://goo.gl/w8HJJw ; https://goo.gl/iYaiW5 . Acesso em:13/11/2016 

 

Deste modo, narradores e comentaristas são convertidos em personagens da obra 

midiática Olimpíadas 2016 pelo intermédio da ação popular de adaptação profanatória. 

Ou seja, os autores dos discursos que formam a peça midiática passam à condição de 

personagens nos textos adaptados. Este movimento de conversão é menos evidente nas 

adaptações que se inserem e conformam a categoria “reação dos usuários à 

postura/histórico dos atletas/times”, visto que os atletas ou times já são o mais próximo 

daquilo que podemos considerar personagens da obra. 

As comparações entre os desempenhos das seleções masculina e feminina de 

futebol e, em especial, dos jogadores Neymar e Marta são exemplos deste evento 

participativo. Foi sob este escopo temático que vigorou o compartilhamento da imagem 

da camisa da seleção brasileira com o nome de Neymar riscado e suas posteriores 

atualizações113. Assim como o evento que tratou do relacionamento amoroso entre Bueno 

                                                           
113 Conforme se abordou na página 158 desta dissertação. 

https://goo.gl/w8HJJw
https://goo.gl/iYaiW5
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e Neymar, este também foi se atualizando de maneira paralela e simultânea ao 

desenvolvimento da obra genetriz, num constante movimento de remissão e afastamento.  

Tais eventos surgiam de atualizações que agiam como um afastamento da obra, 

pois se distendiam para outros sentidos discursivos, expandindo narrativamente a obra, 

mas também exigiam um permanente movimento de retorno ou remissão à medida que 

as performances das seleções eram atualizadas na transmissão da obra consagrada. Este 

movimento pendular é perceptível na construção deste evento em circulação, bem como 

no do relacionamento entre Galvão e Neymar, tendo em vista que ambos são 

complementares sob certo aspecto. Num primeiro momento, as adaptações humorísticas 

sobre o tema frequentemente focavam na depreciação à atuação da seleção masculina e 

exaltação da feminina, por vezes personificadas nas figuras de Neymar e Marta, 

respectivamente (figura 46). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 46: publicações exaltam seleção feminina e depreciam masculina. Fontes: https://goo.gl/2mLupW 

; https://goo.gl/1qHcDl . Acesso em: 13/11/2016 

 

A comparação entre as duas equipes se fez vigente no espaço de comentários 

voltado aos usuários, mesmo quando a publicação em questão não fazia menção à ambas 

as seleções. Na publicação que expõe a primeira imagem da figura 44, uma usuária 

contrapõe: “Seleção masculina, muita mídia pra pouco futebol. Seleção feminina pouca 

mídia, muito futebol”, compreendendo mídia como a cobertura midiática pela imprensa 

consagrada. Assim como ela, grande parte dos comentários escritos na publicação 

mantinham teor semelhante, ridicularizando a seleção masculina ao compará-la com a 

feminina ou com a masculina de tempos passados. 

Consideramos, portanto, que este tipo de ação incitou o debate nas redes sobre 

desigualdade de gênero e visibilidade feminina, sobretudo quanto à existência do 

machismo nos esportes e, em especial, no futebol. Alguns discursos na seção de 

https://goo.gl/2mLupW
https://goo.gl/1qHcDl
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comentários de publicações humorísticas questionavam a supervalorização conferida à 

equipe masculina pelos veículos de mídia, patrocinadores e sociedade em geral frente ao 

time feminino, questão que pareceu especialmente destoante quando o desempenho das 

mulheres nos jogos era considerado superior ao dos homens. 

Caso não houvesse um movimento de retorno às atualizações dos desempenhos 

das seleções olímpicas, provavelmente as adaptações que se seguissem manteriam o 

mesmo teor crítico das anteriores até que se tornassem repertório cultural para outras 

obras em espalhamento, num circuito de propagação com referências cada vez mais 

difusas, diluídas e distante. Quando, o que percebemos foi a revisão do posicionamento 

público expresso nas próprias adaptações participativas, tanto pela proposta de regresso 

amoroso na relação ente Bueno e Neymar, quanto por adaptações que demonstravam 

estupefação e posterior fascínio pela melhoria de desempenho da equipe masculina e do 

jogador, que culminaria com a medalha de ouro da seleção nos Jogos. 

O jogo da final de futebol masculino representou um capítulo à parte na 

construção da obra midiática em questão. Os usuários responsáveis pelas publicações 

ressaltaram o fato de ser uma partida contra a seleção da Alemanha, mesma responsável 

pela eliminação do Brasil na Copa de 2014, num jogo que foi memorado nas redes com 

um dos principais vexames na história recente do futebol nacional. O protagonismo deste 

dado em evidência serviu para aumentar a carga dramática expressa no evento em 

circulação (figura 47), que resultou numa série de demonstrações públicas de euforia, 

orgulho nacional e exaltação ao revanchismo, após a vitória da seleção brasileira.  

Um sentimento de desforra semelhante já havia sido mobilizado pelos usuários-

autores da obra “Olimpíadas 2016” quando a delegação da França sofreu duas derrotas 

seguidas para o Brasil num curto espaço de tempo: uma no salto com vara e outra na 

classificação para as quartas de final do voleibol masculino. Esta reação foi motivada 

primeiramente após o atleta francês de salto com vara justificar que as vaias da torcida 

brasileira teriam prejudicado seu desempenho114.  

 

 

 

 

 

                                                           
114 Em seu perfil na rede social Instagram, o atleta francês Renaud Lavillenie escreveu que estava 

“decepcionado com a total falta de respeito do público”. Numa entrevista após sua derrota, ele também 

comparou a torcida brasileira com o público da Alemanha nazista de 1936. Disponível em: 
http://olimpiadas.uol.com.br/noticias/redacao/2016/08/16/derrotado-por-thiago-braz-frances-quer-

revanche-na-mesma-moeda-em-paris.htm . Acesso em: 12/11/2012 

http://olimpiadas.uol.com.br/noticias/redacao/2016/08/16/derrotado-por-thiago-braz-frances-quer-revanche-na-mesma-moeda-em-paris.htm
http://olimpiadas.uol.com.br/noticias/redacao/2016/08/16/derrotado-por-thiago-braz-frances-quer-revanche-na-mesma-moeda-em-paris.htm
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Figura 47: publicações recuperam o histórico de competições entre Brasil e Alemanha no futebol. Fontes 

https://goo.gl/0pGocc ; https://goo.gl/AOXgb5 ; https://goo.gl/0fCiim . Acesso em: 04/11/2016 

 

Alguns participantes questionaram e zombaram da declaração do esportista, 

ressaltando um antagonismo entre as duas nações. A partir de então, usuário interessados 

em trollar com esta rivalidade começaram a depreciar ironicamente uma série de itens da 

cultura francesa em contraposição a seus respectivos equivalentes brasileiros, numa 

apologia bem humorada e debochada dos artigos culturais nacionais. Frases como “quem 

nasceu torre Eiffel nunca vai ser Morro do Alemão”, “Chupa Le Monde, aqui é Meia 

Hora” ou “Aqui é coxinha, chupa croissant”115, visavam equiparar itens renomados e 

ilustres da realidade francesa com artigos populares e ordinários da nossa sociedade. 

Outro personagem das Olimpíadas 2016 que ganhou notoriedade nas adaptações 

particulares e coletivas, foi o nadador norte-americano Michael Phelps. Mas, ao contrário 

                                                           
115 Alguns destes textos foram selecionados por portais de informações e estão disponíveis em: 

https://canaltech.com.br/noticia/memes/rio-2016-franca-perde-duas-vezes-para-o-brasil-e-vira-meme-

entre-os-brasileiros-76899/ ; http://www.papelpop.com/2016/08/os-memes-do-brasil-zoando-os-

franceses-no-twitter-sao-maravilhosos-demais/ . Acesso em: 12/11/2016 

https://goo.gl/0pGocc
https://goo.gl/AOXgb5
https://goo.gl/0fCiim
https://canaltech.com.br/noticia/memes/rio-2016-franca-perde-duas-vezes-para-o-brasil-e-vira-meme-entre-os-brasileiros-76899/
https://canaltech.com.br/noticia/memes/rio-2016-franca-perde-duas-vezes-para-o-brasil-e-vira-meme-entre-os-brasileiros-76899/
http://www.papelpop.com/2016/08/os-memes-do-brasil-zoando-os-franceses-no-twitter-sao-maravilhosos-demais/
http://www.papelpop.com/2016/08/os-memes-do-brasil-zoando-os-franceses-no-twitter-sao-maravilhosos-demais/
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do percebido nas adaptações referentes aos jogadores de futebol Marta e Neymar (bem 

como do velocista Usain Bolt e de outros esportistas), as adaptações que se apropriaram 

da imagem Phelps foram mobilizadas menos frequentemente pelo desempenho do atleta 

na competição. Podemos dizer ainda que mais affordances narrativas foram percebidas 

nas aparições do nadador e posteriormente exploradas na construção deste evento 

midiático. 

Uma destas affordances se expôs pelas manchas aparentes no corpo do nadador, 

resultantes de um método de recuperação no qual ventosas puxam a pele com o objetivo 

de soltar tendões e músculos. Estas marcas arredondadas foram percebidas pelo público, 

causando curiosidade e especulações acerca de sua origem. Ao mesmo tempo que 

matérias jornalísticas buscavam se aproveitar da polêmica em espalhamento116, propondo 

matérias para explicar cientificamente a causa das manchas, usuários nas redes sugeriam 

explicações menos sérias, inseridas na lógica da ‘zuera’.  

Uma das explicações percebidas em nossa coleta sugeria que tais manchas seriam 

decorrentes de quando o atleta dorme em cima de suas medalhas. Esta mesma explicação 

foi ocasionalmente apropriada como repertório cultural por alguns usuários que decidiam 

usar a mesma lógica para suas vidas, como no caso de um comentário que diz “se eu 

dormir em cima das minhas conquistas minhas costas fica coberta de bosta”117. Se a 

explicação em si representa uma segunda camada narrativa de circulação, as apropriações 

desta explicação configuram uma terceira camada de circulação, se afastando cada vez 

mais do que estava proposto na obra midiática original.   

Outra affordance pouco óbvia que foi explorada envolvendo o mesmo atleta tem 

relação com um suposto pedido de socorro expresso em sua touca (figura 48). Tendo em 

vista as manchas em seu corpo e a palavra ‘help’ (socorro, em inglês) no cerne do nome 

Phelps, alguns interagentes passaram a conjecturar uma trama de que o mesmo era 

mantido em cárcere e obrigado a ganhar medalhas. 

 

                                                           
116 Algumas matérias estão disponível em:  http://espn.uol.com.br/noticia/620242_o-que-eram-as-

manchas-no-corpo-de-phelps-na-estreia-na-olimpiada-do-rio-2016 ; 

http://g1.globo.com/bemestar/noticia/2016/08/as-vantagens-e-as-dores-da-tecnica-que-deixa-os-atletas-

com-circulos-vermelhos-na-pele.html ; 

http://veja.abril.com.br/esporte/o-que-sao-as-manchas-roxas-na-pele-de-phelps/ . Acesso em: 12/11/2016. 
117 Este comentário está disponível na publicação da página “Ajudar o povo de humanas a fazer 

miçangas”. Disponível em: 

https://www.facebook.com/ajudaropovodehumanasfazermicanga/photos/a.442892015859911.107374182

8.442886512527128/747165505432559/?type=3&theater . Acesso em: 23/12/2016. 

http://espn.uol.com.br/noticia/620242_o-que-eram-as-manchas-no-corpo-de-phelps-na-estreia-na-olimpiada-do-rio-2016
http://espn.uol.com.br/noticia/620242_o-que-eram-as-manchas-no-corpo-de-phelps-na-estreia-na-olimpiada-do-rio-2016
http://g1.globo.com/bemestar/noticia/2016/08/as-vantagens-e-as-dores-da-tecnica-que-deixa-os-atletas-com-circulos-vermelhos-na-pele.html
http://g1.globo.com/bemestar/noticia/2016/08/as-vantagens-e-as-dores-da-tecnica-que-deixa-os-atletas-com-circulos-vermelhos-na-pele.html
http://veja.abril.com.br/esporte/o-que-sao-as-manchas-roxas-na-pele-de-phelps/
https://www.facebook.com/ajudaropovodehumanasfazermicanga/photos/a.442892015859911.1073741828.442886512527128/747165505432559/?type=3&theater
https://www.facebook.com/ajudaropovodehumanasfazermicanga/photos/a.442892015859911.1073741828.442886512527128/747165505432559/?type=3&theater
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Figura 48: publicação sugere que Phelps era mantido em cativeiro. Fonte: https://goo.gl/aZy8N1 . Acesso: 

13/11/2016 

 

As duas evidências se complementavam para embasar a narrativa humorística e 

conspiratória de que Phelps estaria vivendo em cárcere. Sob este argumento, os usuários 

defendiam que as marcas no corpo eram indícios de flagelos que comprovavam a 

condição degradante na qual o atleta vivia.  

Nesta mesma publicação exposta na figura 45, é curioso notar a atividade em favor 

da defesa da trollagem. Uma usuária se posiciona na seção de comentários, num 

movimento de contestação da zuera, ao escrever: “Essas manchas é um procedimento que 

eles fazem de recuperação muscular algo assim, chamam de ventosa. Li sobre isso esses 

dias”. A partir deste texto publicado, dez pessoas responderam o comentário, ironizando 

a atitude da usuária de ir contra a narrativa humorística proposta na postagem.  

Além do uso de personagens e acontecimentos próprios das Olimpíadas como 

protagonistas em um amplo fenômeno circulatório participativo, aberto a desdobramentos 

narrativos, também percebemos que muitos destes personagens e acontecimentos também 

acabaram sendo apropriados como um instrumento descritivo finalizado, um repertório 

cultural a ser usado por parte dos usuários na rede de significações. Assim como em 

categorias abordadas anteriormente, nem todas as affordances percebidas pelos usuários 

na forma de dados na obra mobilizaram uma ação específica para a construção de um 

evento próprio. 

Este tipo de situação pode ser ilustrada pelas capturas de imagens de feições ou 

posições esquisitas de alguns atletas durantes os Jogos Olímpicos (figura 49). Diferente 

https://goo.gl/aZy8N1
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do caso Phelps, em que as imagens das manchas e da touca foram apropriadas na 

construção de uma narrativa própria, esse tipo de imagem não mobilizou o 

desenvolvimento participativo de uma trama na mídia. Em muitos dos casos, as imagens 

se apresentavam meramente como ilustração para acontecimentos outros do cotidiano dos 

usuários e de seus semelhantes nas redes sociais. 

Figura 49: expressões e posições de atletas são apropriadas como repertório cultural. Fontes: 

https://goo.gl/zRX8Vz ; https://goo.gl/WgOuiS . Acesso em: 13/11/2016 

 

De tal modo, as duas categorias referentes à apropriação dos elementos 

provenientes da obra genetriz podem ser redivididas entre aqueles eventos nos quais a 

referência ao conteúdo da peça aparece na adaptação como protagonista, caracterizando 

um evento midiático mais dissertativo e bem definido, daqueles nos quais a referência 

aparece simplesmente como repertório, configurando um espalhamento mais disperso e 

ocasional (quadro 8).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://goo.gl/zRX8Vz
https://goo.gl/WgOuiS
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Categorias Eventos 

Reação dos 

usuários à 

postura/ 

histórico dos 

atletas/times 

Referência 

normalmente 

aparece como 

protagonista da 

adaptação 

Comparação Marta e Neymar/ Futebol feminino e 

masculino; manchas no corpo de Michael Phelps/ 

Michael Phelps pede socorro; França perde duas 

vezes para o Brasil/ Brasil se vinga do 7x1. 

Referência 

normalmente 

aparece como 

repertório da 

adaptação 

Caras esquisitas de atletas durante jogos 

Reação dos 

usuários à 

condução 

midiática da 

obra 

Referência 

normalmente 

aparece como 

protagonista da 

adaptação 

Relacionamento entre Galvão Bueno e Neymar. 

Referência 

normalmente 

aparece como 

repertório da 

adaptação 

Guga labrador humano; expressões comentaristas e 

narradores da Rede Globo. 

Quadro 8: Redivisão das categorias referentes a elementos apropriados internos à obra. 

   

Já as categorias que tratam das apropriações de conteúdos externos à obra (a saber, 

as reações dos usuários brasileiros a comentários e atitudes dos “gringos” e as reações 

dos usuários ao panorama político nacional), são mais difíceis de serem redivididas nestas 

duas subcategorias. Uma vez que estes eventos/temas são ressaltados pelos usuários a 

elementos próprios das Olimpíadas, eles parecem acontecer ao mesmo tempo como 

referências para abordar a obra em questão e como protagonistas das adaptações.  

 

5.5.2. OS EVENTOS MIDIÁTICOS QUE AJUDARAM A FORMAR O 

POKÉMON GO 

Como abordado anteriormente, uma das diferenças entre as obras culturais 

midiatizadas Olimpíadas e Pokémon Go tem a ver com o modo massivo no qual a 

primeira destas é transmitida em sua distribuição sacralizada, em contraposição com o 

modo individualizável no qual o game pode ser consumido pelos jogadores. O intervalo 

de tempo no qual os veículos de comunicação buscaram somar discursos à construção da 

obra cultural Pokémon Go foi relativamente efêmero pois se concentrou principalmente 

no período próximo ao lançamento do game. Em comparação com as Olimpíadas 2016, 
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o jogo Pokémon Go se desdobrou narrativamente na mídia tradicional brasileira de modo 

muito mais fugaz e temporário, transitando rapidamente para uma lógica mais 

personalizada de consumo da peça midiática.  

Isto implica uma série de mudanças significativas nas adaptações participativas 

entre as respectivas obras nas redes sociais. Uma delas - talvez a principal - advém do 

fato de que cada jogador está vivenciando uma parte específica da peça Pokémon Go, 

dificultando que múltiplos agentes consigam construir coletivamente uma trama paralela, 

que acompanhe os desdobramentos da obra genetriz. Com muitos usuários recirculando 

pontos distintos de suas experiências com o jogo, o que percebemos é uma torrente de 

compartilhamentos, mas que tinham entre si um vínculo narrativo menos óbvio.  

De tal modo, uma parte considerável das apropriações profanatórias de Pokémon 

Go aparentemente não constrói uma longa história que se espalha na rede, capaz de se 

desdobrar discursivamente por múltiplas plataformas. Enquanto as referências à obra 

Olimpíadas 2016 frequentemente apareciam com centralidade e protagonismo nas 

adaptações, caracterizando um evento circulatório mais bem definido, no caso do 

Pokémon Go as referência quase sempre são manifestas, pelos usuários, como ilustrações 

dos usos ou dos modos de interpretação particulares.  

Algumas destas interpretações guardam relação direta com o próprio game, outras 

são sobre coisas do mundo, externas ao jogo, mas que usam ele ou partes dele como 

alegoria, como as adaptações que se apropriaram de características de uma personagem 

da saga para caçoar de personalidades públicas. Desta maneira, os eventos que formam a 

obra em questão se apresentam mais como um conjunto ou coletânea dos diferentes usos 

particulares, expressos em ilustrações na rede, que se ligam por proximidade temática, 

mas sem necessariamente um desenvolvimento narrativo deste tema. 

Visando categorizar os diferentes eventos disponíveis na formação participativa 

da obra Pokémon Go, tomamos como base as quatro categorias apresentadas 

anteriormente, a saber: reações dos usuários a elementos intrínsecos à obra, sendo que 

tais elementos podem ser referentes a itens diegéticos ou à plataforma tecnológica na qual 

a peça se apresenta, e reações dos usuários a elementos que são inicialmente extrínsecos 

à obra, mas que acabam sendo internalizados a ela graças à mobilização de usuários 

participantes.  

Consideramos, ainda, que as adaptações que as pessoas fazem a partir dos 

personagens e núcleos próprios da diegese da saga são mais previsíveis do que as 

adaptações dos usuários a partir do contato com a interface tecnológica propiciada pelo 
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jogo. Isso porque parte significativa do público consumidor já conhecia o enredo da saga 

e se identificava com certos personagens antes do lançamento do jogo, o que facilitaria 

esta previsibilidade. Por outro lado, não havia como prever os tipos de affordances que 

os usuários iriam escolher para explorar e adaptar no contato com a interface tecnológica 

de um jogo de realidade aumentada, tendo em vista que esta era uma tecnologia pouco 

explorada em games para smartphones. 

Já as reações a elementos que são inicialmente extrínsecos à obra também se 

subdividem entre aquelas adaptações referentes a temas mais previsíveis e aquelas 

referentes a assuntos mais repentinos e inesperados. Ou seja, uma categoria trata de 

assuntos que inicialmente são extrínsecos à peça midiática tradicional e que surgem na 

rede de forma circunstancial, enquanto outra trata dos temas aparentemente externos, mas 

que são aguardados e, de certa forma, previstos para serem internalizados à obra narrativa.  

Nestes dois casos os temas aparecem na rede independentemente do 

desenvolvimento da peça Pokémon Go, como a questão da segurança pública e o debate 

acerca do impacto tecnológico na vida das pessoas. Qualquer relação entre estes temas 

com a obra cultural Pokémon Go é construída por interagentes ativos na rede. A diferença 

é que os temas externos previsíveis muito possivelmente já existiam, ainda que de forma 

latente, antes do lançamento do jogo; enquanto que os temas menos previsíveis só se 

efetivam de forma concreta após este momento, dificultando qualquer tentativa de 

abordagem a priori. 

De tal modo, sintetizamos que tais categorias são definidas pela previsibilidade 

do tema apropriado pelos usuários e pela origem e relação que este tema tem com a obra 

em seu estado inicial (quadro 9). 

 Quadro 9: Categorização dos eventos por origem e previsibilidade em relação à obra midiática. 

 

Assim como no caso de espalhamento midiático das Olimpíadas 2016, a temática 

política também foi recorrente no processo circulatório de Pokémon Go pelas redes 

Origem e relação do tema com a 

obra midiática matriz 

Previsibilidade do tema 

Tema intrínseco à obra Adaptações referentes à plataforma tecnológica 

da obra (tema menos previsível)  

Adaptações referentes à elementos diegéticos da 

saga (tema mais previsível) 

Tema inicialmente extrínseco à obra Tema menos previsível 

Tema mais previsível 
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sociais. O controverso cenário político-institucional brasileiro, proveniente da narrativa 

da crise governamental, sustentou um nível de engajamento dos usuários que mobilizou   

diversas formas de mixagem do tema político com o universo Pokémon. Porém, diferente 

do modo como a questão foi percebida nas Olimpíadas 2016, em Pokémon Go esta 

questão não pareceu exercer influência na formatação ou no desenvolvimento da obra. 

O dissenso acerca da legitimidade do governo Temer se internalizou à constituição 

das Olimpíadas Rio 2016, seja a partir da reação de usuários ao discurso do então 

presidente interino durante a cerimônia de abertura, seja pelos modos de objeção gerados 

a partir da censura por parte do Comitê Olímpico Internacional que visava impedir a 

manifestação política de torcedores durante as competições. Enquanto que no Pokémon 

Go, a questão política permaneceu como elemento externo na remixagem dos usuários, 

não gerando uma alteração significativa na constituição da obra cultural em questão. Em 

outras palavras, os discursos acerca da crise política e do Pokémon Go se desenvolveram 

de forma paralela com alguns entrecruzamentos esporádicos, momentos nos quais uma 

obra fazia referência à outra, mas em nenhum momento se associaram na constituição de 

um evento narrativo longo e duradouro, que agregue ambos os temas de forma contínua 

e dispersa. 

O que percebemos, com maior frequência, é que os personagens próprios da 

mitologia da saga Pokémon (ou adaptações destes personagens) são usados como 

repertório cultural por algumas pessoas ou páginas ideologicamente posicionadas para 

tratar de temas políticos intensificados pelo agravamento da situação governamental no 

país (figura 50). 

Este modo de atuação faz uso de elementos internos da obra cultural Pokémon 

Go, especificamente de personagens próprios da diegese da saga, para tratar de temas 

externos. Trata-se, portanto, de uma remixagem na qual o usuário se apropria de um tema 

interno a uma obra e o atualiza ao inseri-lo em um contexto exterior. Em outra publicação 

de uma fanpage politicamente posicionada, uma imagem expõe um recorte de tela de um 

tuíte no qual se lê: “fui caçar Pokémon e ele disse ‘bandido bom é bandido morto, fora 

PT, vai pra Cuba’. Era o Rachel Charizard”118, em referência à jornalista conservadora 

                                                           
118 Na seção de comentários da postagem, um usuário propõe um nova trollagem mantendo a mesma 

proposta humorística da publicação: “Fui caçar o Pokemon e ele disse ‘não te estupro porque você não 

merece’. Era Bubolsonaro”, em referência à fala do deputado federal Jair Bolsonaro à deputada Maria do 

Rosário. Neste caso, o sobrenome do deputado foi mixado com o nome do Pokémon Bulbasaur. Disponível 

em: 

https://www.facebook.com/737887416271823/photos/a.737893166271248.1073741828.7378874162718

23/1236782859715607/?type=3&theater . Acesso em: 26/12/2016 

https://www.facebook.com/737887416271823/photos/a.737893166271248.1073741828.737887416271823/1236782859715607/?type=3&theater
https://www.facebook.com/737887416271823/photos/a.737893166271248.1073741828.737887416271823/1236782859715607/?type=3&theater
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Rachel Sheherazade. A proposta de humor percebida na publicação da página é exposta 

pelo trocadilho vigente na substituição do sobrenome da jornalista pelo nome de um 

Pokémon (Charizard). 

 

Figura 50: publicação faz uso de personagens da saga Pokémon como repertório cultural para 

questões políticas. Fonte: https://goo.gl/vESCeC . Acesso em: 26/12/2016. 

 

Neste caso, o nome do Pokémon é escolhido tão somente por sua similaridade 

sonora com o sobrenome de Sheherazade. Não há semelhança explícita entre a 

personalidade ou performance da personagem Charizard com o comportamento da 

jornalista como justificativa para a analogia entre os dois. A apropriação, neste caso, foi 

menos o conjunto de características que definem uma personagem no universo diegético 

da obra, e mais uma prática recorrente na saga, um desempenho comum e conhecido pelos 

consumidores da peça: o ato de capturar monstrinhos para melhorar o desempenho do 

treinador Pokémon.  

https://goo.gl/vESCeC
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Um usuário pode se apropriar dos elementos intrínsecos à diegese da peça não 

apenas quando faz referência às personagens dela, mas também quando cita, em suas 

adaptações, uma conduta característica daquela ficção, um procedimento próprio e 

singular daquele cosmos mítico. O verbo ‘capturar’ é marca constante e basilar na 

composição de todas as peças que integram a saga Pokémon, de maneira que o termo foi 

constantemente apropriado por consumidores em rede a partir do momento que o 

conteúdo midiático voltou a ficar em evidência, graças ao lançamento do jogo (figura 51). 

 

Figura 51: publicações se apropriam do termo capturar e o atualizam a novos contextos. Fonte: 

https://goo.gl/MOxWV8 ; https://goo.gl/pA3P9H . Acesso em: 27/12/2016 

 

Especificamente sobre a apropriação de personagens diegéticos em adaptações 

participativas, percebemos que este tipo de ação funciona como um recurso alegórico. 

Tomando por base as características conhecidas das personagens da saga, os usuários 

conseguem propor comparações entre coisas e acontecimentos do mundo com os 

estereótipos vigentes e recorrentes na obra midiática Pokémon. Por vezes, o trio de vilões 

da série animada (Equipe Rocket), que tinha como objetivo o roubo de criaturas alheias, 

era apropriado em publicações que tratavam de assaltos envolvendo jogadores do game 

(figura 52).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://goo.gl/MOxWV8
https://goo.gl/pA3P9H
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Figura 52: Publicação se apropria de personagens conhecidos da saga. Fonte: 

https://goo.gl/JEyao9 . Acesso em: 26/12/2016. 

 

Outro uso recorrente dos personagens da saga com atributos conhecidos envolvia 

a apropriação de monstrinhos com características consideradas negativas ou indesejadas, 

a fim de depreciar algo considerado ruim, fraco ou insatisfatório. Este tipo de uso é 

considerado previsível justamente porque boa parte da audiência reconhecia as qualidades 

de cada personagem antes do lançamento do jogo, ou seja, já havia um certo domínio 

público necessário para o reconhecimento e interpretação destes signos nas adaptações. 

Foi assim com as montagens que comparavam o desempenho do jogador Neymar nas 

Olimpíadas com o Pokémon Zubat, como vimos anteriormente (figura 34). De modo 

geral, notamos que a personagem Zubat foi frequentemente apropriado, quase sempre de 

modo semelhante, com o objetivo humorístico de denotar algo frustrante (figura 53). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 53: personagem zubat é apropriado em publicações. Fonte: https://goo.gl/0YAZZ3 ; 

https://goo.gl/V4RJtb . Acesso em: 27/12/2016. 

 

https://goo.gl/JEyao9
https://goo.gl/0YAZZ3
https://goo.gl/V4RJtb


185 
 

De mesmo modo, a figura 54 também traz uma montagem na qual a imagem do 

Zubat é usada para ilustrar algo pouco agradável, que denota frustração. Trata-se de uma 

atualização de uma foto publicada no dia 7 de agosto pela fanpage “Defensores da Policia 

Militar”. Na imagem original, um jovem aparece com uma sacola de pães na mão com o 

seguinte texto-legenda: “Indivíduo abordado pela equipe em um local de tráfico, 

informou que o dinheiro encontrado em revista pessoal era para comprar pão, essa equipe 

auxiliando o cidadão o escoltou até a padaria (...) Repare no olhar de gratidão do 

cidadão!”. 

 

Figura 54: atualização de publicação se apropria de elementos diegéticos. Fonte: https://goo.gl/CxXoRp ; 

https://goo.gl/mfCbfg . Acesso em: 26/12/2016. 

 

A postagem aposta no teor irônico e no olhar de insatisfação do jovem (em 

contraste com o “olhar de gratidão” expresso no texto) como modo de provocar o riso 

alheio, levando a crer que o garoto estivesse em posse do dinheiro para fins outros, e que 

ele teria sido constrangido a comprar grande quantidade de pães. A foto somada ao texto 

foi amplamente recirculada nas redes sociais nos dias que se seguiram, com algumas 

modificações esporádicas. 

A segunda imagem da figura propõe uma atualização do caso por meio da 

apropriação de personagens e outros elementos característicos de Pokémon. A sacola de 

pães é substituída por uma sacola de Zubat, criatura considerada fraca e ordinária na 

fantasia da saga. Na cabeça do rapaz também foi adicionado digitalmente o boné de Ash, 

treinador Pokémon e protagonista da série audiovisual animada. Além disso, o texto-

https://goo.gl/CxXoRp
https://goo.gl/mfCbfg
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legenda também foi atualizado na medida em que foram adicionados elementos 

intrínsecos à obra, em substituição a alguns termos do texto original: “Indivíduo abordado 

pela equipe usando fakegps, informou q as pokebolas encontradas em revista pessoal era 

pra pegar zubats, essa equipe auxiliando o cidadão o escoltou na captura [...] Repare no 

olhar de gratidão do treinador!”. 

Aqui, reparamos que além de elementos específicos da diegese da obra, tais como 

Zubats, pokébolas119 e ‘captura’, existe também a apropriação do termo “fake gps”, que 

faz referência a uma affordance presente no suporte tecnológico na qual a obra se 

apresenta. Fake GPS é um aplicativo para smartphone que permite modificar a 

geolocalização do usuário, sem que ele precise se movimentar fisicamente para isto. É 

um modo de burlar o game Pokémon Go, pois permite ao jogador capturar criaturas sem 

precisar estar próximo a elas. Além deste, a difusão de diversos outros conceitos foram 

facilitados graças à popularização do jogo, que incentivou o contato entre as pessoas com 

uma plataforma técnica até então pouco explorada. 

Portanto, além dos personagens, termos e objetos diegéticos relativos à história 

ficcional da saga, também constam como modo de apropriação a elementos intrínsecos à 

obra “Pokémon Go” as adaptações criativas que fazem referência à plataforma 

tecnológica ou ao meio de transmissão nos quais a peça midiática se faz presente. No 

percurso investigativo, percebemos a recorrência de criações humorísticas relacionadas à 

experiência de jogar, ao uso do smartphone, ao relacionamento dos usuários com a 

interface do game, à prática na utilização do GPS e outras fontes de atrito entre as pessoas 

e os jogos de realidade aumentada.  

A peça midiática é apresentada na tela do celular por meio de uma série de 

quadros, que representam os cenários do jogo, nos quais os jogadores podem interagir 

com diversos recursos tecnológicos. Dentre essas interfaces disponíveis no game, uma 

simula um mapa da região que o jogador se encontra, mostrando sua localização 

geográfica, bem como as coordenadas para pontos significativos com itens preciosos. 

Esses mapas podem aparecer vazios, quando não há nenhum item importante nas 

proximidades, ou com marcações diversas que indicam a existência de alguma coisa 

relevante ao jogador.  

A partir das possibilidades criativas baseadas nessas múltiplas interfaces 

disponíveis no suporte midiático do jogo, diversos foram os usos humorísticos que 

                                                           
119 Pokébolas são compartimentos de forma esférica que servem para captura e armazenagem dos 

Pokémons. 



187 
 

propunham brincar por meio da ressiginificação dos mapas acessados (figura 55). Trata-

se, portanto, de apropriações de cenários que consideramos extradiegéticos, pois escapam 

à natureza fantástica e fabulosa da saga, apesar de comporem o universo do jogo. Agem 

mais como um modo para apresentação da história, uma superfície imagética que auxilia 

na ilustração da saga, ou ainda, uma forma de contato entre a pessoa e o universo 

ficcional. 

 

Figura 55: publicações se apropriam de cenário do jogo. Fontes: https://goo.gl/owWL8H ; 

https://goo.gl/vBwh6L . Acesso em: 27/12/2016. 

 

Outro modo recorrente de apropriação das imagens e conteúdos ilustrativos 

disponibilizados pelo jogo teve relação com a prática, por parte dos usuários, de 

atualização e compartilhamento dos nomes de seus monstrinhos. O game permitia que os 

Pokémons tivessem seus nomes alterados e os jogadores faziam uso dessa liberdade para 

brincar com as possibilidades de criação.  

https://goo.gl/owWL8H
https://goo.gl/vBwh6L
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Algumas fanpages de humor fizeram compilados dos melhores nomes 

sugeridos120, muitos do quais priorizavam a comparação entre atributos marcantes 

percebidos nas criaturas com características físicas em celebridades ou figuras públicas, 

num modo de trollagem que toma por base os estereótipos sociais vigentes (figura 56). 

Neste tipo de atualização, críticas de fundo pejorativo constantemente eram evidenciadas 

no sentido de provocar o riso por meio de analogias e chistes, que requalificavam e 

expandiam os sentidos expressos pelos personagens da série ao mesmo tempo que 

denegriam um indivíduo ou classe de indivíduos. 

 

Figura 56: publicação compartilha imagem de Pokémons renomeados. Fonte: https://goo.gl/sgwNFC . 
Acesso em: 28/12/2016. 

 

De forma geral, o fato do jogo ser apresentado em realidade aumentada propiciou 

que seus consumidores experimentassem uma série de possibilidades no tato com uma 

inovação tecnológica, sendo que algumas destas possibilidades eram, até então, muito 

pouco conhecidas pelo público. Por ser uma tecnologia nova para grande parte dos 

usuários, as formas pelas quais o público iria interagir com estes recursos beiravam o 

imponderável. Ao contrário das profanações dos personagens e itens da saga, a 

apropriação dos recursos técnicos foi, sob muitos aspectos, imprevisível.  

Exemplo disso é que o fato do usuário conseguir mesclar, na tela de seu celular, a 

imagem virtual dos Pokémons com as cenas atuais do mundo efetivo, permitiu a 

exploração de novos usos para o game. Por consequência, este movimento exploratório 

interferiu nos modos de consumir uma peça cultural. Esses dados que se sobrepõem à 

corporeidade física são estruturados de modo a permitir ou estimular uma tomada de 

decisão, uma ação em resposta ao que lhe é apresentado, o que exige do usuário um 

                                                           
120 Algumas publicações que propõem esses compilados: 

https://www.facebook.com/TrollandoBlog/posts/1263577840321051 ; 

https://www.facebook.com/BuzzFeedBrasil/posts/1775390469342516 ; 

https://www.facebook.com/TrollandoBlog/posts/1264349263577242 . Acesso em: 11/01/2017. 

https://goo.gl/sgwNFC
https://www.facebook.com/TrollandoBlog/posts/1263577840321051
https://www.facebook.com/BuzzFeedBrasil/posts/1775390469342516
https://www.facebook.com/TrollandoBlog/posts/1264349263577242
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envolvimento com as duas camadas de informação, a virtual e a atual. A partir da 

sobreposição da imagem de Pokémons às situações do cotidiano, os usuários propunham 

e compartilhavam brincadeiras que visavam mobilizar o riso através de uma suposta 

sincronia entre ficção e realidade (figura 57).  

 

 

Figura 57: usuários brincam com sobreposição entre 

ficção e realidade. Fonte: https://goo.gl/zKRO21 ; 

https://goo.gl/sZspQa ; https://goo.gl/iNAadx . 

Acesso em: 27/12/2016 

 

 

 

Por fim, outra fonte de estímulo à criatividade dos participantes atrelada à 

plataforma tecnológica da obra adveio daquilo que podemos chamar de reação às “regras 

do jogo”, ou seja, do conjunto de atitudes mobilizadas pelos usuários frente às 

experiências de uso que ele deve aceitar para consumi-lo. Chamamos aqui de “regras do 

jogo” tanto a exigência de que o jogador deve “sair de casa” para jogar, quanto a demanda 

de uma conectividade constante para conseguir cumprir os objetivos propostos. 

No caso do Pokémon Go, algumas dessas experiências foram bastante particulares 

e inéditas, visto que nenhum outro game em formato semelhante conseguiu mobilizar 

tanto impacto ou engajamento público121. O jogo não apenas acrescenta uma camada de 

informação sobre determinados objetos físicos, como também incentiva um novo uso dos 

                                                           
121 Outros jogos de realidade aumentada já haviam sido lançados antes de Pokémon Go, tais quais Parallel 

Kingdom, Shadow Cities e Ingress, mas nenhum deles impulsionou tanto interesse por parte da opinião 

pública e, especialmente, de uma audiência previamente disposta ao engajamento, visto que muitos usuários 

já eram fãs da saga Pokémon. 

https://goo.gl/zKRO21
https://goo.gl/sZspQa
https://goo.gl/iNAadx
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espaços cotidianos, mudando o sentido que lhes é atribuído, principalmente no modo de 

interação com os ambientes.  

O fato de os participantes terem de se deslocar fisicamente pelas cidades, 

interagindo com diferentes ambientes urbanos para conseguir adquirir itens interessantes 

para seu progresso na narrativa é, em certo sentido, um marco no consumo abrangente de 

jogos para smartphones. O estranhamento no contato com esta nova forma de jogar pode 

ser percebido nas apropriações que caçoavam das exigências de locomoção e das 

situações excêntricas que esse deslocamento atrelado ao jogo proporcionava (figura 58). 

Além disso, algumas publicações também debochavam de situações exageradas que 

seriam provocadas pela disponibilidade e conectividade constantes almejada pelos 

jogadores mais comprometidos.  

 

 

 

Figura 58: publicações debocham das “regras do 

jogo”. Fonte: https://goo.gl/f8CX2o ; 

https://goo.gl/0anQoR ; https://goo.gl/t9kwr0 . 

Acesso em: 28/12/2016. 

 

 

 

Consideramos que essas adaptações são expressões do modo como o usuário 

interage e usa os recursos tecnológicos proporcionados pelos suporte técnico e pelo meio 

de transmissão nos quais a obra é apresentada. Mas além disso, essas publicações também 

atualizaram as maneira de consumo destes recursos e da obra em geral. A partir delas, 

uma série de questões que aparentemente não tinham relação com a peça cultural 

Pokémon começam a circundá-la pelas bordas, gerando influência na formatação dos 

discursos que compõem a obra.  

https://goo.gl/f8CX2o
https://goo.gl/0anQoR
https://goo.gl/t9kwr0
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Em especial, dois temas foram frequentes nesse contexto, sendo um deles a 

questão da segurança pública e o outro a controvérsia acerca da influência tecnológica no 

processo de dependência, infantilização ou alienação dos indivíduos. Estes temas 

ganharam relevância no ambiente midiático a ponto de mobilizar o desenvolvimento de 

uma série de ações participativas voltadas à promoção de um debate dialógico. De tal 

modo, entendemos que eles têm uma origem extrínseca à obra, mas acabam sendo 

incorporados a ela em razão de sua relevância e, principalmente, pelo interesse gerado 

nos interagentes nas redes sociais. 

De antemão, podemos considerar que ambos os temas são relativamente 

previsíveis em relação à obra, visto que as duas questões já existiam na rede de discussões 

de modo mais ou menos aparente e frequente antes do lançamento do game, ou seja, 

tratam-se de tópicos de discussão que antecedem o surgimento do jogo na mídia. 

Percebemos, no entanto, uma maior previsibilidade no levantamento da polêmica 

envolvendo a associação entre o modo de jogar o jogo e os riscos de ser assaltado 

enquanto se joga, principalmente levando-se em conta o histórico social, os índices de 

criminalidade e a sensação de insegurança no Brasil. 

Esta relação entre a obra cultural e o debate acerca da segurança pública começou 

a aparecer na rede antes mesmo do lançamento de Pokémon Go no Brasil, quando a obra 

existia principalmente em regime de expectativa. Já neste momento, muitas publicações 

de usuários questionavam o modo de consumo de um jogo que exigiria a exposição de 

aparelhos tecnológicos, como smartphones, em ambientes públicos de alta 

vulnerabilidade (figura 59). 

 

Figura 59: usuários associam debate sobre 

segurança pública ao Pokémon Go. Fontes: 

https://goo.gl/IHpzUX ; https://goo.gl/4p20tw . 

Acesso em: 05/01/2017. 

https://goo.gl/IHpzUX
https://goo.gl/4p20tw
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A associação entre o modo de uso do jogo e a questão da segurança pública 

interferiu na própria constituição dos discursos que contribuíram para a formatação da 

obra narrativa. Os paratextos que faziam referência ao jogo por meio do humor realçaram 

a temática social. O debate acabou ganhando destaque também na imprensa, que pareceu 

ser estimulada pela discussão ao mesmo tempo que a estimulava ainda mais. Casos de 

pessoas assaltadas enquanto jogavam e modos de reduzir a vulnerabilidade a essas 

situações foram temas recorrentes nesta dinâmica jornalística nas redes122.  

Esta relação construída socialmente, entre Pokémon Go e riscos de assaltos, 

acabou também por mobilizar jogadores a saírem de casa para jogar em grupos maiores 

de pessoas, introduzindo uma nova forma de consumo, considerada mais segura. Ou seja, 

não somente o surgimento do game possibilitou a promoção de um debate de fundo social, 

como esta mesma contenda também gerou influências nos modos de consumo e uso do 

próprio game, além, é claro, de introduzir novos sentidos no desenvolvimento narrativo 

daquilo que compreendemos por obra cultural “Pokémon Go”. 

Outra questão referente ao desenvolvimento deste tema tem a ver com a 

disposição de alguns usuários em contestar parte dessa associação com Pokémon Go. Na 

primeira imagem da figura 60, o texto-legenda de uma publicação questiona uma suposta 

solução que teria sido proposta pelo Procon da Paraíba, de proibir o jogo para evitar novos 

crimes. Através desta publicação a página humorística visa informar seus seguidores ao 

mesmo tempo que aponta para uma possível incoerência no modo como os discursos 

acerca da obra estavam sendo conduzidos, especificamente no modo como um órgão 

público estava se posicionando frente a estes discursos. Na seção de comentários, outros 

interagentes comparavam essa ação estatal com o ato de proibir carros ou motos por 

também serem responsáveis por acidentes123, influenciando na concepção da própria obra. 

                                                           
122 Alguns destes conteúdos estão disponíveis em: http://veja.abril.com.br/brasil/assaltantes-cacam-

celulares-de-jogadores-de-pokemon-go/ ; 

http://g1.globo.com/tecnologia/games/noticia/2016/08/pokemon-go-no-brasil-veja-casos-de-assaltos-

com-jogadores.html ; 

http://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2016/08/05/interna_gerais,791426/jogadores-de-pokemon-go-

sao-vitimas-de-serie-de-assaltos-em-minas.shtml . Acesso em: 05/01/2017 
123 Em um dos comentários dessa publicação lê-se: “Proibiremos também motos, carros sem blindagem, 

saltos de paraquedas, dinheiro, cartão de crédito, as pessoas de sairem de casa... Agora sim, criminalidade 

0, perigos 0, mortes acidentais 0, sociedade perfeita”  

http://veja.abril.com.br/brasil/assaltantes-cacam-celulares-de-jogadores-de-pokemon-go/
http://veja.abril.com.br/brasil/assaltantes-cacam-celulares-de-jogadores-de-pokemon-go/
http://g1.globo.com/tecnologia/games/noticia/2016/08/pokemon-go-no-brasil-veja-casos-de-assaltos-com-jogadores.html
http://g1.globo.com/tecnologia/games/noticia/2016/08/pokemon-go-no-brasil-veja-casos-de-assaltos-com-jogadores.html
http://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2016/08/05/interna_gerais,791426/jogadores-de-pokemon-go-sao-vitimas-de-serie-de-assaltos-em-minas.shtml
http://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2016/08/05/interna_gerais,791426/jogadores-de-pokemon-go-sao-vitimas-de-serie-de-assaltos-em-minas.shtml
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Figura 60: publicações questionam modo como as temáticas sociais são associadas à obra. Fonte: 

https://goo.gl/E7afpQ ; https://goo.gl/Rkmhpm . Acesso em: 05/01/2017. 

  

Na segunda imagem da figura 60, uma publicação propõe rebater alguns dos 

discursos que vinham se somando à constituição da obra, numa clara tomada de posição 

do autor da postagem frente às controvérsias suscitadas pelo jogo. Apesar de não ser uma 

publicação necessariamente satírica, o recurso humorístico pode ser percebido pelo 

apontamento de informações supostamente óbvias entre os pares que acompanham a 

página. Tanto a primeira frase (“a maioria das notícias sobre assalto e morte são falsas”), 

quanto a última (“roubos de celulares já existiam antes de Pokémon Go ser lançado”) 

visam contestar justamente a filiação necessária dos problemas de segurança pública à 

peça cultural em questão. 

Já a segunda frase (“em média as pessoas ficam muito mais tempo no Whatsapp 

do que jogando Pokémon Go”) tem como intuito contestar outra temática evidenciada na 

obra, o impacto de novas tecnologias na vida das pessoas. Como ressaltado previamente, 

este tópico também pode ser considerado previsível na medida em que o debate já existia 

na sociedade e foi destacado pontualmente em outros momentos que precederam o 

lançamento do game. Apesar disso, o debate se consolidou de forma mais evidente depois 

das primeiras percepções de usuários acerca do modo como o produto era consumido por 

outros usuários. Por isso, a associação deste tema com o universo discursivo que compõe 

a obra foi menos antecipável, apesar de poder ser considerada previsível.  

A partir de então tornou-se mais frequente insinuação de que o jogo em realidade 

aumentada seria responsável pela alienação ou infantilização de seus jogadores. Uma 

https://goo.gl/E7afpQ
https://goo.gl/Rkmhpm
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ilustração de um jovem sendo conduzido por um Pokémon começou a se espalhar em 

sites de redes sociais, numa alusão à relação de domínio entre o cavalo e seu cavaleiro, 

visando atentar para um risco do uso excessivo de jogos eletrônicos (figura 61). Ao 

mesmo tempo, quase como que em resposta, interagentes mais engajados com a proposta 

do jogo e/ou inseridos em círculos sociais de jogadores começaram a questionar essa 

visão radical, apontando para possível contradição em se refutar um modo de uso 

tecnológico sendo adepto de outras tecnologias suscetíveis a abstrações.  

 

 

 

 

Figura 61: ilustração passa ideia de que jogadores são 

manipulados pelo jogo. Fonte: https://goo.gl/62um6x . 

Acesso em: 06/01/2017 

 

 

 

 

 

Uma série de adaptações desse desenho inicial começaram a surgir, alterando 

toscamente a imagem do monstrinho que segura as rédeas por ícones de redes sociais ou 

outras representações de temas correntes na sociedade contemporânea. De modo geral, 

estas adaptações acabavam por atualizar os sentidos perceptíveis na primeira ilustração. 

Enquanto algumas adaptações visavam ironizar a postura daqueles que criticavam o modo 

como os jogadores lidavam com as tecnologias do jogo, outras pretendiam tão somente 

manter o assunto em evidência, sem necessariamente uma tomada de posição manifesta 

(figura 62).  

Dessa forma muitos usuários brincavam com o debate em ascensão nas mídias 

sociais, sem necessariamente se posicionarem na desavença de opiniões gerada entre os 

distintos modos de se relacionar com o jogo. Mobilizados pelo interesse de participar da 

construção dialógica do evento e usufruir de uma temática que parecia gerar capital social 

entre seus semelhantes, algumas adaptações simplesmente atualizam o monstrinho 

montado na nuca do rapaz para alguma outra coisa sem relação direta com o dissenso, 

numa espécie de chacota com o debate ou de menosprezo, que deprecia quem participa 

seriamente da discussão, ao mesmo tempo que se insere nela. 

https://goo.gl/62um6x
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Figura 62: adaptações atualizam os sentidos de ilustração que criticava o uso tecnológico do jogo. Fontes: 

https://goo.gl/BGGecL ; https://goo.gl/zn5hKA . Acesso em: 06/01/2017. 

 

 Tais atualizações, ora visavam debochar da discussão como um todo, ora 

meramente zombavam da ilustração compartilhada inicialmente. Além destas, diversas 

outras publicações de usuários também se inseriram na construção discursiva da obra à 

medida que seus autores marcavam uma posição no levantamento da controvérsia acerca 

do impacto tecnológico de jogos virtuais (figura 63). 

 

Figura 63: publicações marcam posição de usuários em debate sobre impacto tecnológico de jogo. Fontes: 

https://goo.gl/I8WWtT ; https://goo.gl/J5y203 . Acesso em: 07/01/2017. 

 

Outros temas também sustentaram debates que foram incorporados na 

constituição da obra cultural, tais como os boatos de que Pokémon Go seria um 

instrumento do diabo para converter cristãos ou que os dados pessoais coletados pelo jogo 

https://goo.gl/BGGecL
https://goo.gl/zn5hKA
https://goo.gl/I8WWtT
https://goo.gl/J5y203
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seriam fornecidos à agência de inteligência norte-americana124. Apesar disso, não 

percebemos no desenvolvimento participativo destes outros assuntos um interesse 

coletivo por parte dos usuários no sentido de expandi-los narrativamente, promovendo 

pelas bordas comunicativas tais temas em debates de modo a internalizá-los 

consistentemente à obra cultural em análise. 

Assim como no caso da construção social da obra “Olimpíadas 2016”, aqui 

também uma série de fatores foram propiciados ou facilitados pelo desenvolvimento 

participativo do jogo Pokémon Go. A partir disso, podemos interpretar que algumas 

temáticas sociais foram provocadas e insurgiram graças a modos de leituras que acabaram 

por mobilizar reações múltiplas e potencialmente coletivas, inserindo estes temas na 

própria formatação da obra, ainda que muitas vezes esse movimento não fosse previsto 

nem contido pelas esferas tradicionais de produção. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
124 Disponível em: http://tecnologia.uol.com.br/noticias/redacao/2016/08/10/boatos-dizem-que-pokemon-

go-e-da-cia-e-ate-do-demonio-veja-se-app-e-do-mal.htm . Acesso em: 07/01/2017 

http://tecnologia.uol.com.br/noticias/redacao/2016/08/10/boatos-dizem-que-pokemon-go-e-da-cia-e-ate-do-demonio-veja-se-app-e-do-mal.htm
http://tecnologia.uol.com.br/noticias/redacao/2016/08/10/boatos-dizem-que-pokemon-go-e-da-cia-e-ate-do-demonio-veja-se-app-e-do-mal.htm
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A prática profanatória comunicativa possibilitada pelas diferentes estruturas de 

conversação em rede se mostrou uma fonte propícia para repensar o paradigma 

comunicacional. Neste cenário, no qual os sujeitos podem construir novos fluxos 

comunicativos pelas bordas, o humor aparece como técnica para uma inovação narrativa 

potencialmente menos perlocucionária. Partindo do entendimento da profanação 

enquanto ação política de retomada das capacidades midiáticas pelos indivíduos, um dos 

propósitos da pesquisa foi abordar a incorporação popular de temáticas sociais no 

prolongamento narrativos de obras em circulação na web. O prolongamento de obras 

culturais midiáticas no ambiente digital é entendido como consequência deste processo.   

Importante ressaltar que esta pesquisa se dedicou a analisar fenômenos com 

contornos fluidos e que se consolidam sob múltiplos vetores de sentidos. Os esforços para 

compreender a formação desse novo cenário não esgotam o fenômeno em si, mas 

apontam direcionamento para futuras investigações. Notadamente, encerramos nossa 

investigação com vários pontos abertos, tais como, as estratégias de retorno do controle 

autoral-midiático por parte dos grandes produtores de conteúdo, bem como as intenções 

e consequências de veículos jornalísticos ao noticiarem as ações dos usuários 

participantes. Estas pontas soltas sinalizam que estamos tratando de um fenômeno 

complexo e diverso, que dificilmente será esgotado em todos os seus possíveis modos de 

leitura. 

De toda sorte, construímos categorias de maneira a visualizar, em um primeiro 

momento, as relações semânticas entre os dois programas de ação envolvidos (obra 

cultural genetriz e suas respectivas adaptações pelos usuários) para, em seguida, abordar 

o movimento pervasivo destes conteúdos através das redes de contatos. Para tanto, foram 

selecionadas duas obras culturais profundamente midiatizadas, tendo como critérios 

principais o alto índice de participação pública na apropriação adaptativa das peças e a 

multiplicidade de intensões particulares no tato com ela. Ambos os critérios são 

entendidos aqui como condições para a formação de uma controvérsia, que, por sua vez, 

mobiliza a construção dialógica e discursiva orientada para a formação de consenso pelo 

processo de discussão. Assim sendo, as duas obras aqui selecionadas foram o “Pokémon 

Go” e as “Olimpíadas 2016”. 

Por meio da categorização dos modos de participação de usuários identificamos 

semelhanças entre fluxos discursivos na composição de um produto midiático aberto e 

difuso, tendo como finalidade a constatação da hipótese: as ações individuais de 



198 
 

participantes, quando vinculadas à lógica da Zuera, podem convergir com ações de outros 

participantes, permitindo a formação de eventos coletivos que impactam na esfera de 

visibilidade pública ao promoverem um debate público pelas franjas do processo 

comunicacional. Os resultados da análise apontam para necessidade em se avaliar a 

produção de sentidos de interagentes, percebendo a participação como uma demonstração 

da opinião pública acerca do cenário midiático e das obras culturais que circulam por ele. 

Para tanto, ambas as obras foram apresentadas em dois momentos distintos de 

consumo, especificados pelos distintos modos que se propagam na rede. No primeiro 

destes momentos, a circulação é entendida como uma zona de passagem dos discursos 

oriundos de uma esfera midiática tradicional. Dizemos que, neste estágio, a obra está em 

seu momento sacralizado pois supõe-se que ela se propaga de modo mais protegido ou 

controlado, que seu conteúdo será mantido intacto ou será modificado sob a permissão 

e/ou o governo daqueles que a produziram originalmente. 

O segundo momento marca o rompimento desta sacralidade midiática pelo 

exercício do profano. Sobretudo, é a deturpação, através de um ato particular de 

blasfêmia, de obras de cultura que estão profundamente entranhadas no ambiente 

midiático. As produções resultantes se inserem num regime de visibilidade e 

autenticidade facilitados pela consolidação do ciberespaço. Ao invés da clandestinidade 

e da ocultação, vigora a possibilidade da exposição e da publicidade das apropriações. No 

lugar da disseminação, o texto cultural se espalha e é construído pelo diálogo, 

caracterizado pelas múltiplas vozes dissonantes em oposição a um discurso uníssono.  

A ação de um participante que se apropria de um conteúdo e aplica novos sentidos 

a ele por meio do uso da palavra, é a efetivação de sua disposição como um dos autores 

da obra. Um autor menos consagrado, é fato, mas ainda assim legítimo. Percebemos uma 

espécie de reconhecimento público da autonomia dos usuários nos modos de consumo e 

agenciamento das obras analisadas. Isto fica particularmente evidente nas táticas de 

promoção de tópicos pouco explorados nas obras quando concebidas, mas que alcançam 

certo destaque na esfera midiática ao serem coletivamente agenciados, tais como os 

debates acerca da soberania nacional e dos impactos tecnológicos promovidos no 

movimento circulatório das obras Olimpíadas 2016 e Pokémon Go, respectivamente.  

Frequentemente, a promoção desses debates partia da associação não programada 

que distintos usuários faziam entre temáticas de cunho social e obras em evidência na 

mídia. Em muitos casos, as controvérsias também acabaram mobilizando parte do fluxo 

circulatório participativo de tais obras. Tendo como fundamento a teoria das affordances, 
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consideramos que a possibilidade profanatória é intrínseca às obras midiáticas analisadas. 

Para que essa capacidade se concretizasse e a obra fosse inserida em um novo regime de 

uso popular, os indivíduos deveriam se interessar em utilizar essa affordance específica. 

Assim, uma peça midiática carrega em si infinitas possibilidades adaptativas, mas todas 

elas dependem da manifestação de interesse125 e da tomada de ação de um agente humano 

para se concretizarem. O homem é responsável por exercer controle sobre o movimento 

expansivo, mas tal movimento não seria possível se a peça com a qual ele se relaciona 

não tivesse disponibilidade técnica para ser expandida. 

Chamamos de unidades identificáveis de espalhamento humorístico e 

profanatório as postagens e comentários de interagentes em redes sociais que somassem 

novos sentidos às obras analisadas por meio do humor. A partir da análise destas unidades 

categorizamos as ações dos usuários pelos tópicos abordados em cada adaptação. 

Inicialmente constatamos que alguns tópicos eram apropriados da obra e, então, eram 

atualizados a novos contextos, enquanto outros eram aparentemente externos à obra, mas 

acabavam sendo incorporados a ela.  

Também pudemos observar os modos de atualização da peça de acordo com 

previsibilidade da ação, ou seja, o momento no qual o tópico mobilizado nas adaptações 

ganha materialidade na sociedade midiatizada. Se o tópico já se faz presente antes do 

começo da peça, quando ela só existe em potência, e sua relação com ela já evidente, 

consideramos que este é um tema mais previsível a adaptações, como a manifestação 

política “Fora Temer” em relação com as Olimpíadas. No entanto, se o assunto se 

manifesta principalmente após o surgimento da peça na mídia, sua antecipação é mais 

difícil.  

A obra é simultaneamente ato e potência, aquilo que ela é de fato e tudo aquilo 

que ela pode vir a ser. Neste sentido, tratar da previsibilidade de uma ação individual de 

um agente no contato com este objeto é importante para delimitar quais as possibilidades 

estavam mais latentes antes deste momento de atualização da obra. Em outras palavras, 

quais potências mais perceptíveis constituíam com maior impacto o ‘ser’ obra antes dela 

‘vir a ser’ outra obra, mais extensa, prolongada e atual. 

                                                           
125 Este interesse é na própria participação profanatória e não em outra finalidade. Porque, sendo a 

profanação um ato político destituído de interesses finalísticos pragmáticos, o desvelamento da affordance 

em si deve depender de um modo de ‘interesse desinteressado’, qual seja, com um foco no meio e não com 

o fim. 



200 
 

Desta forma, a categoria que trata de reações e elementos inicialmente extrínsecos 

à obra foi dividida em mais e menos previsíveis. Já a categoria de reações a elementos 

intrínsecos não pôde ser subdividida da mesma forma, visto que, na análise das 

Olimpíadas, os elementos intrínsecos apropriados estiveram frequentemente expostos a 

revisões no modo que eram apresentados ao público. Portanto, subdividimos esta segunda 

categoria entre adaptações que fazem uso de itens diegéticos daquelas que se apropriam 

de componentes técnicos (ou extradiegéticos), possibilitando a visualização de quatro 

categorias básicas para a investigação do fenômeno.  

No caso de Pokémon Go, os monstrinhos, os objetos ou os protagonistas da saga 

ficcional representam os itens da diegese da saga, e são, ao mesmo tempo, considerados 

modos previsíveis de apropriação, visto que tais personagens já eram conhecidos por 

grande parte do público antes do game ser lançado. Portanto, no espalhamento de 

Pokémon Go, temos que os componentes próprios daquele universo simbólico 

mobilizaram modos mais antecipáveis de reação popular nas redes. Porém, nas 

Olimpíadas, quem mais se aproximou desta função diegética foram os atletas ou times 

que, apesar de também serem conhecidos do público, muitas vezes, dependiam de sua 

performance em campo para que suas atuações fossem re-conhecidas126.  

Embora nas Olimpíadas, em geral, espera-se que alguns atletas renomados sejam 

temas de adaptações participativas, o modo de abordagem observado nem sempre foi 

óbvio. Por vezes os usuários interpretaram, reagiram e interagiram com estes elementos 

aparentemente previsíveis de maneiras inesperadas, evidenciando o caráter 

potencialmente aberto das obras nas quais, mesmo os componentes mais antecipáveis, 

puderam ser percebidos de maneiras sempre novas à medida que múltiplas intenções e 

pontos de vistas se associam a eles.  

 É o caso, por exemplo, da construção narrativa agenciada por usuários acerca das 

manchas no corpo do nadador Michael Phelps, durantes as suas aparições olímpicas. 

Apesar de ser um personagem já conhecido pelo público, as marcas no corpo do atleta 

mobilizaram um prolongamento discursivo pouco óbvio ou esperado. Este evento aponta 

para o fato de que, mesmo nas atualizações dos elementos com apropriação mais 

previsível, podem ser percebidos aspectos que causem estranhamento e que venham a ser 

                                                           
126 Além disso, não podemos generalizar que toda adaptação diegética é previsível, porque nem sempre 

estes itens já são conhecidos do público antes de uma obra estrear, como no caso de novelas, nas quais a 

audiência só pode prever a ação dos personagens pelas propagandas de divulgação ou por chavões de 

folhetins anteriores. 
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cooptados pelos interagentes de maneiras inéditas. Neste caso, foram percebidas 

possibilidades narrativas menos óbvias do que aquelas que seriam notadas pelo 

desempenho competitivo do atleta. 

Outro caso característico advém das propostas de atualização mobilizadas pela 

crítica do desempenho da seleção brasileira de futebol masculino, principalmente quando 

comparado com a performance das jogadoras da seleção feminina. Apesar de também 

serem personagens conhecidos, este tipo de crítica era impossível de ser prevista, pois 

dependia da atualização da performance dos jogadores em campo. Assim sendo, no caso 

das Olimpíadas, em que os atletas e times são o mais próximo daquilo que identificamos 

como personagens da obra, entendemos que mesmo a parte que seria mais previsível, 

esteve frequentemente aberta a revisões e alterações nos modos de apresentação. Dada 

que a essência da peça está na competição esportiva, na qual vigora o imponderável (“o 

futebol é uma caixinha de surpresas”), mesmo os elementos reconhecidos pelo público 

estiveram disponíveis para serem modificados de maneiras inesperadas. 

Já no caso do Pokémon Go, o modo de uso do jogo permitiu um consumo mais 

individualizável das peça midiática. Isto fez que os personagens consagrados da saga não 

sofressem grandes atualizações na percepção geral da audiência à medida que a peça 

ganhava centralidade na esfera pública. Portanto, na análise das apropriações adaptativas 

dos elementos intrínsecos à obra Pokémon Go foi possível distinguir modos de ação 

participantes mais ou menos previsíveis, sendo que o modo como a obra é apresentada na 

plataforma tecnológica smartphone corresponde à categoria de ações menos previsíveis, 

visto que grande parte dos usuários nunca tinha lidado com esta tecnologia. 

De modo geral, sintetizamos que as apropriações a elementos intrínsecos de ambas 

as obras se dividem entre aqueles próprios da diegese e aqueles que tratam do modo como 

a peça se faz presente na mídia. No Pokémon Go, o primeiro destes é mais previsível que 

o segundo. Já nas Olimpíadas, ambos são aparentemente previsíveis, tendo em vista que 

este é um megaevento esperado e programado, mas potencialmente imprevisíveis, pois 

podem sofrer modificações tanto pela performance dos personagens quanto pelas técnicas 

usadas para narrar os acontecimentos. 

A questão que rege a previsibilidade de atuação dos usuários não pode ser 

generalizada, quando se trata de elementos intrínsecos à obra. O que pode ser 

universalizado para investigações futuras é a distinção das adaptações a elementos 

diegéticos às adaptações a elementos técnicos, podendo ou não ser observado níveis de 

previsibilidade nessas categorias. Assim, constatamos que as adaptações podem fazer 
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referência tanto a elementos conhecidos e previsíveis da obra, mas que ganham nova 

evidência na esfera midiática juntamente com o destaque conferido à peça da qual se 

originam, bem como a componentes novos, que causam estranhamento nos consumidores 

e, portanto, geram repercussão e polêmica na sociedade midiatizada. 

A promoção destes temas pode mobilizar diferentes interagentes que querem 

participar do assunto que se adere à moda, muitos dos quais interessados em conquistar 

algum capital social. O humor é, neste sentido, ferramenta para um uso voltado à 

participação e ao reconhecimento do usuário em rede, pois confere um tipo de status 

social momentâneo. A questão da previsibilidade também se faz presente na ação popular 

de incorporação de temas inicialmente extrínsecos à constituição da obra.  

Podemos dizer que os eventos oriundos da relação/ atrito dos brasileiros com os 

“gringos” mobilizaram uma série de ações participativas que foram se agregando na 

constituição da obra “Olimpíadas 2016” à medida que aconteciam. Ou seja, tais eventos 

existiam em potência na obra antes mesmo de ocorrerem, mas de maneira pouco aparente 

pois dependiam de outros fatores para acontecerem. Portanto, eles só se associam após 

ocorrerem, ao passo que eventos mais previsíveis têm uma associação mais evidente 

mesmo quando só existem em regime de expectativa, como no caso do “Fora Temer”. 

Mesmo antes do discurso de Michel Temer na cerimônia de abertura, já existia a 

expectativa ou a previsão de que este tema constituiria a formatação da obra. 

Quanto às associações populares que ajudaram a formar a obra Pokémon Go, 

distinguimos que a temática referente à questão da segurança pública foi mais previsível 

do que o debate sobre o impacto tecnológico. Ambos os tópicos mobilizaram a 

participação pelo humor, na medida em que os usuários brincavam com as pautas ao 

mesmo tempo que as mantinham em evidência nas redes sociais.  

O impacto das novas estruturas de conversação e participação contribui para o 

aumento no envolvimento no consumo de peças midiáticas. Isto é, a partir desses novos 

modelos de uso dos produtos midiáticos podemos apontar para um consumo que tende a 

ser mais engajado com as obras que circulam pelas mídias, muito embora este 

engajamento não seja necessariamente comprometido com as dinâmicas internas 

inicialmente propostas na obra. Afinal, a busca por participação na rede se expõe pela 

apropriação e modificação de conteúdos midiáticos, ações que não apenas expandem com 

a dimensão síncrona da comunicação, como também com a própria forma na qual a obra 

se faz presente e, no limite, com aquilo que se entende como produto midiático. 
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As obras se movimentam por distintas plataformas midiáticas. Durante este 

movimento transmídia, os meios expressivos específicos de cada sistema acabam se 

aderindo às obras, possibilitando outras formatações semióticas que modificam o modo 

como os dados internos à peça se apresentam e também quais dados são apresentados. Ou 

seja, no processo de tradução entre uma plataforma e outra, alteram-se os signos que 

expõem uma peça e, com isso, modicam-se os dados comunicativos necessários e 

suficientes para esclarecer de que peça se está tratando. Ao longo do movimento pelas 

mídias, alguns dados acerca de temas que aparentemente não tinham associação direta 

com as obras precisaram citá-las a fim de marcar uma relação de contiguidade. 

O movimento de expansão dessas obras se torna evidente quando este tipo de 

citação é frequentemente percebido num tema discursivo específico. Tais citações 

normalmente são referências a elementos da obra, sejam eles diegéticos ou técnicos. No 

caso, por exemplo, da polêmica sobre o impacto tecnológico que o game produziria na 

vida das pessoas, coletamos a ilustração de uma pessoa sendo conduzida por um Pikachu 

enquanto joga. Fosse apenas isso, tal imagem se encaixaria na categoria de apropriações 

adaptativas que fazem uso de um personagem diegético da saga.  

Porém, como esta mesma imagem foi profundamente compartilhada por usuários 

nas redes sociais, agregando novos sentidos através da inserção de textos-legendas, e, 

posteriormente, foi manipulada digitalmente para que outros ícones dessem lugar ao 

monstrinho, consideramos que este fluxo discursivo promoveu, pelas bordas, a imagem e 

o tema a que ela faz referência. Temos, portanto, um duplo movimento de referência e 

agenciamento: ao mesmo tempo em que a obra se expande de forma a agregar novos 

temas, estes temas precisam ser constantemente percebidos na constituição da obra, como 

uma forma de ratificar essa expansão narrativa que agrega novos elementos discursivos.  

É por meio da construção narrativa em fluxo que esses temas, coletivamente 

agenciados por de adaptações populares, deixam de ser meras montagens humorísticas e 

passam a constituir uma parte identificável da obra. De maneira geral, uma remixagem 

combina componentes internos e externos de uma obra, numa busca pela alteração ou 

soma de sentidos por meio de colagens, combinações, montagens e comparações. Ou seja, 

toda remixagem é um prolongamento da peça cultural em construção, na medida em que 

soma novos discursos em sua constituição.  

Sob este aspecto, a diferença entre uma adaptação que faz uso de um elemento 

intrínseco para tratar de um assunto externo e uma adaptação de um elemento que 

aparentemente é extrínseco, mas que foi internalizado, é uma mera questão de gradação. 
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Todo tema ou evento extrínseco que se internaliza à constituição circulatória de uma obra 

cultural poderia se limitar a publicações isoladas de usuários sobre este tópico, não fosse 

sua capacidade de gerar uma repercussão sobre o assunto na sociedade midiatizada. 

A partir do momento em que se altera a dinâmica na relação das pessoas com os 

conteúdos apresentados por veículos de comunicação, também se modifica o modo como 

o próprio indivíduo se relaciona com o seus semelhantes, vide os conflitos frequentes 

entre usuários de redes sociais a respeito da infantilização da sociedade pelo excesso de 

uso de aplicativos e jogos. Já o debate sobre orgulho e soberania nacional se fez frequente 

no desenvolvimento narrativo da obra Olimpíadas. Neste caso, diversos eventos foram 

possibilitados em decorrência do acontecimento olímpico. Assim como em Pokémon Go, 

também nas Olimpíadas 2016 a incorporação de tópicos extrínsecos à obra esteve atrelado 

à promoção de um assunto em resposta a uma polêmica, que toma por base um argumento 

de fundo social.  

As questões que se promovem não são propriamente novas, o que é novo é a forma 

e o mote nos quais se promovem a discussão. Debates sobre o machismo no esporte são 

antigos, mas ganham pouca evidência na cobertura midiática tradicional. A questão 

ganhou uma nova forma de apresentação graças à disparidade percebida no tratamento 

dado às atletas de futebol feminino em comparação com os jogadores homens. A partir 

do momento em que uma temática como esta é atrelada ou associada a uma obra cultural 

em destaque no ambiente midiático, o que se possibilita são novos modos de leitura 

daquele assunto. 

O tema que até então era extrínseco passa a se organizar de maneira a se apresentar 

em uma nova formatação ao se aderir à obra, possibilitando a ocorrência de inovações no 

tratamento e na interpretação da questão. A discussão passa a usar elementos da obra 

como ilustração, como modo de sintetizar ou demonstrar um argumento. Este uso angaria 

novos aspectos narrativos para a pauta que se segue, aspectos estes que podem 

exemplificar uma perspectiva, além de facilitar novas formas de acesso ao debate, 

tornando-o mais popular, graças à associação com uma obra cultural extensa e 

abrangente. 

Com isto, podemos conceber duas conclusões. A primeira delas se refere ao 

momento de consumo proporcionado por um regime de contato menos direto com obras 

midiáticas. Frente à noção de que os usuários dependem cada vez menos de um consumo 

programado e simultâneo ao horário de exibição do conteúdo nos meios massivos, o que 

percebeu-se foi uma extensão destes momentos de acesso e apresentação das peças em 
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espalhamento. Isto porque a narrativa construída socialmente por interagentes não se 

afasta completamente da obra cultural que se atualiza nos meios tradicionais. Por parte 

de quem se apropria dos conteúdos na web, persiste uma necessidade de retorno frequente 

ao discursos oficiais, num jogo de dependência e desprezo com as renovações propostas 

por autores mais consagrados. 

Podemos dizer que, mais do que uma manifestação de consumo totalmente 

assíncrono à exibição, prevalece uma expansão temporal daquilo que seria o consumo 

síncrono. Como se trata de um evento que se constrói socialmente, pela relação dialógica 

entre pessoas, a sincronia acesso/exibição da peça é limitada pelo interesse coletivo que 

ela desperta, caracterizando um “consumir em conjunto”. Uma pessoa pode se interessar 

em acessar parte um conteúdo em específico acerca de uma obra midiática depois de um 

período de tempo significativo, quando ela não esteja mais no foco do interesse público. 

Apesar disto, grande parte do “murmurinho” produzido por interagentes na web já teria 

se perdido na imensidão de dados que compõem a rede. E mesmo que tal pessoa tenha 

acesso a uma montagem específica acerca daquela obra, isto não representará todo o 

discurso coletivo que se somou à constituição da obra em um determinado tempo. 

A segunda conclusão é referente à função que o humor demonstrou ter nos 

espalhamentos em análise e, especificamente, na promoção de debates sociais. Notamos 

que o recurso satírico age como um tipo particular de participação, que tem como 

principal característica a inclusão de tópicos de reforço à obra e de temas negligenciados 

ou limitados em seus modos de apresentação. A introdução desses tópicos em obras 

culturais com grande circulação participativa pode ocorrer atrelada primeiramente à 

lógica da “zuera”, fazendo com que temáticas sociais venham a aderir ao movimento de 

construção dialógica e coletiva, de maneira a adentrarem na arena de discussão pública. 

Existiu, no entanto, um limite na competência deste modo de humor para a 

manutenção dos tópicos sociais num lugar de destaque na esfera pública. De modo geral, 

o humor age mais na manutenção destes temas na constituição da obra do que na 

resolução de conflitos, podendo inclusive mobilizar o posicionamento dos usuários e a 

tomada de uma posição política por meio do uso criativo da palavra. É, portanto, um meio 

de conservação de temas em evidência através da desestabilização constante de elementos 

de obras de mídia.  

As controvérsias não são apenas atualizadas, como também se tornam mais 

relevantes e instáveis no ambiente midiático, ao serem agregadas a uma obra em 

espalhamento, por meio do recurso humorístico. Esta forma de instabilidade é 
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característica própria das polêmicas destacadas por usuários ao longo dos processos 

profanatórios das manifestações culturais analisadas. Na web, a gíria “treta” é 

constantemente ressaltada para abordar uma prática participativa na qual o usuário se 

dispõe a se envolver numa discussão enérgica. Neste sentido, treta diz respeito a briga, 

confusão, desentendimento ou bagunça. Com frequência o termo é usado juntamente com 

verbos que denotam movimento exploratório, como “caçar treta”, “procurar treta” ou “se 

envolver numa treta”, dando a entender que a treta deve ser acessada ou estimulada pela 

ação motivada de uma pessoa. 

Assim como a trollagem se manifesta como um modo de atuação entre indivíduos 

que se relacionam socialmente pelo intermédio de conteúdos midiáticos em recirculação, 

a treta também se consolida como um exercício particular de provocação do status quo 

na esfera digital. Ambas são atravessadas por uma série padrões éticos, estéticos e 

políticos socialmente construídos e que formam, de modo geral, a lógica da “Zuera” na 

internet. A treta nas redes sociais pode ser entendida como expressão evidente da 

profanação midiática, uma vez que ocorre pela exposição crítica de um assunto que não 

ganharia tanta visibilidade na imprensa tradicional. 

No entanto, esta mesma desestabilização pela treta que, por um lado, conserva 

uma pauta de cunho social em evidência, não é suficiente para solucionar a questão de 

fundo. Ou seja, o humor serve sim como mote para inserção de controvérsias na pauta do 

dia, mas dificilmente possibilita a resolução destes conflitos. Salvo se outra instância de 

poder atuar para organizar as múltiplas vozes que se manifestam caoticamente num 

dissenso, tal temática poderá continuar sendo promovida sem um entendimento até que a 

obra na qual está incorporada finalize seu ciclo de apresentação na mídia, tanto em 

atualidade quanto em repercussão.  

Mas, apesar desta promoção, na ausência de outra esfera de controle, o problema 

social que se apresenta não resultará em consenso entre aqueles que, de algum modo, se 

envolveram. Mesmo assim, acreditamos que se trata de um exercício da prática 

democrática, especialmente quando espera-se que estes temas não tenham uma solução 

simples e imediata, justamente porque o deboche, o pastiche e a piada abdicam deste 

interesse estratégico e pragmático, de convencimento ou persuasão. Por oposição à 

coerção e à arbitrariedade, este modo de humor vigora na manutenção da controvérsia, na 

exposição de múltiplas perspectivas, na problematização de soluções fáceis e verdades 

absolutas, na desestabilização do hábito, na chacota que é, antes de tudo, provocação, 

incômodo e revisão daquilo que está estagnado. 
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