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“Ler significa reler, e compreender, interpretar.

Cada um lê com os olhos que tem. E interpreta

a partir de onde os pés pisam.”

Leonardo Boff



RESUMO

Esta dissertação analisa a página virtual  Caneta Desmanipuladora  – disponível no Facebook em

https://www.facebook.com/canetadesmanipuladora –  que  faz  circular na  internet  versões  de

manchetes de jornais veiculadas pela grande imprensa que oferecem uma releitura da interpretação

dos fatos narrados. Palavras são riscadas com pilot vermelho e eliminadas ou substituídas, ou ainda

novas palavras são incluídas. Os sentidos produzidos pelo enunciado sugerem uma mudança no

efeito  de  sentido  original,  indicando  outros  pontos  de  vista  para  a  notícia.  São  apresentados

exemplos de manchetes reconfiguradas em diversos aspectos da vida cotidiana. A página produz

também uma nova prática de leitura, num imbricamento entre o jornalismo e o ativismo. Com base

na metodologia survey, a pesquisa investiga ainda o universo do grupo O Rascunho, criado pelos

fundadores da Caneta Desmanipuladora , e que serve como fórum de discussão e grupo de sugestão

de pautas.

Palavras-chave: jornalismo; midia; ativismo; redes sociais
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ABSTRACT

This dissertation analyzes the virtual page  Caneta Desmanipuladora   - available on Facebook at

https://www.facebook.com/canetadesmanipuladora  -  that  circulates  on  the  internet  versions  of

newspaper  headlines  published  by  the  mainstream  midia.  On  theese  versions  it  offers  a  re-

interpretation of the facts narrated. Words are scratched with red pilot and deleted or replaced, or

even new words are included. The meanings produced by the statement suggest a change in the

original  sense  effect,  indicating  other  points  of  view  for  the  news.  Examples  of  headlines

reconfigured  in  various  aspects  of  everyday life  are  presented.  The page also  produces  a  new

reading practice, in an overlap between journalism and activism. Based on the survey methodology,

the research investigates the universe of the group  O Rascunho,  created by the founders of the

Caneta Desmanipuladora , and serves as a discussion forum and suggestion group of guidelines.

Key words: journalism; media; activism; social networks
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RESUMEN

Esta disertación analiza la página virtual Caneta Desmanipuladora   - disponible en Facebook en

https://www.facebook.com/canetadesmanipuladora  -  que  hace  circular  en  internet  versiones  de

titulares de periódicos publicados por la gran prensa que ofrecen una relectura de la interpretación

de los hechos narrados. Las palabras se rasguñan con el piloto rojo y se eliminan o se sustituyen, o

aún se incluyen nuevas palabras. Los sentidos producidos por el enunciado sugieren un cambio en

el efecto de sentido original, indicando otros puntos de vista para la noticia. Se presentan ejemplos

de titulares reconfigurados en diversos aspectos de la vida cotidiana. La página produce también

una nueva práctica de lectura, en un imbricamiento entre el periodismo y el activismo. Con base en

la metodología survey, la investigación investiga aún el universo del grupo O Rascunho, creado por

los fundadores de la  Caneta Desmanipuladora  , y que sirve como foro de discusión y grupo de

sugerencia de pautas.

Palabras - clave: periodismo; medios de comunicación; activismo; redes sociales
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INTRODUÇÃO

Assim como milhares de pessoas fazem, cotidianamente, ao redor do planeta1, um dia, em

maio  de  2016,  estava  checando  meu  Facebook  e  vi  pela  primeira  vez  um  post da  Caneta

Desmanipuladora  2: a foto era de uma manchete do jornal O Globo – confesso que não sei mais

qual  –  com algumas  palavras  riscadas  em vermelho  e  substituídas  por  outras,  escritas  à  mão,

também em caneta vermelha. Na hora,  as poucas alterações me pareceram bastante pertinentes,

dando outro sentido à frase – e ao fato. A postagem fora compartilhada por uma amiga, também

jornalista. Sorri; afinal, a postagem juntava duas coisas que prezo muito: o jornalismo e a atitude

crítica.  No  dia  seguinte  recebi  o  mesmo  post,  compartilhado  por  minha  filha,  na  época  uma

adolescente  de  14  anos.  Dessa  vez  quem sorria  por  dentro  não  era  a  jornalista,  mas  a  mãe,

imaginando que impacto essa crítica teria para uma jovem que começava a se formar como público

de informações jornalísticas – seja de impresso, TV, portais ou outra forma qualquer de suporte

acessado por jovens.

O acompanhamento crítico do trabalho da imprensa existe há muito tempo, tanto no âmbito

acadêmico – seja em artigos e livros publicados ou na sala de aula – quanto nos próprios meios de

comunicação3.  Mas foi  a  tecnologia  digital,  e  principalmente  a  internet,  que possibilitou e deu

visibilidade à atitude – até então pouco usual – de criticar a construção semântica de uma manchete,

interferir e produzir um novo sentido e alcançar ampla divulgação dessa crítica – ainda  que seja

preciso ter em mente o fato de  que apenas parte da população brasileira tem acesso à tecnologia

digital e banda larga 4. Tudo isso feito por pessoas “comuns”, ou seja, fora da esfera acadêmica e/ou

profissional do jornalismo. Fiquei  fascinada com as possibilidades que poderiam existir  aí:  que

efeitos  de  sentido  a  ressignificação  do  discurso  jornalístico  pode  trazer  para  o  consumidor  de

informação, que interpretação do real pode despertar a remontagem de uma manchete de jornal?

Quando o leitor se transforma em ressignificador de conteúdos, para além do que já proporciona a

própria  recepção,  qual  o  papel  do  jornalismo  nesta  nova  sociedade  repleta  de  transformações,

1  Segundo o site de análise de mídias sociais Socialbakers, o Facebook, em julho de 2017, possuía 1.280 milhões de usuários no 
mundo acessando diariamente o site. 

2  https://www.facebook.com/search/top/?q=caneta%20desmanipuladora
3 Como exemplos podemos citar o Observatório da Imprensa e a Renoi. O website do Observatório da Imprensa, com artigos e

comentários sobre a atuação da imprensa, foi lançado em abril de 1996; uma iniciativa do Instituto para o Desenvolvimento do
Jornalismo (Projor).  De 1998 a  2016 o Observatório  da Imprensa foi  também um programa de televisão,  apresentado pelo
jornalista Alberto Dines – editor do site – e veiculado na TV Cultura em São Paulo e TV Brasil, em âmbito nacional. A Rede
Nacional de Observatórios da Imprensa surgiu em 2005, durante o encontro da Associação Brasileira em Pesquisadores em
Jornalismo (SBPJor), para reunir iniciativas de crítica de mídia dentro e fora da academia. Segundo o site da SBPJor, a Renoi
procurar atuar nas três linhas de ação acadêmica; ensino, pesquisa e extensão. http://observatoriodaimprensa.com.br/ ; Acesso em
17/09/2018 .http://sbpjor.org.br/sbpjor/

4  Dados da Pesquisa Brasileira de Mídia 2016 mostram que, quando perguntados sobre o meio de comunicação mais usado para se
informar, 26% dos 15.050 entrevistados responderam a internet como primeira menção. Se consideradas a primeira e segunda
menção, ou seja, os dois meios mais usados, a internet aparece em 49% das respostas. Também a pesquisa aponta que, se a
escolaridade e faixa etária fazem grande diferença na hora de identificar os usuários de internet, o tipo de município (capital,
periferia  ou  interior)  ou  porte  do  município  (número  de  habitantes)  já  não  interferem

tanto.http://www.secom.gov.br/atuacao/pesquisa/lista-de-pesquisas-quantitativas-e-qualitativas-de-contratos-
atuais/pesquisa-brasileira-de-midia-pbm-2016-1.pdf/view Acesso em 10/08/2018
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dúvidas, insatisfações e anseios? 

Assim surgiu o desejo de investigar esse novo espaço / ferramenta / atitude em relação à

imprensa,  que resultou,  dois anos depois,  na pesquisa que apresento a seguir,  e que tem como

objetivo geral a investigação da página do Facebook Caneta Desmanipuladora .

A Caneta Desmanipuladora  foi criada em maio de 2016 pela artista plástica Ana Karenina

Rieehl e o jornalista Rafael Caliari5. Segundo o próprio relato, cansada de discutir em casa com a

mãe  sobre  política,  Ana  resolveu  um dia,  pegar  o  jornal  que  chegava  pela  manhã  e  alterar  a

manchete, deixando a versão "editada" para ela ler6 (Fig.1).

Figura 1 – O Globo, 23/06/2016

Fonte: página Caneta Desmanipuladora  - Facebook

A manchete trazia a frase: “Temer vai propor flexibilizar jornada de trabalho e salários”. Na

nova versão, o verbo “flexibilizar” foi riscado e substituído por “aumentar” e o verbo “diminuir” foi

acrescentado antes de “salários”. No subtítulo: “Reforma trabalhista daria mais força às negociações

coletivas”, “reforma” virou retrocesso e “negociações coletivas” foi substituído por “empresas”. No

alto da página, a chamada para o Segundo Caderno mostrava uma foto da apresentadora Marília

Gabriela acompanhada de um texto afirmando que ela teria recusado um cargo oficial pela falta de

prestígio das mulheres no governo Temer. A palavra “prestígio” foi então riscada e no lugar entrou

“representatividade”.

Em seguida, Ana enviou uma foto para um amigo com a legenda “Resolvi usar a  Caneta

Desmanipuladora ”, e postou a imagem em seu perfil pessoal no Facebook.

Quando  eu  olhei  tinha  viralizado,  estava  em  todos  os  lugares,  tinham  vários  amigos
perguntando:  “É seu?”.  E então  estava  em páginas de tudo quanto é  político,  estava  em
páginas de ativismo, páginas de partido, página de militância, página de movimentos páginas
de midiativismo, de tudo. A “parada” viralizou de forma bem grande. E no meu perfil já tinha
viralizado. Então todo mundo que eu conheço já estava postando: “você tem que fazer isso
todo  dia”,  “#canetadesmanipuladora”,  “faça  antes  que  alguém  roube  a  sua  ideia”.  E  eu
comecei a entrar em crise: “Gente, mas eu não fiz nada de mais, eu não fiz nada de novo!”
(RIEHL, 2018)

5 Respectivamente 24 e 26 anos na época.
6 Todas as declarações de Ana Karenina Rhiel e Rafael Caliari no texto da dissertação são extraídas de entrevistas concedidas à 

pesquisadora em setembro e dezembro de 2018. As íntegras das entrevistas compõem o Apêndice 1.

16



Ana Karenina buscou então a ajuda de Rafael Caliari. Apesar de a ação inicial ter sido de

uma não-jornalista, o relato deixa clara a necessidade que sentiu do apoio de um jornalista para o

empreendimento.

Mandei mensagem para o Rafael; a gente sempre quis fazer alguma coisa junto. Já tentamos
fazer muita coisa junto, de cozinha a grafite. Ele falou que eu tinha que fazer uma página. Eu
até sei fazer social media, porque eu trabalho com produção de eventos há muito tempo, mas
é jornalismo, né, sei lá... E ele disse, então para fazermos juntos (RIEHL, 2018).

No mesmo dia a página foi criada. “A estética foi debatida rapidamente, a linha editorial

acertada  e  o  resto  foi  acontecendo”.  Nas  informações  sobre  a  página,  apenas  uma  frase:

“Traduzindo  o  midiês”.  Estava  no  ar  uma  página  que  se  propõe  a  reescrever  as  manchetes

veiculadas  na  mídia  hegemônica,  mostrando  a  possiblidade  de  outras  “verdades”  diferentes

daquelas apresentadas.

 Aqui, é importante frisar que a criação da Caneta Desmanipuladora  não é um fenômeno

isolado no tempo e espaço; deve-se levar em consideração o momento em que a página surgiu. O

início  do  processo  de  impeachment da  então  presidente  Dilma  Rousseff7 acirrou  a  enorme

polarização política que já se ensaiava no país e reverberava, de forma amplificada, pelas redes

sociais. Ao mesmo tempo em que isso acontecia, assistia-se a um posicionamento editorial cada vez

mais explícito – porém não explicitado – por parte dos órgãos tradicionais de comunicação.

A aceitação imediata da página – só nos primeiros três meses foram quase 180 mil curtidas e

milhares de compartilhamentos – criou desdobramentos: primeiro, um grupo virtual, chamado O

Rascunho,  para  organizar  as  pautas  e  direcionar  as  várias  sugestões  de  manchetes  a  serem

ressignificadas que eram recebidas. Na descrição da página pode-se ler: “Grupo para análise de

discurso e debates em geral sobre as manipulações midiáticas”. Além disso, em uma reação quase

imediata, surgiu na rede a página Caneta Desesquerdizadora, em franca oposição política à Caneta

Desmanipuladora.  Cabe  destacar  a  falsa  oposição  que  se  apresenta  entre  “desmanipular”  e

“desesqueridizar”, ou seja, aos olhos de setores conservadores desmanipular significa assumir um

olhar de esquerda sobre a realidade social. 

Em 20 de janeiro de 2019 o total de seguidores da página Caneta Desmanipuladora  era de

287.772. Uma rápida busca na internet pode revelar a existência de outras páginas similares, como a

Caneta Revisora, a  Caneta Desmanipuladora   de Assis e Região, a  Caneta Desfranguizadora –

ligada ao futebol – e até a Caneta DesfemiNAZIdora, que pretende denunciar um viés feminista na

imprensa.  Apesar  da  pesquisa  ter  se  concentrado  na  página  do  Facebook,  a  Caneta

Desmanipuladora também atua em outras redes sociais, como o instagram e o twitter.

Algumas questões surgiram logo no início da pesquisa:

1) Que implicações traz a ideia de manipulação da imprensa que a página diz denunciar? 

2) É possível “desmanipular” uma notícia? 
7 O processo iniciou-se formalmente em dezembro de 2015, com o aceite pelo então presidente da Câmara dos Deputados, 

Eduardo Cunha, da denúncia de crime de responsabilidade.

17



3) A página  pode  ser  classificada  de  ciberativismo,  midiativismo  ou  faz  parte  do  novo

jornalismo cidadão? Em que medida ela se aproxima de cada um?

Para  responder,  pelo  menos  parcialmente,  a  essas  questões,  foi  formulada  a  seguinte

hipótese: a página produz e faz circular um novo sentido para manchetes e textos jornalísticos da

mídia  hegemônica,  que  “vendem”  como  verdade  absoluta  uma  visão  parcial  de  mundo.  Esta

ressignificação elabora o que poderia ser considerado uma primeira etapa do processo de análise do

discurso,  evidenciando os vários pontos de vista que podem sustentar o relato de um fato.  Sua

atuação a situa em um imbricamento entre o ativismo online e o novo ecossistema jornalístico, cuja

característica central encontra-se no peso do envolvimento do público na produção e circulação de

notícias, a quem o estudo da Comunicação considerava, em uma concepção anterior, apenas como

consumidor.

Uma vez construída a hipótese, outras questões se impunham, desta vez como suporte para a

condução da pesquisa: qual a atuação cotidiana da Caneta Desmanipuladora ? Como a página se

estrutura  e  quem  são  as  pessoas  que  sugerem  pautas  e  produzem  os  posts?  A partir  dessas

considerações, elegemos como modo de aproximação do objeto fazer uma divisão entre a produção

do novo sentido e a circulação deste sentido. Desta forma, a estrutura da dissertação é composta por

5 capítulos, expostos a seguir.

O  primeiro  capítulo  trata  da  metodologia  empregada  na  pesquisa.  Além  da  revisão

bibliográfica, é usado um conjunto de metodologias que aqui serão apresentadas na descrição dos

respectivos capítulos.

Os capítulos seguintes são teóricos. O Capítulo 2 se ocupa do modo de atuação da página na

produção de  um novo  sentido  para  as  manchetes  já  veiculadas.  Examina  a  multiplicidade  de

sentidos possíveis na construção do texto, não só usando conceitos e teorias do jornalismo, mas

considerando que o jornalismo, como lugar de produção e circulação de sentido, deve ser analisado

ainda como outra prática discursiva qualquer – o que nos leva a trabalhar com os conceitos de

análise do discurso. Indo um pouco além, propomos que o que a  Caneta Desmanipuladora   faz

corresponde ao que Orlandi (2002) chama de primeiro passo da AD: a de-superficialização do texto;

em que fica claro que aquela frase não poderia ter sido escrita apenas daquela maneira, mas de

inúmeras outras.

 O terceiro capítulo desvenda o cenário da circulação desse novo sentido produzido. Uma

das principais características da  Caneta Desmanipuladora   é  estar perfeitamente inserida no uso

cotidiano da  tecnologia  digital  de  comunicação,  inclusive  móvel,  para  produzir  e  compartilhar

informações (jornalísticas ou não). Além desse, outros dois aspectos são constitutivos da existência

da Caneta: o fato de a intencionalidade da página está intrinsecamente ligada a uma busca de escape

à mídia hegemônica,  e a inspiração para fazer circular a “desmanipulação”, que remete à nova

participação da audiência no jornalismo, seja em práticas amadoras seja em parceria com empresas
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tradicionais  de  mídia.  Desta  forma,  neste  capítulo  consideramos  principalmente  três  marcos

teóricos: o da mídia como elemento estruturante da sociedade; o das transformações do chamado

jornalismo pós-industrial e o do cotidiano como lugar de transformação social.

O quarto capítulo investiga a atuação da página mais de perto. Interessa estudar a natureza

das postagens e dos veículos, a frequência dos compartilhamentos, o perfil dos seguidores e, de

forma geral, a trajetória e estrutura da página como ativismo online. Assim, a metodologia principal

utilizada foi a análise de conteúdo. Também nesse capítulo realizamos uma análise textual livre de

alguns exemplos de intervenções da Caneta.

Por ser um objeto de pesquisa  novo e sem literatura específica disponível8 algumas ações

foram tomadas a priori da definição de uma metodologia geral para a investigação do problema de

pesquisa.  Antes  mesmo  da  formulação  da  proposta  de  projeto  de  pesquisa,  para  ingresso  no

mestrado, foi realizada uma entrevista, por e-mail, com os fundadores e administradores da página.

O objetivo  era  conhecer  as  diretrizes  gerais  da  Caneta,  em especial  sua  possível  ligação  com

alguma instituição ou partido político, o que mudaria completamente o enfoque da pesquisa. Uma

segunda  entrevista,  mais  aprofundada,  foi  realizada  em  dezembro  de  2018.  Todas  estão

reproduzidas, na íntegra, no Apêndice 1.

Este  estudo  abrange  a  investigação  da  Caneta  Desmanipuladora   e  da  Caneta

Desmanipuladora   –  o  Rascunho.  A primeira  é  aberta  e  pode  ser  acessada  e  compartilhada

livremente por qualquer um. É administrada pelos criadores (apenas eles “respondem” pela página),

e é lá que são postadas as manchetes. A segunda, lançada no mês seguinte à criação, consiste num

grupo fechado, com pouco mais de 7 mil participantes.

Um olhar mais profundo em direção ao grupo O Rascunho não estava incluído nos objetivos

iniciais da pesquisa, mas tornou-se inevitável à medida que a página era estudada. Entender melhor

as fronteiras entre ativismo e jornalismo na atuação da página pedia uma observação mais próxima

de seu funcionamento. Não só  como funcionava, mas  quem a fazia funcionar – e a atuação dos

integrantes de  O Rascunho é parte disso. Um estudo comparativo, na análise do último  corpus,

investigou ainda o percentual de sugestões oferecidas e aceitas pelos administradores, na busca por

um padrão de participação.

À época em que a página completou um ano, Ana Karenina Riehl postou um texto em que

dizia: “há um ano eu sem querer criava um viral gigantesco e mudaria muitas coisas na minha vida.

Inclusive me atribuiria uma nova função: midiativista”. A frase traz elementos centrais da pesquisa,

que mostram sua aderência ao Programa de Pós Graduação em Mídia  e  Cotidiano,  na área de

Discursos Midiáticos e Práticas Sociais: as facilidades tecnológicas de produção e circulação de

informação; o uso cotidiano e natural das redes sociais para a comunicação; o alcance e rapidez do

impacto de uma ação nestas mesmas redes; o ativismo online, a assumpção de uma nova persona; e,

8 A página foi criada em maio de 2016 e a proposta do projeto de pesquisa formulada quatro meses depois.
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por fim, a produção de um novo sentido para enunciados que, por se apresentarem como relatos

jornalísticos  e  circularem  na mídia,  nos  ajudam  a  construir  não  só  o  nosso  entendimento  da

realidade como a própria realidade, e ainda nossa memória social.

A mídia criou aquilo que Thompson chamou de “mundanidade mediada”, expressão que

descreve o fato de como a nossa compreensão do mundo fora do alcance de nossa experiência

pessoal está sendo modelada cada vez mais pela mediação de formas simbólicas (THOMPSON,

1998, p.  38).  Além disso,  as  transformações tecnológicas,  a convergência midiática e  os  novos

arranjos profissionais e amadores vêm transformando profundamente o jornalismo. A prática hoje

mostra a atuação de um conjunto heterogêneo de pessoas, envolvendo tanto jornalistas profissionais

quanto amadores interessados.  Uma das razões é que, mesmo em um cenário em que os meios

tecnológicos  de  produção  não  estão  mais  concentrados  em  grandes  corporações,  a  prática

jornalística continua sendo associada principalmente à possibilidade de produção e circulação de

informações  por  meios  tecnológicos  –  ou  seja,  quem  pode  produzir  e  disseminar  “torna-se”

jornalista.  Ao  mesmo  tempo,  e  como complicador,  “outros  polos  de  concentração  de  troca  de

informação se consolidaram, como o Facebook e o Google, a partir da mediação que estes agentes

fazem da produção de conteúdo gerada por uma infinidade de atores midiáticos” (GUERRA, 2017,

p.  86).  Nesse  cenário,  Guerra  entende  que  se  torna  vital  a  educação  das  audiências  a  fim  de

contribuir para a formação de um público consumidor de notícias minimamente exigente em relação

ao padrão de informação que recebe. Chama-se a isso desenvolvimento de “competências usuárias”.

O estudo da Caneta Desmanipuladora  nos permite percorrer esses caminhos relativos aos

estudos da Comunicação, enquanto nos abre possibilidades de investigar uma arena interessante

para a discussão do papel e desempenho da imprensa na nossa sociedade. Além disso, acreditamos

que, pela própria natureza do objeto (prática amadora, interferindo em uma produção jornalística,

levando a uma discussão teórica), esta pesquisa pode contribuir para uma aproximação destes três

polos que formam a superfície de atuação do jornalismo e que se mantêm tão anacronicamente

distantes entre si: o público, o profissional e a academia.
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1 LAÇOS METODOLÓGICOS

A  internet  é  o  campo  de  atuação  que  permite  a  existência  da  Caneta

Desmanipuladora. Permeia nossa sociedade em várias instâncias e é hoje, como diz Castells,

“o tecido de nossas vidas” (CASTELLS, 2003, p. 7). As pesquisas em torno dela a tratam

como objeto, local ou mesmo instrumento, na medida em que oferece ferramentas para coleta

de dados sobre um assunto. No entanto, a rapidez com que a tecnologia se atualiza – e com

ela os usos e apropriações, gerando novos produtos, hábitos e relações sociais, políticas e

econômicas – torna difícil definir ou conceituar o fenômeno.

Ainda assim, Hine (apud FRAGOSO, RECUERO e AMARAL, 2011) propôs que a

internet, como objeto de estudo, tende a ser elaborada conceitualmente sob dois modelos de

abordagem teórica que podem ou não estar  conectados:  a internet  como cultura ou como

artefato cultural. No primeiro, é entendida como um espaço distinto do off-line, com cultura

própria (vale  lembrar  que  vários  autores  já  abordaram o  anacronismo de uma teoria  que

considera  uma  ruptura  entre  a  vida  online e  off-line).  Já  a  perspectiva  da  internet  como

artefato cultural entende a rede como um elemento da cultura, considerando a inserção da

tecnologia na vida cotidiana. Um desenvolvimento dessa segunda categoria pode ser visto na

noção da internet como tecnologia midiática que gera práticas sociais, proposta pelo coletivo

de pesquisa espanhol Mediacciones (Universitat Oberta de Catalunya). De acordo com essa

proposta,

Cada  abordagem  teórica  e  seus  diferentes  conceitos  são  apropriados  a  diferentes
objetos/campos  e  podem ser  observados  sob  diferentes  metodologias  de  pesquisa
qualitativa.  Os  objetos  de  estudo  são  desenhados  e  definidos  a  partir  das  práticas
midiáticas por eles geradas, levando em consideração as relações “borradas” entre
online/offline. (FRAGOSO, RECUERO e AMARAL, 2011, p. 43)

É dentro desta abordagem, da internet como tecnologia que gera práticas sociais, que

procuramos orientar a pesquisa.  O trabalho segue o quadro teórico social-construtivista, em

que “o conhecimento é entendido como algo que não se encontra nem nas pessoas nem fora

delas, mas é construído progressivamente pelas interações estabelecidas” (GIL, 2010, p. 24).

Em relação aos seus objetivos, a pesquisa pode ser considerada mescla de descritiva e

exploratória.  Descritiva  porque  se  ocupa  em  conhecer  as  características do  objeto  –

consideravelmente recente e pouco explorado – e suas relações com outros fenômenos (no

caso,  o  ecossistema  do  jornalismo  pós-industrial).  Exploratória,  uma  vez  que  tem  como

objetivo  proporcionar  uma  visão  geral  em  relação  à  Caneta  Desmanipuladora   e  seus

colaboradores. A pesquisa situa-se no âmbito do estudo de caso, que se presta a examinar um

fenômeno particular e contemporâneo, em situações em que “é possível empregar duas fontes

de evidências, em geral não utilizadas pelo historiador, que são a observação direta e série
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sistemática de entrevistas” (DUARTE, 2015, p. 219).

Cinco metodologias  foram utilizadas ao longo do estudo,  de forma complementar:

revisão bibliográfica; análise do discurso; análise de conteúdo; entrevista e  survey. Em um

primeiro momento, a escolha de duas metodologias como análise de conteúdo e análise do

discurso,  muitas  vezes  consideradas  excludentes,  pode  causar  estranheza.  No  entanto,

entendemos  que  são  metodologias  usadas  em  momentos  distintos,  com  objetivos

determinados, enriquecendo a análise da atuação do objeto avaliado.

Ainda assim, a respeito disso, vale citar o final do artigo de Décio Rocha e Bruno

Desdará. Ao discorrer sobre as diferenças das metodologias, eles apontam as insuficiências da

análise de conteúdo e as possibilidades de ultrapassar a dicotomia entre a análise quantitativa

e a qualitativa, “tornando cada vez mais urgente a superação dos dualismos cartesianos para a

afirmação  de  perspectivas  de  trabalho  que  promovam  a  explicitação  das  implicações  do

sujeito em suas práticas linguageiras” (ROCHA; DEUSDARÁ, 2006, p. 51). Também Milton

José Pinto argumenta que, de certa forma, “algumas correntes atuais de análise de discursos

aperfeiçoam e dão continuidade à análise de conteúdo, procurando corrigir seus pontos fracos

e agregando à análise conceitos mais recentes oriundos das ciências humanas, sociais e da

linguagem” (PINTO, 2002, p. 18).

A parte empírica da pesquisa concentra-se nos capítulos 4 e 5. Para escolha e análise

dos corpora – 33 postagens da  Caneta e 40 do Rascunho – foram feitos dois recortes, com

dois objetivos distintos, mantendo a forma de aproximação ao objeto: o estudo da produção

de sentido e o estudo da circulação do sentido. O primeiro recorte é temporal e obedece ao

interesse em conhecer a evolução da Caneta: os hábitos de postagem; as escolhas temáticas; a

interação de seus seguidores com a página e possíveis alterações na utilização do espaço.

Enfim,  a  dinâmica  da  circulação.  Daí  o  intervalo  bastante  amplo  entre  os  períodos. A

metodologia  principal  utilizada  foi  a  análise  de  conteúdo.  O  segundo  recorte  tem como

objetivo estudar melhor os modos de interferência utilizados pela  Caneta na produção do

sentido.  Assim, resgatamos o embasamento teórico da análise do discurso apresentado no

capítulo II, para fazer uma análise textual livre das alterações propostas pela Caneta, e indicar

como a atuação da página evidencia os múltiplos sentidos possíveis nos enunciados. Neste

momento  nos  utilizamos  da  análise  do  discurso  mais  como  teoria  do  que  propriamente

método, preferindo realizar uma investigação textual sem o rigor metodológico da AD. Nossa

opção levou em conta o fato de que não é objetivo desta pesquisa a demonstração de uma

hipótese específica por meio da análise do discurso, e que o diálogo entre a Caneta e a análise

do discurso já está sendo abordado no Capítulo 2.

 A aproximação ao objeto, em um momento inicial, constituiu-se apenas de uma leitura
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flutuante como primeira atividade para a análise de conteúdo. A página foi acompanhada, de

forma assistemática, desde o início até o final da pesquisa, mas à medida que os objetivos do

estudo  se  tornavam  mais  claros,  e  as  metodologias  eram  definidas,  três  corpora foram

estabelecidos  para  análise.  O  primeiro  contemplava  os  dois  primeiros  dias  de  postagem.

Entendemos que este período, apesar de curto, fornecia material suficiente para analisar um

primeiro impacto da página, tendo em mente que a média de postagens por dia, nos períodos

posteriores,  foi  bem  menor  do  que  as  14  intervenções  apresentadas  nesses  dois  dias.  O

segundo  corpus se compôs do  período de 6 de junho a 2 de julho de 2017. Tanto a data

quanto  a  duração  do  período  foram  definidos  apenas  levando  em  conta  as  marcações

tradicionais  de tempo:  um mês de material  coletado um ano após  o início do projeto.  O

corpus número 3 compreendeu o período de 1º a 30 de setembro, definido por ser vésperas

das eleições de 2018, em que seriam escolhidos o presidente da República, governadores,

deputados federais e estaduais; um período em que se acreditava que a atividade da Caneta

Desmanipuladora  seria bastante intensa.

 Apenas no primeiro corpus foi investigada a natureza dos comentários, uma vez que o

interesse maior não estava na discussão das manchetes em si, ou dos fatos relatados por elas

(a  questão  política,  mais  frequentemente  debatida  pelos  internautas),  mas  na  eventual

discussão a respeito da ideia de manipulação da notícia. Acreditávamos que, após o primeiro

impacto, esse tema seria deixado de lado; hipótese confirmada durante o acompanhamento

assistemático.

 Nos  corpora pesquisados, as informações sobre a página foram sistematizadas nas

seguintes categorias:

1) Perfil de seguidores (idade e gênero)

2) Avaliação da página

3) Data (dia do mês; dia da semana; horário da postagem)

4) Veículo (nome e natureza do veículo – online ou impresso)

5) Tema (política; economia; comportamento; sociedade; cultura)

6) Abrangência geográfica do tema (local; nacional; internacional)

7) Existência de texto auxiliar (hashtag ou texto explicativo)

8) Envolvimento do público (número de curtidas; comentários; compartilhamentos)

A  análise  de  conteúdo  levou  em  conta  apenas  as  manchetes,  embora  algumas

postagens apresentassem matérias com texto ou subtítulo alterado. Essas interferências foram

somente assinaladas como um item nas tabelas.

Para fins de codificação do corpus, consideramos como “política”, dentro da categoria

“tema”, apenas  as notícias  relativas  a  decisões,  ações e  declarações  de representantes dos
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poderes  Executivo,  Legislativo  e  Judiciário,  no  que  diz  respeito  à  conduta  como  figura

pública, à condução de políticas públicas e a questões partidárias.

Vale ainda registrar  que a análise do primeiro  corpus foi  feita retroativamente.  Na

ocasião da coleta de material para análise dos  corpora seguintes, a autora fora aceita pelos

gestores da página na condição de “analista”, tendo acesso a dados fornecidos pelo próprio

Facebook para os administradores e analistas.

 Tanto  o  perfil  dos  seguidores  quanto  a  graduação  de  avaliação  da  Caneta

Desmanipuladora  foram medidos procurando o maior intervalo possível para análise.

Outra  metodologia  utilizada  para  a  busca  de  informações  foi  a  da  entrevista.  Ao

contrário  do  que  acontece  na  pesquisa  quantitativa,  o  número  de  entrevistados  não  é

fundamental;  vale  a  importância  dos  informantes.  Foram  feitas  entrevistas  com  os  dois

criadores da página, que se enquadram, por motivos claros, em uma categoria que Quivy e

Campenhoudt (1992, apud DUARTE, 2015) chamam de testemunhas privilegiadas, e Duarte

classifica como  informantes-chave.  A aproximação para  obtenção das  entrevistas  foi  feita

através do próprio Facebook, nas páginas particulares de Rafael Caliari e Ana Karenina Riehl.

A ideia inicial,  sugerida pelos próprios entrevistados, era realizar as duas entrevistas num

mesmo momento. Após algumas tentativas frustradas de conciliação de agendas, decidimos

fazer  duas  entrevistas  separadas.  A primeira,  com  Ana  Karenina  Rhiel,  foi  feita  no  dia

19/12/2018,  em um bistrô  do  Cine/Teatro  Imperator,  no  Méier.  A entrevista  com Rafael

Caliari  foi  realizada em um restaurante próximo à Praça Saenz Pena,  na  Tijuca – ambos

bairros da Zona Norte do Rio de Janeiro. Com a anuência dos entrevistados as conversas

foram gravadas.  A ideia de ouvir  os  dois  gestores da página apenas ao final  da pesquisa

possibilitou  uma  conversa  mais  abrangente  e  ao  mesmo  tempo  mais  objetiva,  apesar  de

obrigar a reescritura de algumas partes do texto. A autora estava mais bem familiarizada com

a trajetória do objeto e com os pontos de maior pertinência para a pesquisa.

Para efeito de confiabilidade, é importante deixar claro o grau de interação anterior do

pesquisador  com os  informantes.  Kandel  (KANDEL 1981,  apud DUARTE,  2015,  p.  71)

lembra  que  a  entrevista  em  pesquisa  “não  é  simplesmente  um  trabalho  de  coleta  de

informações,  mas  sempre  uma situação  de  interação,  ou  mesmo de  influência  entre  dois

indivíduos”. Neste caso, os gestores tinham sido contatados inicialmente em junho de 2016

para  uma  entrevista  preliminar,  relatada  anteriormente,  com  o  intuito  de  investigar  a

possibilidade de considerar a Caneta Desmanipuladora  como objeto de estudo. Novo contato

foi  feito  anterior  ao  segundo  corpus,  em  busca  de  informações  quantitativas  sobre  os

seguidores. Na ocasião os próprios criadores da página sugeriram atribuir à pesquisadora o

status de analista da página, permitindo acesso direto a tais dados. Poucas mensagens foram
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trocadas posteriormente pelo Messenger9 para consultas, até o momento da entrevista.

Para a investigação do grupo Caneta Desmanipuladora  – o Rascunho, apresentada no

Capítulo 5, a principal metodologia utilizada foi a da entrevista tipo survey, que permite obter

dados ou opiniões de determinado grupo de pessoas, indicado como representante de uma

população-alvo,  utilizando um questionário  como instrumento de pesquisa.  A maioria  dos

levantamentos não abrange todos os integrantes da população estudada – o que caracterizaria

um censo, mais demorado, difícil e oneroso. Em vez disso, trabalha-se com amostragem.

Em abril de 2018 o universo a ser estudado compunha-se de um conjunto de pouco

mais de 6 mil pessoas, reunidas em um grupo fechado no Facebook. O acesso ao grupo é feito

através do aceite pelos administradores da página – os mesmos responsáveis pela  Caneta

Desmanipuladora.  Para  elaboração  do  questionário,  foram  formuladas  duas  hipóteses

secundárias à hipótese principal da pesquisa:

a) que os participantes do grupo O Rascunho não estipulam fronteiras claras entre jornalismo

e ativismo, no que diz respeito à atividade da Caneta,

b) que os participantes do grupo interagem com grande frequência com a página. 

Os resultados indicaram a validade de apenas uma delas. O questionário, produzido

por meio da ferramenta Google Forms, com 15 perguntas, foi lançado na página do grupo três

vezes no período de um  mês, em 2018: em  14/04 (sábado),  em 18/04 (quarta-feira) e em

26/04 (quinta-feira). O objetivo era conhecer, além de dados pessoais:

a) hábitos em relação à interação com as notícias;

b) possível ligação com a atividade de jornalista;

c) tipo de interação com a página;

d) opinião sobre a ideia de manipulação da imprensa;

e) como a atuação da  Caneta Desmanipuladora   é percebida em relação aos conceitos de

jornalismo e ativismo.  

Algumas características, como a facilidade de elaboração e rapidez de distribuição,

foram definitivas  na hora da escolha do formulário  online como ferramenta.  Além disso,

Heidemann  et  al (2010) sinalizam outras  vantagens:  a  portabilidade (permite  o  acesso de

qualquer local ou horário), custo (é gratuito), a facilidade de uso (não requer conhecimentos

específicos) e interface amigável (semelhantes aos aplicativos usuais). O método, no entanto,

apresenta algumas desvantagens, sobretudo as limitações para estímulo de participação e a

falta de controle para determinar a amostragem, uma vez que o pesquisador fica dependendo

daqueles que se dispõem a responder, não podendo mais do que apenas repetir a postagem do

formulário online como forma de incentivo.

9 Instrumento de chat do Facebook.
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Além  da  survey,  o  grupo  foi  acompanhado  durante  um  mês,  período

equivalente ao  corpus 3, para que fosse estabelecida a relação entre as sugestões de pauta

apresentadas pelos integrantes e as postagens da página principal. Desta forma foi composto o

que podemos chamar de corpus 4: as postagens dos integrantes do grupo O Rascunho durante

aquele período. Curiosamente, o resultado mais expressivo foi  uma espécie de anticlímax:

evidenciava a falta de aderência à proposta inicial de utilização daquele espaço.

Por estar fora do escopo da hipótese principal desta pesquisa não foi estudada com

mais detalhe a atuação dos participantes do Rascunho como comunidade; seus movimentos,

seus nós, as tensões internas ao grupo – o que poderia ser alcançado com uma observação

netnográfica, trazendo talvez ricas contribuições para o entendimento amplo da atuação da

página. Da mesma forma, acreditamos que existe ainda um amplo espaço para uma pesquisa

no âmbito da recepção, focando a possível construção de um consumo midiático crítico por

parte dos seguidores da página e dos integrantes do grupo O Rascunho.
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2 A PRODUÇÃO DE SENTIDO

Este capítulo aborda a produção de um novo sentido para as manchetes veiculadas na

grande imprensa e seus efeitos, resultado da atuação da Caneta Desmanipuladora . Também

discute a questão da manipulação da informação, presente no nome da página e, em maior ou

menor grau, em algumas teorias da comunicação e do jornalismo.

No entanto, antes de nos debruçarmos sobre a possibilidade da produção deste novo

sentido (as condições), ou de como ocorrem as intervenções, vamos buscar entender a disputa

de discursos que se instaura a partir do momento em que se produz o novo sentido. Disputa

essa cuja evidência é o objetivo da página, como mostra o depoimento de sua criadora, Ana

Karenina Rhiel:

A ideia é justamente derrubar o mito e falar: olha, essa notícia pode ser contada de
outra forma. Ela até pode ser contada dessa mesma, mas eu acho que pode ser contada
de  outra  forma.  Eu  não  estou  aqui  defendendo  a  pós-verdade,  hoje  em dia  esse
discurso fica muito volátil e perigoso. Mas a imparcialidade do jeito que é vendida, do
tipo “só existe uma verdade e a verdade é essa que eu te entrego através desse jornal”,
é mentirosa (RIEHL, 2018).

O  que  Ana  chama  de  muitas  verdades,  Wilson  Gomes  (2009)  classifica  de

perspectivas.  Não  há  apenas  fatos;  não  há  tão  somente  interpretações.  Há  verdade  e  há

perspectiva. O importante é não perder de vista a tensão da convivência destes dois termos.

Verdade na perspectiva, e não verdade da perspectiva. Ao mesmo tempo em que critica um

modelo em que a imprensa seria capaz de refletir a realidade exatamente como ela é, assim

determinando a ideia de uma realidade única, exterior ao sujeito que a interpreta, o professor

da Universidade Federal da Bahia também rejeita o relativismo completo da verdade: fatos

existem e determinam, em alguma medida, sua própria apreensão.

Se  é  verdade  que  os  fatos  são  sempre  abertos,  no  sentido  de  que  para  existirem
enquanto tal dependem da colaboração de um intérprete, continuam, de qualquer sorte,
sendo fatos: o que quer dizer, contra o segundo modelo, que os fatos podem suscitar
infinitas interpretações,  mas não consentem qualquer apreensão possível.  De modo
que, ainda que seja extremamente problemático o estabelecimento de qual a melhor
apreensão e interpretação de um fato, deve ser de algum modo possível estabelecer
que algumas dentre  as apreensões e interpretações concorrentes são decididamente
falsas (GOMES, 2009, p. 28).

A questão da verdade e do fato relatado é explorada há muito por diversos autores, da

filosofia à comunicação. Charaudeau (2009), por exemplo, classifica como propósito  o que

está em questão num ato de comunicação, aquilo de que se fala. Através do recorte que se faz,

e  da  transposição,  pela  linguagem,  em informação,  o  mundo-objeto  é  (re)construído  em

objeto-sentido. O acontecimento se encontraria nesse “mundo a comentar”, em estado bruto.
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“Assim  sendo, o acontecimento nunca é transmitido à instância de recepção em seu estado

bruto; para sua significação, depende do olhar que se estende sobre ele, olhar de um sujeito

que  o  integra  num  sistema  de  pensamento  e,  assim  fazendo,  o  torna  inteligível”

(CHARAUDEAU, 2009, p. 95). Se a forma de conhecer  um objeto através de um relato –

objeto feito objeto-sentido – não pode ser considerada “pura”, a mera percepção do objeto já

não  pode  ser  descrita,  nesse  sentido,  como  uma  experiência  perfeita.  Além  dos  filtros

ideológicos e padrões mentais a partir  dos quais o observador vive aquela experiência, os

próprios  sentidos  físicos  se  valem  de  experiências  anteriores  do  indivíduo  (e  portanto

singulares) para completar seu trabalho.10 Desta forma, uma manchete “desmanipulada” pela

página não apresenta uma versão “verdadeira” da notícia, mas aponta para a multiplicidade de

sentidos  e  pontos  de  vista,  ao  escolher  outros  vocábulos, efetuando um deslocamento  de

forças políticas, posições e lugares de fala envolvidos naquela enunciação.

 Para continuar a investigar a atuação da  Caneta, vamos nos utilizar a seguir de um

conceito importante ainda que controverso11: o do jornalismo com forma de conhecimento.

2.1 O jornalismo como forma de conhecimento e a objetividade utópica

Eduardo Meditsch  (1998) faz  um balanço de  três  abordagens do jornalismo como

forma de conhecimento: a negativa, a quantitativa e a qualitativa. E defende a ideia de que o

jornalismo é, sim, uma forma de produção de conhecimento. Mas que, na prática, por sua

natureza e limitações, pode servir também para reproduzir outros saberes de forma errada ou

incompleta, terminando por deteriorar esses mesmos saberes. É provável ainda, argumenta o

autor, que o jornalismo, muitas vezes, faça essas duas coisas simultaneamente.

A primeira das abordagens mencionadas nasce da definição de conhecimento como

um ideal abstrato a alcançar; da ciência como única forma de conhecimento digna de crédito e

do método científico, por sua vez, como o único parâmetro adequado para conhecer o mundo.

Nessa visão o jornalismo serviria apenas para degradar o saber, reproduzindo mal e de forma

incompleta os saberes produzidos por outros – notadamente, a ciência.

A abordagem quantitativa abandona o conhecimento como um ideal  para colocá-lo

como um dado da vida humana e situa o jornalismo em um contínuo entre todas as espécies

de conhecimento. O ponto inicial seria o conhecimento de alguma coisa – a apropriação do

real adquirida instintivamente, no dia a dia – e o ponto mais alto seria o conhecimento sobre

10  Sobre isso, o cientista e escritor Leonard Mlodinow relata como nosso cérebro preenche, com a memória, lacunas físicas 
do sistema ocular.

11 Para Gomes, por exemplo, ainda não se produziu um discurso sobre o jornalismo como conhecimento “consistente e
capaz, ao mesmo tempo, de levar em conta as invenções conceituais e os êxitos teóricos recentes da Fenomenologia, da
Psicanálise e das disciplinas da linguagem e da interpretação” (GOMES, 2009, p. 25)
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alguma coisa; o conhecimento científico. Entre eles haveria espaço para outras formas mais

ou menos relevantes de conhecimento.

A terceira forma de abordagem, a qualitativa, considera que o jornalismo desvela a

realidade de uma forma diferente da ciência; nem menos, nem pior. Como pressupostos para

esse ponto de vista estariam a relativização das verdades científicas e os limites lógicos à

reivindicação de objetividade estabelecidos pela epistemologia nas últimas décadas. Meditsch

lembra  que  a  sociologia  e  a  antropologia  do  conhecimento,  ao  se  debruçarem  sobre  o

cotidiano, mostraram que o método científico não é o único – e talvez nem mesmo o mais

importante – modo de conhecer.

Na  medida  em  que  as  ciências  humanas  passaram  a  valorizar  a  observação  do
cotidiano  para  o  desvendamento  das  relações  sociais,  o  que  era  visto  como
“irrelevante, ilusório ou falso”, começou a aparecer não só como um objeto digno de
consideração pela teoria do conhecimento, mas, em última análise, como seu objeto
principal (SANTOS, apud MEDITSCH, 1998, p. 31).

Segundo  o  professor  da  Universidade  Federal  de  Santa  Catarina,  “os  diferentes

gêneros  de  discurso  vão  abordar  a  realidade  de  diferentes  maneiras,  definindo  verdades

diversas, cada uma pertinente a um objetivo ou a uma situação. Os argumentos validados num

campo do saber poderão ser considerados absurdos em outros” (MEDITSCH, 1998, p. 29). 

Mas aqui o jornalismo se coloca em uma posição de impasse. Quando pensamos a arte

e a religião como formas de conhecimento, estamos claramente aceitando um conhecimento

construído em cima de paradigmas que se distanciam da ciência, um conhecimento erguido

sobre pilares diferentes. Essas formas de conhecimento se propõem a uma leitura da vida, do

real e não a uma reprodução do real. Os pressupostos apresentados para o entendimento do

jornalismo  como  forma  de  conhecimento  também  trabalham  com  a  subjetividade  na

apreensão da realidade. O jornalismo, no entanto, tanto em sua teoria, como em sua prática e

seu discurso, considera a objetividade como fator indispensável, nos moldes de uma produção

cientificista  de  conhecimento.  Apesar  disso,  a  produção  do  conhecimento  efetuada  pelo

jornalismo não se presta a uma checagem empírica posterior,  em que se pode reproduzir

fielmente todas as condições de um fato para obtenção de resultados idênticos: o fato, que dá

a base real da informação, é imprevisto ou imponderável. O observador – no caso, o jornalista

– vai percebê-lo conforme sua história, opinião, circunstâncias, preferências e compromissos

profissionais.

As próprias  práticas  diárias  do jornalismo,  empurradas  por  limitadores  reais como

tempo e espaço, tornam a objetividade absoluta uma impossibilidade: diante de um número

quase infinito de fatos a serem veiculados, é necessária uma seleção, que vai obedecer não só
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a  critérios técnicos como, forçosamente, a critérios pessoais do jornalista e os ditados pela

linha editorial da empresa. No final do processo é preciso ainda considerar o próprio público,

que decodifica a notícia de forma diferente, de acordo com seus valores, conhecimentos e

experiência  pessoal.  Como disse  Leonardo  Boff, “cada  um  lê  com os  olhos  que  têm,  e

interpreta a partir de onde os pés pisam” (BOFF, 2000, p. 9).

Por que então a objetividade é, ainda hoje, considerada um valor tão grande e mesmo a

base da credibilidade de um veículo de informação? E que objetividade é essa? Barros Filho

(1995) se refere a ela estabelecendo duas categorizações: “a objetividade como simulacro” e

“a objetividade como intenção” 

O autor  nos  conta  que  a  objetividade  jornalística  surgiu  no  final  do  século  XIX,

quando o positivismo filosófico cria a distinção entre o fato e o juízo de valor, entre o real e a

valoração humana do real e entre o acontecimento a ser estudado e a opinião. É verdade que o

jornalismo  objetivo  obedecia  a  interesses  econômicos  imediatos  de  rapidez  de  produção.

Além disso, a neutralidade do discurso significava para o jornal um risco menor de processos

por parte dos citados, e a garantia de não desagradar anunciantes de uma ou outra inclinação

ideológica. Porém, mais do que isso, tornava-se uma estratégia de legitimação de um tipo de

produto dentro de um campo jornalístico em formação. 

 Apesar do lançamento da revista  Time, nos Estados Unidos, no final da década de

1920, inaugurar a figura da revista semanal jornalística, com matérias longas e interpretativas,

a  objetividade seguia como prática indiscutível e sinônimo de boa conduta jornalística.  O

ápice de sua consagração veio com o advento da televisão, e o  status privilegiado que o

veículo assumiu entre as fontes de informação, principalmente para a sociedade no modelo

estadunidense. Se limitadores como tempo e espaço se tornam muito mais rígidos neste novo

meio  de  comunicação,  a  força  das  subjetividades  aumenta  se  comparada  aos  jornais,

impulsionada  pela  escolha  da  ordenação  das  notícias,  a  efemeridade  da  informação  e  a

presença física e visível de um apresentador. Mesmo assim, mais do que nunca, amparada

pelas imagens em movimento que apresenta, a televisão promete mostrar a realidade “como

ela é”, uma vez que, na aparência, elimina a mediação do jornalista. A ideia a ser passada é

que o produto midiático e a realidade são idênticos, sempre guiados pela imagem, vendida

como expressão da realidade.

A  objetividade  como  simulacro,  então,  procura  garantir  a  legitimidade  de  um

jornalismo  fundado  em  sua  aparente  neutralidade.  Esta  será  tanto  maior  quanto  menos

perceptível for a arbitrariedade que está na origem de toda produção midiática  (BARROS

FILHO, 1995, p. 80). Ou seja, mesmo que que a objetividade não seja possível, é necessário

que ela seja ao menos aparente.
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Mas uma objetividade impossível de se alcançar não quer dizer, necessariamente, uma

objetividade não-desejada, ou desejada apenas como aparência, como descrito anteriormente.

A permanência do conceito de objetividade no jornalismo, e sua importância, apresenta-se

ainda  como intenção  ou  procedimento.  Este  ponto  de  vista  admite  a  impossibilidade  da

objetividade, mas a coloca como meta, ainda que inalcançável, um modelo abstrato, ideal.

 Vale reproduzir  aqui uma passagem do Manual  de Redação e  Estilo de O Globo

(2001),  organizado  pelo  jornalista  Luiz  Garcia12.  Em  outras  palavras,  a  comunidade  de

jornalistas reconhece o impasse.

Todo jornalista, do repórter ao editor, seleciona e dá peso diferente aos elementos de
informação que passam por suas mãos. Isto é inevitável – pois não há outra maneira
de se trabalhar – e representa o exercício de considerável poder: o de decidir como
determinado  aspecto  da  realidade  será  apresentado  à  opinião  pública.  A primeira
necessidade ética que se põe para o jornalista é aprender a não abusar desse poder. É
intolerável que o processamento da informação seja deliberadamente posto a serviço
de fins políticos, ideológicos e pessoais. Mas existe o abuso involuntário. Ninguém
consegue despir ideias e sentimentos como quem tira um paletó antes de começar um
dia de serviço” (GARCIA, 2001, p. 111).

Assim, apesar de Tuchman (1993) considerar a busca pela objetividade “um ritual

estratégico”, sem uma elaboração conceitual coerente, a deontologia jornalística advoga que

seguir a regra da objetividade garantiria um conteúdo o mais próximo possível do ideal. E que

isso  só  poderia  ser  alcançado  através  de  um comportamento  ético  (ênfase  no  caráter  do

jornalista)  e  de procedimentos específicos (ênfase nas práticas da profissão).  Essas regras

incluem as estratégias de retórica, que dão ao texto um tratamento neutro e objetivo : o estilo

impessoal e anônimo; a quantificação (quanto mais dados numéricos melhor); as citações das

fontes  e  a  utilização  da  forma  da  pirâmide  invertida13,  em  que  as  informações  mais

importantes aparecem no início.

Outra “regra de ouro” da objetividade jornalística é a de ouvir sempre “os vários lados

da questão”, postura obviamente necessária, mas que frequentemente mostra um equilíbrio em

geral ausente da realidade que a reportagem se propõe a expor.  Para além da objetividade,

essa ação busca uma suposta neutralidade na prática jornalística, obtida pela apresentação de

discursos provenientes de diversos grupos sociais, com interesses e pontos de vista diferentes

12 Os  manuais  de  redação  para  jornalistas  surgem  no  Brasil  a  partir  dos  anos  50,  inspirados  em publicações  norte-
americanas.  O manual do Globo, editado inicialmente na década de 60 e revisado para edições posteriores,  procura
abordar questões relacionadas “à moderna linguagem jornalística e ao comportamento do jornalista numa sociedade que
dele exige cada vez mais em capacitação técnica e consciência profissional” (GARCIA, 2001, p. 9). Os manuais eram
distribuídos nas redações e chegaram a ser disputados nos cursos de jornalismo servindo como um mapa para evitar as
armadilhas da escritura, largadas tanto pela falta de habilidade quanto pela impossibilidade da objetividade absoluta.

13  A“pirâmide  invertida”,  com  o  uso  do  lead,  é  uma  lógica  que  se  contrapõe  à  forma  cronológica  de  contar  os
acontecimentos. Surgiu no início dos anos 1900 e se tornou prática no jornalismo norte-americano (TRAQUINA, 2005).
Na  lógica  da  pirâmide  invertida,  as  informações  mais  importantes  relativas  ao  acontecimento  são  apresentadas  no
primeiro parágrafo do texto, e assim por diante. Duas foram as consequências principais dessa lógica: o reconhecimento
do jornalista como o “perito” que decidiria o que é mais ou menos importante, e a prática dos editores de, por motivos de
espaço, cortar o final do texto sem às vezes sequer lê-lo, uma vez que, teoricamente, as informações principais estariam
no início do texto.
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e mesmo conflitantes: a chamada pluralidade de discursos. Cabe aqui uma análise de Miguel e

Biroli  (2010),  sob  uma  perspectiva  política,  a  respeito  do  simulacro  de  imparcialidade

produzido pela imprensa hegemônica, e do papel do jornalismo como fiador do pluralismo de

ideias, uma espécie de balcão de ofertas de bens simbólicos.

Para os autores, a imparcialidade não é apenas um ideal  inatingível, mas um valor

“que serve a funções ideológicas precisas. Dá suporte à presunção do Estado neutro e legitima

a autoridade burocrática e  os  processos decisórios  hierárquicos,  que são as  manifestações

desta  neutralidade”  (MIGUEL;  BIROLI,  2010,  p.  66).  Um  Estado  neutro  pressupõe  um

entendimento de justiça que não privilegie ou prejudique ninguém, na busca de um “bem

comum” que servisse a todos os indivíduos no que eles teriam de idêntico, ou seja, despidos

de  quaisquer  interesses  particulares,  afetos  ou  paixões  advindo  das  condições  sociais  e

características  próprias  (sexo, geração,  raça,  orientação  sexual,  grau  de  inteligência,

preferências políticas ou estéticas etc.).  Esse mecanismo de neutralidade deveria orientar o

jornalismo,  que  autorregulado  por  princípios  éticos,  funcionaria  como  um  fiador  do

pluralismo político.

No entanto,  tanto nas proposições de Estado neutro, como de jornalismo neutro,  a

pseudo  imparcialidade  reforça  a  opressão  ao  transformar  o  ponto  de  vista  de  grupos

privilegiados em uma posição universal.  Os autores ressaltam o papel do liberalismo, que

“formaliza, normativamente, a convivência entre igualdade formal e desigualdades efetivas,

tornando-a não apenas aceitável, mas também legítima” ( MIGUEL; BIROLI, 2010, p. 64).

O ponto de vista que defende a objetividade como meta considera sua busca uma

forma de garantir o que Wilson Gomes chama de “norma da veracidade”: ninguém fala com

seriedade ou com pretensão de ser levado a sério se não assume o compromisso, diante de

seus interlocutores, de que os argumentos que apresenta são por ele considerados verdadeiros

(GOMES,  2009,  p.  9).  Não é  uma norma apenas  do  jornalismo,  mas  de  todos  os  textos

declarativos (poesia e ficção estariam fora dessa obrigatoriedade). O jornalismo, no entanto, é

integralmente  afetado  pela  norma  da  veracidade.  Segundo  o  o  professor  da  UFBA,  o

jornalismo não apenas assume com o consumidor de notícias a obrigação de ser veraz, mas

também o compromisso de usar todos os recursos possíveis para evitar o engano e o erro. É o

contrato de comunicação, uma relação de credibilidade da parte de quem consome informação

e uma predisposição de compromisso com a busca da verdade da parte de quem a produz.

Quando um dos lados põe em xeque esta relação, o contrato fica ameaçado de suspensão. 

Para  os participantes de qualquer interação, escrita ou falada, é fundamental haver o

compartilhamento de um determinado conhecimento de regras linguísticas e costumes sociais,

ou  a  comunicação  não  irá  acontecer  de  forma  clara.  Charaudeau  (2009)  engloba  esses
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conhecimentos em uma série de “dados externos” e “dados internos” que delimitam a situação

comunicacional,  construindo  um  quadro  de  referência  dentro  do  qual  a  comunicação  é

possível.  O reconhecimento e a  aceitação,  entre os  indivíduos que  querem se comunicar,

dessas restrições, desses elementos básicos, formam uma espécie de contrato entre as partes,

inclusive com sanções previstas para aqueles que transgredirem estas regras.

Por  dados  externos,  podemos  entender  quem está  inscrito  naquela  relação;  qual  a

finalidade daquela troca; em torno de que tipo de domínio de saber aquele ato de comunicação

está construído e, por fim, que ambiente e dispositivos – suportes e técnicas – fazem com que

aquele ato de comunicação se construa de uma forma e não de outra. Os dados internos dizem

respeito mais especificamente à linguagem: são “o conjunto dos comportamentos linguageiros

esperados  quando  os  dados  externos  da  comunicação  são  percebidos,  depreendidos,

reconhecidos”  (CHARAUDEAU,  2009,  p.  70).  Quando  se  lê  um  texto  acadêmico,  uma

propaganda  de  cigarro  ou  informações  em  um manual  de  montagem  de  um móvel,  por

exemplo, esperamos e aceitamos coisas diferentes de cada texto e nos colocamos frente a eles

também de formas diferentes.  No âmbito do jornalismo, o contrato se estabelece entre os

profissionais, as fontes e os leitores,  baseado na  credibilidade. Ou seja, na ideia de que o

jornalista não mente. E que, embora empresa e jornalista possam ter interesses particulares,

esses não superam o interesse do leitor; o jornalista só recorre a fontes credíveis; o jornalista

cruza fontes e versões, oferecendo informações confirmadas (BENETTI, 2006, p. 6).

2.2 Discutindo manipulações

Propomos uma pausa para pensar o que é a manipulação. Em um significado literal, a

noção de  manipulação  não carrega  em si  nenhum julgamento  de  valor.  Traduz  apenas  o

manuseio, a mistura, separação e ordenação de elementos, de acordo com algum propósito,

como  numa  farmácia  de  manipulação.  Nesse  sentido,  a  manipulação  é  inevitável  na

comunicação midiática: selecionam-se palavras, fatos e narrativas, o que significa deixar de

lado outros dados e conceitos. Uma ordem temporal ou espacial é escolhida, pesos e valores

são determinados pelo tamanho e destaque de fotos.  Tudo isso com um propósito ético e

profissional, porém não isento de subjetividades.

No entanto, quando falamos em manipulação da imprensa, geralmente pensamos na

manipulação de pessoas por pessoas, através de determinado uso ou omissão da imprensa, que

inclui a – mas não se resume à – seleção de narrativas a partir de determinadas visões de

mundo.  Falamos  da  partidarização  de  relatos  jornalísticos  para  que  prevaleça  uma  das

concepções de verdade.
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 O desaparecimento dos desafetos de Stalin das fotos oficiais, o debate Lula X Collor

transmitido pela Rede Globo em 1989 e a cobertura da Guerra do Golfo são alguns exemplos

de que é possível e razoavelmente comum a tentativa – quase sempre bem-sucedida, pelo

menos durante um tempo – de levar o público a acreditar em um relato deturpado segundo

interesses políticos e econômicos da classe dominante. Uma intervenção com a finalidade de

apresentar o fato que privilegia, de maneira gritante, um aspecto ou olhar do que ocorreu. Isso

é uma forma de manipulação.

 É inegável, no entanto, que mesmo sem um objetivo imediato, pontual, a maneira de

apresentar os fatos, os termos usados na construção da narrativa e o predomínio de alguns

temas em detrimento de outros fazem com que uma visão do mundo seja apresentada com

mais frequência nos veículos de comunicação, o que a torna hegemônica. E que noções que

possam  representar  algum  tipo  de  violência  para  alguma  parcela  da  população  sejam

naturalizadas e perpetuadas na sociedade, uma vez que são apresentadas como única possível.

Passam a ser a versão esperada pelo receptor, óbvia, e não o fruto de uma escolha. Essa é

outra forma de manipulação.

A Caneta manipula o texto (no sentido literal) com a intenção de desmanipular a ideia

(no segundo sentido).

O não reconhecimento da subjetividade inerente a todo processo de comunicação traz

efeitos  sobre  a  maneira  como  o  público  vai  encarar  uma  notícia.  O  leitor,  ouvinte  ou

telespectador, ao imaginar que está diante de matéria neutra, objetiva, tende a aceitá-la sem

resistência. Deixa em segundo plano seus filtros valorativos, ou seja, suas ideias, valores e

opiniões  que,  colocados frente  a  frente  com o que  lê  ou ouve,  vão ajudá-lo a  decidir  se

concorda ou não com aquela narrativa. Ocultando-se o processo de mediação, a aparência de

veracidade  é  reforçada.  É  o  conjunto  de  fatos  e  conceitos  apresentados  que  garante  a

verossimilhança da notícia. Verossimilhança é aquilo, que independentemente de ser verdade,

é passível de ser aceito como verdadeiro. 

A ideia de que o público deixa em segundo plano seus filtros valorativos frente  a

produtos midiáticos está na base de uma das primeiras teorias da comunicação, a Teoria da

Agulha Hipodérmica, segundo a qual a mensagem, liberada pelo emissor, “entra direto na

veia”  do receptor,  que agiria  automaticamente  da forma esperada.  Dela deriva a  ideia  de

manipulação do público, desenvolvida pela Escola de Frankfurt e, mais tarde, defendida por

intelectuais como o linguista norte-americano Noam Chomsky e o brasileiro Perseu Abramo.

Para Chomsky (2003), a manipulação de informações é inerente ao processo industrial

da mídia – em especial a mídia de massa estadunidense. A impossibilidade da objetividade,

discutida anteriormente, não constitui apenas um dado que demonstra a subjetividade inerente
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a qualquer processo de comunicação, mas também um dos elementos que fazem com que a

mídia funcione segundo o que ele chama de “modelo de propaganda”. O modelo descreve

uma estrutura que serve aos interesses que sustentam o capitalismo e que reforça o ponto de

vista do establishment. A imprensa depende do poder político e financeiro dos anunciantes e

dos donos dos grandes meios de comunicação,  que mantêm estreita  ligação com a classe

dominante.  Nesses  termos,  não  existe  ambiguidade  no  uso  do  termo  manipulação,

significando a “ação de levar alguém a agir ou pensar do modo que nos convém” (AULETE,

2004).

Em essência, a mídia privada é composta de grandes corporações que vendem um
produto  (leitores  e  audiências)  a  outras  empresas  (anunciantes).  A mídia  norte-
americana tipicamente objetiva e serve a opinião de elite, grupos que, por um lado,
oferecem um “perfil” ótimo para fins de propaganda e, por outro, desempenham um
papel  nas  tomadas  de  decisões  nas  esferas  públicas  e  privadas  (CHOMSKY;
HERMAN, 2003, p. 366).

Nada disso é feito, necessariamente, por intervenção direta, bruta, nas redações dos

jornais,  “mas  pela  seleção  de  pessoal  com pensamento  similar  e  pela  internalização  das

prioridades  e  definições  por  parte  de  editores  e  jornalistas  daquilo  que  é  digno  de  ser

noticiado, isto é, que está de acordo com a política da instituição” (CHOMSKY; HERMAN,

idem, p. 11).  Vale ressaltar que os autores tendem a identificar o pensamento do jornalista

com a linha editorial do jornal, o que nem sempre acontece.

No livro A manipulação do público: política e poder econômico no uso da mídia, os

autores elencam filtros que trabalham para garantir a manipulação intrínseca dos produtos

midiáticos: a orientação para o lucro e a concentração de propriedade da mídia de massa –

cada  vez  maior  no  mundo  todo;  a  propaganda  como  financiadora;  a  busca  das  fontes

“confiáveis”;  o  anticomunismo (mencionado na  primeira edição,  em 1988)  ou o mercado

(enfatizado na  edição atualizada de  2003) como mecanismos  de  controle  e,  por  fim;  um

sistema de resposta do público que garantiria uma crítica mínima ao produto, o suficiente para

passar a ideia  de transparência do processo, porém dentro de limites estabelecidos, que não

ameace o status quo.

 Isso  não  quer  dizer  que  o  público  seja  –  mesmo  diante  de  matéria  jornalística

supostamente neutra e objetiva – completamente passivo. Nos últimos anos os estudos de

recepção e de comportamento da audiência, os Estudos Culturais e autores como Stuart Hall,

Martin-Barbero eNéstor Canclini deixaram isso bem claro. No entanto, ainda que se leve em

conta a capacidade do receptor de interagir, barganhar, assimilar e reconstruir a mensagem

midiática  em  seu  cotidiano,  alguns  autores  destacam  as  limitações  desse  poder,  face  a

fenômenos como a exposição seletiva – e defensiva – e a dissonância cognitiva. De forma

35



resumida, podemos dizer que essa abordagem reafirma a tendência que o receptor tem de “se

expor a  produtos  midiáticos  que estejam de acordo com as estruturas  de classificação do

mundo social (geradoras de convicções e comportamento) interiorizadas durante sua trajetória

pessoal”  (BARROS  FILHO,  1995,  p.  129).  Ou  seja:  as  pessoas  tendem  a  procurar  as

informações que confirmem suas visões de mundo, para reduzir o desconforto psicológico

causado pela realização de que uma posição defendida,  em que se acredita,  pode não ser

racional ou a melhor de todas.

A  desconfiança  e  a  crítica  acompanham  a  imprensa  desde  que  os  jornais  se

estabeleceram  como  espaço  público  de  discussão.  No  artigo  “Monografia  da  imprensa

parisiense”,  de meados do século XIX,  Honoré de  Balzac (1999) cita  uma série  de tipos

circulantes na imprensa da época, e um a um derrama veneno e genialidade na descrição de

suas práticas e na maneira com que a imprensa impõe “verdades”, influenciando governos.

Mais de um século depois, Moretzsohn alerta para a fronteira da ambiguidade em que trilha o

jornalismo: a prestação de serviço público a cargo de empresas privadas. E  para o fato de que

a noção de autonomia da imprensa seria sempre uma independência em relação ao Estado,

enquanto que “a dependência em relação ao poder econômico é vista como parte da ordem

natural das coisas” (MORETZSOHN, 2013,  p.  118) – daí  a  ideia,  antiga e desde sempre

questionável, de um vigilante “quarto poder” .

No Brasil, o jornalista Perseu Abramo (2009) foi um dos mais veementes ao denunciar

a manipulação da grande mídia alinhada aos interesses hegemônicos da elite. Em um ensaio

da década de 1980 identificava alguns padrões, que elencamos abaixo, que seriam utilizados

seguidamente pela grande imprensa para impor ao público um ponto de vista único:

1. Padrão de ocultação – Refere-se à ausência e à presença dos fatos reais na produção da

imprensa,  e  ao  que  ele  chama  de  “silêncio  militante”  em relação  a  determinados

assuntos: “tomada a decisão de que um fato 'não é jornalístico', não há a menor chance

de  que  o  leitor  tome  conhecimento  de  sua  existência  por  meio  da  imprensa”

(ABRAMO, 2009, p.27)

2. Padrão de fragmentação – O real é fragmentado, pela seleção de alguns aspectos sobre

outros, e pela descontextualização dos fatos, que são apresentados isolados, fora de

suas interconexões e inter-relações.

3. Padrão  de  inversão  –  O  reordenamento  das  partes  do  fato,  seja  pela  inversão  da

importância  das  partes,  seja  pela  inversão  da  forma  pelo  conteúdo  ou  ainda  da

inversão da versão pelo fato.

4. Padrão de indução - Ao mesmo tempo o acúmulo dos padrões anteriores e a forma

como  a  existência  e  repetição  desses  padrões  leva  o  público  a  uma  percepção
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manipulada da realidade.

5. Padrão global  específico  do jornalismo de  TV e  rádio  -  O global  refere-se  não à

emissora (Rede Globo),  mas no sentido de total,  redondo. Fala sobre a construção

típica  das  reportagens  nesses  veículos,  que  apresentam  a  mesma  estrutura:  um

problema, a fala da sociedade e, fechando o ciclo, a fala da autoridade, “solucionando”

a questão.

Abramo, contudo, reconhece que

os padrões de manipulação até aqui descritos não ocorrem necessariamente em todas
as  matérias  ou  programas  de  todos  os  órgãos  impressos,  auditivos  ou  televisivos
diariamente ou periodicamente. É possível encontrar, diariamente, um grande número
de matérias em que esses processos de manipulação não existam ou existam em grau
mínimo,  e  também  encontrar  certo  número  de  matérias  em que  as  distorções  da
realidade são frutos de erros involuntários ou de limitações naturais à capacidade de
captar e transmitir  informações sobre a realidade. É possível  até  que o número de
matérias  em que  tal  ocorra  seja  eventualmente  superior  ao  daquelas  em que  seja
possível identificar a existência de padrões de manipulação. E, finalmente, deve-se
levar  em conta  também,  a  variação  da  intensidade  de  utilização  da  manipulação
segundo  o  órgão  em exame  ou o  assunto,  o  tema  ou a  “editoria”  de  cada  órgão
(ABRAMO, 2009, p. 33).

Muitos  desses  padrões  destacados  por  Abramo  formam  a  base  para  as

“desmanipulações” propostas pela Caneta, como podemos ver nos exemplos abaixo. 

Exemplo 1: padrão de fragmentação. A manchete não contextualiza o fato de que as

licenças não foram dadas porque a empresa não cumpriu os requisitos, o que só vai aparecer

no subtítulo.

Figura 2 - O Dia 10/04/2016

Fonte: página Caneta Desmanipuladora  - Facebook

Exemplo 2: padrão de inversão. O sofrimento da avenida, antropomorfizada, ganha
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mais importância do que o sofrimento dos sem-teto.

Figura 3 - Folha de São Paulo online 12/12/2016

  

Fonte: página Caneta Desmanipuladora  - Facebook

Há décadas as teorias jornalísticas vêm-se encarregando de compreender como se dá a

construção da notícia, sua relação com a realidade e o papel de cada um dos envolvidos no

produto final. A primeira teoria específica da área considerava a imprensa como espelho da

realidade - teoria já abandonada mas que, de tempos em tempos, teima em se apresentar com

novas roupagens. Essa teoria pressupõe duas coisas: primeiro que existe uma realidade única,

externa ao indivíduo, pré-existente. Segundo que a imprensa tem capacidade para “refletir”

essa realidade do jeito que ela é, sem nenhum tipo de interferência.

Em 1950, o estadunidense David Manning White utiliza pela primeira vez o termo

gatekeeper no jornalismo, expressão proveniente do marketing.  Na teoria do  gatekeeper o

processo de produção da notícia é concebido como uma série de escolhas, em que o repórter

e/ou editor exerce a função de “porteiro”. É ele quem decide qual fato, diante de tantos à sua

disposição, será publicado e qual será deixado de lado. A notícia passou a ser encarada então

como  produção  de  caráter  fortemente  individual.  Em  seguida,  a  teoria  organizacional

procurou  dar  conta  do  papel  das  práticas,  limitações  e  constrangimentos  impostos  pelas

empresas sobre os jornalistas na construção da notícia.

Nos  anos  70  emerge  a  teoria  da  ação  política  de  Chomsky  –  ou  propaganda

framework,  da  qual  falamos  anteriormente.  Essa  teoria  entende  a  imprensa  como  um

instrumento a serviço das elites políticas e econômicas mundiais, manipulada conforme seus

interesses.  Por fim,  o socioconstrutivismo serviu de base para duas teorias jornalísticas:  a

interacionista e a estruturalista. Ambas, apesar de algumas diferenças, trabalham com a crença
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de que a notícia não é nem um reflexo nem uma distorção do real, mas construída em um

processo  complexo  de  interação  social.  Nele  estão  envolvidos  jornalistas,  as  fontes  de

informação,  os  outros  membros  da  comunidade  profissional  –  dentro  e  fora  da  sua

organização – e a sociedade como um todo.

Vale  dizer,  como  o  fez  Traquina,  que  as  teorias  do  jornalismo  não  se  excluem

mutuamente, e que o próprio uso do termo “teorias” é questionável, uma vez que se trata de

explicações  interessantes  e  não  de  “um conjunto  elaborado  e  interligado  de  princípios  e

proposições”  (TRAQUINA,  2005,  p.  133).  Por  outro  lado,  como frisa  Gomes (2009)  ao

defender uma teoria da notícia, o conflito das teorias já está presente no campo do jornalismo,

quer  queiramos  quer  não.  Portanto,  “uma  teoria  da  notícia  é  uma  forma  sistemática  de

organização não apenas do debate no campo dos conceitos, mas também das decisões teóricas

cotidianas no mundo da vida” (GOMES, 2009, p. 36). Dentro desse histórico simplificado

sobre  as  teorias  do  jornalismo,  aparecem ainda  dois  conceitos  que  se  entrelaçam, e  são

importantes de serem mencionadas aqui por estarem intimamente ligado ao midiativismo da

Caneta: o de enquadramento e o de agenda setting.

Tanto o conceito de enquadramento quanto o de agenda setting se referem à ideia de

que a mídia exerce considerável poder e influência sobre a opinião pública, e são ligados ao

que  se  chama  de  estudos  dos  efeitos  da  mídia.  O  pressuposto  básico  da  abordagem  do

agendamento é que os assuntos colocados em evidência, sistematicamente, pelos meios de

comunicação de massa pautam as discussões do público no cotidiano. Em resumo: conversa-

se sobre o que sai  na mídia e o que não sai  “não existe”.  A partir daí construímos nosso

entendimento do que seriam os assuntos “importantes” dentro da sociedade.

Mais importante ainda, quando falamos da Caneta Desmanipuladora , é o conceito de

enquadramento. O modelo foi proposto em meados dos anos 70 sob o nome de  Framing

Theory, ou Efeito de Enquadramento, e se preocupa não tanto com o que se discute, mas com

o como se discute. A hipótese do Efeito de Enquadramento aponta para a ação de selecionar e

enfatizar alguns aspectos de um fato, para a forma com que tal fato é apresentado. Segundo

esse modelo,  diante  de um fato apresentado no jornal,  ou TV, por exemplo, é desejado e

necessário  que  público  entenda  a  informação.  Para  que  isso  aconteça,  no  entanto,  essa

informação nova deve ser ligada a outras já conhecidas do leitor – isto é, deve ser enquadrada

na moldura de referências anteriores, um contexto. E que esse contexto passa, então, a dar o

sentido  da  notícia,  e  determina  a  compreensão  do  fato  noticiado  dentro  dessa  moldura

(MARTINO, 2014, p. 46).

A questão é que essas molduras de referência – ou esquemas prévios de percepção –

são  construídas  pela  própria  mídia,  o  que  reforça  a  longo  prazo  a  tendência  de  mídia  e
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audiência  pensarem  de  modo  semelhante.  Dessa  maneira,  a  forma  como  a  mídia  trata

determinado  assunto  (o  enquadramento  dado)  passa  a  ser  percebida  como  correta,  ou

verdadeira, na medida em que o público compartilha as mesmas referências e recebe aquela

informação encaixando-a nos esquemas mentais originários da própria mídia.  Ainda nesse

caminho, mas saltando do individual para o social, podemos fazer uma analogia com a teoria

da alemã Elisabeth Noelle-Neumann. Se o desconforto psicológico da dissonância nos leva a

escolher notícias que se enquadrem em nossos padrões prévios de pensamento, o medo do

isolamento social faz com que as pessoas tenham receio de expressar opiniões contrárias às da

maioria aparente. E, assim, surge a  Espiral do Silêncio, que usa conceitos de psicologia social

para estudar o processo de formação da opinião pública. A ideia é que uma opinião, uma vez

disseminada incessantemente pela mídia, tende a ser progressivamente aceita como pública, já

que, ao acreditar ser aquela a opinião dominante, os indivíduos passam a aceitá-la para não se

isolarem socialmente.  Ocorre  que  a  percepção  de  que  uma  opinião  representa  a  opinião

dominante não significa, em absoluto, que ela o seja. Mas, à medida em que ela é percebida

como tal (e aí está o papel da mídia), os indivíduos tendem a agir guiados por essa percepção,

mais  do  que  qualquer  outra  coisa.  Assim,  uma  opinião  percebida como  dominante  tem

chances de se tornar dominante (MARTINO, 2014).

Mas, como  observa Ringoot (2006), o contrato de leitura, a identidade editorial do

veículo  e  o  ethos jornalístico  (valores;  práticas;  hábitos;  ambiente  e  constrangimentos

profissionais)  não esgotam a  explicação de  por  que,  em última instância,  as  notícias  são

escritas do jeito que são. O texto jornalístico – assim como outros textos, profissionais ou não

– é o resultado de vários discursos que o elaboram e o estruturam.

2.3 Discutindo manipulações, agora dentro da Caneta

Criada em um momento político de  forte  polarização,  a  Caneta Desmanipuladora

suscitou grandes embates políticos a partir dos posts e comentários. O claro posicionamento

contrário ao impeachment, as críticas ao neoliberalismo e o alinhamento à esquerda levaram

os detratores  da página a classificá-la automaticamente como “petista”.  A observação das

discussões  mostra  que  grande  parte  dos  comentários  se  compõe  de  acusações  mútuas  a

respeito das posições políticas dos internautas. Alguns, no entanto, abordavam as questões

estudadas nessa pesquisa, como podemos ver em exemplos transcritos a seguir.

23/05/2016
#Internauta: Até que enfim jornalismo de verdade!

23/05/2016
# Internauta: Essa página também poderia se chamar "Caneta Manipuladora". É cada
asneira pior que a notícia original....
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Já no segundo dia, sugestões de “desmanipulações” começaram a ser oferecidas pelos

internautas,  iniciando  uma interação  que  resultaria  na  criação  do  grupo  O Rascunho.  Os

comentários referiam-se à seguinte postagem:

Figura 4 – O Globo, 24/06/2016

Fonte: página Caneta Desmanipuladora  - Facebook

#Internauta 1: Faltou ali na chamada "Presidente ouve gritos de 'golpista' no Senado"
trocar "Presidente" por "Golpista".
#Resposta da Caneta: Verdade Marcos, deixamos passar isso! :/
#Internauta 1: É muita coisa, tem sempre alguma que passa.. Já fui editor, sei como
é :-)
#Internauta 2: Faltou o "ilegítimo" depois do "presidente" na segunda sub-manchete.
#Resposta da Caneta: verdade Tamyres, deixamos passar essa! :/

Um dos internautas chegou a fazer uma nova “desmanipulação” em cima da postagem

da Caneta, alterando o nome do jornal:

#Internauta: Caindo a pele de cordeiro de …

Fig 5 – post de internauta

Fonte: página Caneta Desmanipuladora  - Facebook

Alguns  comentários  geraram  ainda  discussões  interessantes  sobre  a  validade  da

tentativa de desmanipular notícias. Vale destacar o comentário do internauta 3.

23/06/201
#Internauta 1: Perdeu seu tempo V., é mais um blog a serviço do pt.
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#Internauta  2  (V.):  Vou  seguir  se  não  houver  desmanipulação  seletiva!!  Todos  os
partidos! TODOS!
#Internauta 3: Vai ser complicado ser abrangente e plural quando a manipulação da
imprensa  costuma  ser  incrivelmente  seletiva  e  estreita...  Se  existe  manipulação da
mídia, entende-se que esta ocupa e favorece um lado ... Então, esperar que existe uma
correção de ambos os lados não será possível, pois seria necessária criar uma mídia
nova.  O  que  se  pretende  fazer  é  um "contra-peso",  ou  seja,  você  é  inundada  de
informações  diariamente  pelas  mídias  tradicionais  e  muitos  leitores  não  percebem
como as informações são "suavizadas" ou "carregadas" pelos jornais. Fica claro aqui,
que o objetivo é "manipular" a "manipulação", mostrando que a mesma notícia pode
ser apresentada de múltiplas formas, fazendo notícias negativas virarem boas e vice-
versa, o que abre um precedente incrível de manipulação …
# Internauta 1: V., desencana é seletivo. Olhei todas as notícias e não tem uma sequer
questionando o PT e nem o veículo de comunicação do PT, a carta capital.
#Internauta 4: O nome está errado... Deveria ser Caneta Manipuladora

24/06/16
#Internauta  5:  Ahamm,  to  vendo  as  notícias  que  vcs  desmascaram.  Manchete
manipuladora existe dos dois lados. Se vai aplicar a caneta só em um dos lados tenha
dignidade e deixe explícito na descrição da sua página. Mesmo assim, achei a ideia
fantástica!

Esses  estão  entre  os  poucos  momentos  em que  a  possibilidade  de  uma  completa

imparcialidade na produção de uma manchete é questionada. Até então alguns internautas se

alternavam entre aprovar ou reprovar a atuação da  Caneta – no último caso, quase sempre

classificando a página como “esquerdopata”.  Vozes “equilibradas” pediam que o processo

fosse feito em várias mídias, pró e anti-petistas, para que se provasse a “isenção” da página,

como mostra esse comentário publicado em 28 de novembro de 2016 na seção de “avaliação”:

#Internauta 6: A abordagem é muito boa, porém é extremamente parcial, só analisa e
"corrige" um lado. Como se outros veículos da mídia não fizessem o mesmo, ainda
que  possam  não  possuir  o  mesmo  poder  de  penetração  no  público..."corrigir"  a
asquerosa da Veja é até fácil, mas não exime, a quem se propõe realizar este tipo de
trabalho,  de  se  "corrigir"  a  Carta  Capital  ou Brasil247,  por  exemplo.  As  práticas,
infelizmente, são idênticas, apenas mudam-se os lados e os interesses.

2.4 Manchetes: o jornalismo com vocação publicitária

Até meados  do  século XIX o jornalismo tinha  caráter  majoritariamente  opinativo.

Predominavam nos jornais os textos longos e, na maior parte das vezes, assinados. A leitura

do artigo – se não na sua forma integral pelo menos em grande parte – era o objetivo de quem

comprava o jornal. Mas com a intensificação das relações capitalistas na Europa, sobretudo no

campo, as migrações aumentaram e as cidades incharam. Na sociedade industrializada urbana,

ao  contrário  da  sociedade  feudal  rural,  ler  e  escrever  tornaram-se  necessidade  para  uma

camada intermediária de trabalhadores,  como técnicos e administradores.  O interesse pela

vida urbana multiplicava o número de informações a cada edição, assim como seu público-

alvo.  E,  à  medida que aumentava a mecanização dos processos  de produção dos jornais,
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aumentavam a tiragem e a concorrência, com o surgimento de novos jornais.

Massas  de  trabalhadores  que  passavam,  de  bonde  ou  coletivos,  tornaram-se  uma

audiência possível e era vital chamar a atenção desses leitores  (PEREIRA JÚNIOR, 2012).

Padroniza-se, então a tipologia e o corpo do texto. Diminuem-se as frases; a partir de agora

cabe  só  o  essencial.  Aumenta-se  o  tamanho  das  letras,  para  que  as  palavras  possam ser

enxergadas de longe. E escutadas, também: uma novidade da  penny press americana foi a

contratação de meninos (em sua maioria) e homens que corressem as ruas oferecendo jornais,

gritando as manchetes.

Alguns  autores  consideram  o The  Daily  Evening  Transcript,  fundado  em  Boston

(EUA) em 1830, como o precursor da penny press (BARSOTTI, 2015)14, a imprensa popular

que barateia o preço de venda e amplia enormemente a tiragem dos jornais. Essa nova forma

de fazer jornalismo logo se estendeu para a Europa.

Podemos verificar a expansão vertiginosa da imprensa com dados estatísticos sobre o
aumento das tiragens e o aumento do número de jornais na França ao longo do século
XIX. O número de jornais franceses aumentou de 49 em 1830, para 73 em 1867, para
220 em 1881, e 322 na véspera da Primeira Guerra Mundial, em 1914 (TRAQUINA,
2005, pg. 35).

No Brasil, o folhetim ainda reinava na primeira página dos jornais, como forma de

seduzir  o público.  As mudanças vêm aos poucos.  “As notícias  nas  primeiras  páginas são

publicadas de forma uniforme, sem hierarquização por sua importância e impacto e o padrão

continua sendo publicá-las em uma coluna e sob tópicos temáticos” (BARSOTTI, 2015, p.

10). As primeiras manchetes surgem com mais regularidade nos anos de 1905 e 1906.

Mas  não  foram  apenas  razões  econômicas  as  responsáveis  pela  transformação  da

forma e conteúdo dos jornais. Como afirma Nilson Lage, “a técnica de fazer jornal – que não

deve ser confundida com a tecnologia da fabricação dos jornais – respondeu às necessidades

criadas pelas mudanças sociais. Trata-se de uma realização de cultura altamente sensível às

concretizações da História” (LAGE, 2001, p. 18).  A razão e o cientificismo substituíam a

opinião como principal vetor da verdade. A objetividade era a maneira de se chegar lá, e o

importante passa a se concentrar no fato. A partir do momento em que os relatos de fatos

começam  a  estampar  as  páginas  dos  veículos,  era  possível  já  sintetizar  as  principais

informações em poucas palavras. Com o tempo, e a modernização das redações, as manchetes

foram ficando cada vez mais “secas”15. 

14 Apesar de ser geralmente aceito como tal, esse cenário aplica-se principalmente aos Estados Unidos, e encontra alguns
críticos, como Moretzshon. Além de apresentar argumentos históricos mais gerais, a autora cita o  Daily Courant, na
Inglaterra em 1702, como precursor da divisão entre news e comments (MORETZSHON, 2007, p. 195)

15 Ainda hoje as manchetes obedecem a certos padrões de número de linhas e caracteres, além do espaço ocupado na
página, especialmente no jornal impresso. Essa preocupação formal não é levada em conta na ação da Caneta, que altera
os títulos sem se preocupar com a métrica.
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Assim nasceram as manchetes, que têm pouco mais de um século de existência: como

ferramenta  para  chamar  atenção  e  vender  jornais.  Relatos  jornalísticos  com  vocação

publicitária,  que surgiram como “apoio à sensacionalização dos fatos que faz vender mais

jornais” (PEREIRA JÚNIOR, 2012, p. 138). Manchetes são, em todo o escopo do gênero

jornalístico,  a  forma  de  conciliar  simultaneamente  as  funções  de  informar  e  seduzir,

encontradas na linguagem e no projeto editorial. 

Segundo Milton José  Pinto,  a  produção de um texto engloba necessariamente  três

funções: a de mostração – construir o universo em que seu texto se insere; a de interação –

estabelecer  os  vínculos  socioculturais  necessários  para  chegar  ao  seu  interlocutor;  e  a  de

sedução – distribuir os afetos positivos e negativos para “dar a última palavra” na arena da

comunicação, isto é, “ter reconhecidas pelos outros as representações, identidades e relações

sociais construídas por seu intermédio” (PINTO, 2002, p. 88). Afinal, todo discurso é uma

disputa de poder, de hegemonia da fala. E, em que se pesem os cuidados tomados dentro do

ambiente  profissional  com  a  produção  da  notícia,  não  acontece  diferente  com  o  texto

jornalístico. Ao contrário: os jornalistas não produzem simplesmente artigos, reportagens; eles

narram histórias (não é à toa que, em inglês, chama-se a reportagem de story). E devido ao

caráter  narrativo da  atividade,  de  construção  de  histórias,  o  aspecto da  sedução  pode ser

intensificado.

A presença da função de sedução no jornalismo constitui um tensionamento entre o

que Charaudeau chama de visadas fundamentais do contrato de comunicação midiática.

correspondem, cada uma delas, a uma lógica particular: uma visada de fazer saber, ou
visada de informação propriamente dita,  que tende a  produzir  um objeto  de saber
segundo uma lógica cívica: informar o cidadão; uma visada de fazer sentir, ou visada
de  captação,  que  tende  a  produzir  um  objeto  de  consumo  segundo  uma  lógica
comercial: captar as massas para sobreviver à concorrência (CHARAUDEAU, 2009,
p. 86).

A tensão entre informar e seduzir é, então, permanente. A instância midiática acha-se

“condenada” a emocionar o público, ainda que o efeito produzido por essa visada se encontre

no extremo oposto ao efeito de racionalidade que deveria direcionar a visada de informação.

A função de sedução nos textos verbais (escritos ou orais), ou visada de fazer sentir é

alcançada pela “modalização expressiva” (PINTO, idem, p. 68), que se dá pela escolha das

palavras.  Elas  têm  funções  avaliativas  ou  afetivas,  positivas  e  negativas  –  substantivos,

adjetivos, verbos e advérbios. Mas essa modalização não precisa ser explícita. No jornalismo,

particularmente,  ela não o é.  É apenas sugerida, por um efeito de sentido conotativo. E é

exatamente  esse  efeito  que  a  ação  da  Caneta tenta  deslocar,  com  suas  interferências  e

reconstruções textuais. Todo esse processo se destila nas manchetes que representam a ideia
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central, ou a noção mais ampla de um relato. Diferentemente do que acontece com um texto

não-jornalístico, o título de uma notícia traz uma síntese das informações mais importantes

dentro da lógica da pirâmide invertida. E, como toda síntese, sujeita a critérios subjetivos.

Por  ser  um enunciado  relâmpago e  uma marca de  identidade,  todo  título  induz  à
compreensão do relato  contido  no texto –  pois a  síntese é  sempre uma repartição
seletiva de um todo. (…). Por isso o título processa uma interpretação do texto, que
dirige  o  entendimento  do  público  sobre  a  notícia.  Denuncia,  na  prática,  como  o
veículo pensa o assunto retratado. É opinião decantada, bem disfarçada, em emissão
neutra (PEREIRA JÚNIOR, 2012, p. 148).

2.5 Os sentidos da Caneta

Pode-se dizer sem medo de errar  que o uso do  pilot vermelho para os riscos e as

reconstruções dos  posts da  Caneta Desmanipuladora   são carregados de significados.  Tal

constatação revela-se especialmente importante quando se levam em consideração o público-

alvo e  objetivo dos  criadores  da  página.  A ideia é  “educar” o público.  Mesmo quando a

“desmanipulação” ainda se restringia ao ambiente familiar de Ana Karenina, a intenção tinha

enfoque pedagógico:  explicar  à  mãe,  sem sombra  de dúvida,  o  que ela vinha  falando há

tempos. O viés pedagógico permaneceu na formulação da página: vários posts (especialmente

no primeiro e terceiro  corpus) vêm com textos auxiliares explicando o porquê da alteração.

Também é significativo que em nenhum momento exista uma proposta de falar diretamente

com os jornalistas envolvidos, ou forçar retratações por parte das empresas de comunicação.

 O pilot vermelho, usado na maioria esmagadora das postagens, marca claramente a

diferença entre um comentário (que poderia ter sido feito com caneta de qualquer cor) e uma

correção, aproximando-se da correção escolar. Mas não só isso. Um estudo realizado em 2013

na Universidade do Colorado, Estados Unidos16, chegou à conclusão de que o uso de caneta

vermelha  na  correção  de  provas  está  carregado  de  emoção.  A cor  funcionaria  como um

indicativo de que o professor está gritando – similar ao uso de caixa alta. Efeito que pode ser

amplificado,  no  caso  da  Caneta pelo  tipo  de  traço:  os  riscos  são  veementes,  brutos.  O

vermelho ainda traz em si um sentido de interdição; o proibido.

A simbologia dos sentidos atribuídos à cor vermelha remonta a diferentes origens. “Na

realidade  a  cor  é  uma linguagem individual.  O  homem reage  a  ela  subordinado  às  suas

condições físicas e às suas influências culturais” (MODESTO; PEREZ; BASTOS, 2006, p.

14).  Culturalmente  associada  à  paixão,  sensualidade,  ao  ardor,  dinamismo  e  à  ação,  o

vermelho representa ainda a cor do sangue, da tragédia, do inferno. Fisiologicamente, as cores

atuam sobre as funções orgânicas do homem. O vermelho puro, visto fixamente, estimula o
16 Publicado no The Social Science Journal e citado no site ABC Science: 

http://www.abc.net.au/science/articles/2013/01/18/3672107.htm. Acesso em 06/11/2018.
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sistema nervoso  simpático,  responsável  pelos  estados de  alerta,  ataque e  defesa.  Há uma

elevação da pressão arterial, da pressão muscular. O ritmo cardíaco se altera. O alerta e a

interdição também,  de  certa  forma,  aparecem associados  ao  vermelho  no  mundo animal.

Cores fortes, principalmente o vermelho e o amarelo, na aparência de lagartas por exemplo,

funcionam como um alerta, para os predadores, de que aquele animal, especificamente, não é

adequado  a  eles  –  pode  ser  venenoso  ou  ter  um  gosto  ou  odor  desagradáveis.  Assim,

carregando esse “cartaz” de alerta, os animais escapam de um destino cruel na garra de seus

predadores. Esse mecanismo de defesa chama-se aposematismo17.

No caso da  Caneta, não é apenas o sentido de interdição, alerta ou correção que o

vermelho traz. A cor está historicamente associada a partidos políticos de esquerda, sendo a

base da bandeira comunista e de outros partidos. 

No dia 17 de julho de 1791 milhares de parisienses se reuniram no Campo de Marte
para  exigir  a  destituição  definitiva  do  rei  Luís  XVI.  O  prefeito  de  Paris,  Bailly,
mandou içar no alto uma grande bandeira vermelha, para que não restasse dúvida de
que o povo devia se manter longe das ruas. Mas o povo tomou a praça e a polícia
investiu contra os manifestantes, matando mais de 50 pessoas. Por causa disso, numa
“surpreendente inversão” simbólica, diz Pastoureau, a mesma bandeira vermelha que
era usada para impedir que o povo francês se manifestasse, lavada desta forma pelo
“sangue desses mártires”, passou, desde então, a ser o emblema do povo oprimido e
da revolução em marcha (LEITE, 2014).

As “correções” em vermelho, feitas pela Caneta Desmanipuladora , desfiguram mas

não escondem o texto anterior, deixando claro, por baixo dos riscos, as formulações originais.

Com isso, não produzem novos textos apenas;  produzem uma nova prática de leitura.  Ao

apontar  como  a  troca  de  determinados  vocábulos  evoca outros  sentidos  e  produz

subjetividades, a página põe em evidência alguns elementos centrais da análise do discurso: o

interdiscurso; as condições de produção e as formações discursiva e ideológica.

As palavras do nosso cotidiano chegam até nós carregadas de sentidos, muitos deles

em constante transformação. Não paramos para pensar como esses sentidos se constituíram,

mas ainda assim nos comunicamos, pensamos e agimos de acordo com essa carga de sentido.

Como afirma Milton José Pinto, todo texto constitui um tecido de “vozes” ou citações de

outros  textos  preexistentes,  contemporâneos  ou  do  passado.  Às  vezes  somos  capazes  de

reconhecê-los como tal; outras não. “Quando nascemos, os discursos já estão em processo, e

nós é que entramos nesse processo” (PINTO, 2002, p. 35). E na hora de produzir os nossos

próprios discursos, nos relacionamos forçosamente com todos esses discursos anteriores, que

ressoam em nós.

Não há discurso que não se relacione com os outros. Em outras palavras, os sentidos
resultam de relações: um discurso aponta para outros que o sustentam, assim como
para dizeres futuros. Todo discurso é visto como um estado de um processo discursivo

17 Sobre isso pode-se consultar, por exemplo, o site: http://biocarthagenes.blogspot.com/2011/07/o-que-e-
mimetismocamuflagem-e.html . Acesso em 02/12/2018.
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mais  amplo,  contínuo  ….  Um  dizer  tem  relação  com  outros  dizeres  realizados,
imaginados ou possíveis (PINTO, idem, p. 39).

Essa  é  a  ideia  em  que  se  baseia  o  conceito  de  interdiscurso:  um  conjunto  de

formulações já feitas e esquecidas que determinam o que dizemos, resgatadas pela memória

discursiva. Para que minhas palavras tenham sentido é preciso que elas façam sentido. “E isto

é efeito do interdiscurso:  é  preciso que o que foi dito  por  um sujeito  específico,  em um

momento particular,  se apague na memória para que, passando para o “anonimato”, possa

fazer sentido em minhas palavras” (ORLANDI 2015, p. 33).

A cada  manchete  elaborada  de  jornal,  outras  manchetes  lidas,  outras  falas,  ações,

lembranças,  distintos  tipos  de  discursos  apreendidos  através  de  diferentes  plataformas  e

sujeitos  ao  longo  da  História,  estão  ali  ressignificados.  Todos  esses  discursos  constroem,

juntamente com a estrutura da linguagem, um sentido para aquela frase. Isso vale tanto para o

locutor, ao produzir sua mensagem, quanto para o interlocutor, ao interpretá-la. E independe

de vontade ou intencionalidade de qualquer um deles. “O dizer não é propriedade particular.

As palavras não são só nossas. Elas significam pela história e pela língua”. (ORLANDI, idem,

p. 30). Nesse sentido, o mecanismo do esquecimento é fundamental. Temos a ilusão de que

somos  a  origem  do  que  dizemos,  quando  estamos  na  verdade  retomando  sentidos  pré-

existentes.

Se todo discurso se refere a um discurso anterior, a um pré-dito, não quer dizer que

essa referência seja direta, é mera repetição do dizer, porque os sentidos deslizam: eles podem

ser produzidos a partir de outras formações e contextos. Palavras e expressões podem mudar

de  sentido  dependendo  das  circunstâncias  e  posições  sustentadas  por  aqueles  que  as

empregam. Como exemplo, voltamos aos sentidos da cor vermelha. A frase “Ele no fundo é

vermelho!”, proferida em tom acusativo dentro de uma discussão política, induz o interlocutor

a acreditar que determinada pessoa tem ideias esquerdistas. Mas se ela for dita no contexto da

festa de Parintins, por exemplo, a maior do Norte do país, em que os dois principais grupos

rivais, Caprichoso e Garantido, têm como cores símbolo, respectivamente, azul e vermelho, a

acusação ganha um sentido completamente diferente! O mesmo pode-se dizer da rivalidade de

torcidas de futebol entre o Grêmio (azul, preto e branco) e Internacional (vermelho), no Rio

Grande do Sul. Assim, se palavras iguais podem ter sentidos diferentes, o que vai fazer com

que as pessoas se entendam, com que o sentido seja claro, são as condições de produção do

discurso, a formação discursiva em que esse discurso se inscreve e a formação ideológica a

que se filia.

As  condições  de  produção  incluem  tanto  o  contexto  imediato  (a  situação  de

comunicação), como os contextos ampliados (desde práticas e rotinas profissionais, no caso
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do  jornalismo,  por  exemplo,  chegando  até  a  situação  sócio  histórica  mundial).  Nesses

contextos  estabelecem-se  as  formações  discursivas,  conceito  hoje  discutido,  porém  ainda

considerado importante para a análise do discurso. “São as formações discursivas que, em

uma formação ideológica específica e levando em conta uma relação de classe, determinam o

que pode e deve ser dito a partir de uma posição dada em uma conjuntura dada” (BRANDÃO,

2012, p. 38). No exemplo anterior, temos duas formações discursivas.

Em  uma,  o  “vermelho”  identifica  o  torcedor.  Em  outra,  a  afiliação  política.  No

primeiro caso, a razão para a acusação está nas posições extremas ocupadas, naquele cenário,

por  quem torce  para  um ou  outro  time,  que  no  momento  são  oponentes.  Na segunda,  a

identificação do “vermelho” significa uma posição política diferente da ocupada pela classe

hegemônica e, portanto, ameaçadora, passível de crítica e ataque na forma de acusação.

Como  se  isso  tudo  não  bastasse,  a  interação  realizada  através  dos  meios  de

comunicação apresenta mais um complicador. De modo geral, ao se fazer uma proposição,

nem sempre quem fala, ou escreve, é o enunciador único daquele texto. Existe um sujeito

responsável  pelo  enunciado  em  um  primeiro  momento,  facilmente  identificável,  a  quem

chamamos de locutor. Um segundo sujeito pode ser entendido como a pessoa (ou segmento

social) de cujo ponto de vista são apresentados os acontecimentos, a perspectiva a partir da

qual o locutor fala.

No texto jornalístico isso fica claro quando o repórter cita, entre aspas, a fala de uma

testemunha. O jornalista é o responsável pelo texto, mas, naquele momento, a perspectiva é de

outra pessoa (para sermos rigorosos, teríamos que dizer que é a perspectiva de outra pessoa

na perspectiva do repórter).  Essas nuances  não se mostram tão transparentes,  no entanto,

durante a composição do texto como um todo.

A construção da notícia, além do esforço pessoal, é fruto também de diversos fatores:

interferências internas e externas, limitadores e práticas profissionais. Por isso, ao falar da

mídia, Charaudeau prefere utilizar o termo “instância midiática” (CHARAUDEAU, 2009, p.

73) para designar o responsável pela produção da comunicação midiática. Ele entende que o

jornalista, apesar de ser a figura mais importante, não consiste no único ator dessa enunciação,

que inclui desde os técnicos até os administradores da empresa.

Como  teoria  e  método  na  comunicação,  a  análise  do  discurso  procura  descrever,

explicar e avaliar criticamente os processos de produção, circulação e consumo dos sentidos

vinculados àqueles produtos na sociedade. Trabalha com o pressuposto de que a comunicação

não significa simplesmente uma transmissão de informações entre A e B, mas de um efeito de

sentidos entre os pontos A e B, produzido por indivíduos  enquanto sujeitos. Os indivíduos

estão  expostos  à  ideologia.  São  posicionados  política  e  ideologicamente,  vivendo  em
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determinada região geográfica,  classe social e momento histórico. Isso os faz sujeitos. Ao

selecionar  o  que  vai  dizer,  o  indivíduo  é  afetado  por  seu  inconsciente  e  pela  posição

ideológica e política. Desta forma, a análise do discurso se dá entre as regiões teóricas da

linguística,  da  História  e  da  psicanálise,  porque  é  nesse  intervalo  que  os  sujeitos  se

constituem. 

“É na superfície dos textos que podem ser encontradas as pistas ou marcas deixadas

pelos processos sociais de produção de sentido que o analista vai interpretar” (PINTO, 2002

p. 26). No caso de uma notícia de jornal as pistas podem ser encontradas na linguagem, nas

imagens  (não só nas fotos  e  ilustrações  como na própria  decisão de usá-las ou não) nos

padrões gráficos.  Essas pistas,  analisadas junto ao contexto sócio histórico de produção e

consumo  das  notícias,  proporciona  ao  analista  condições  de  compreender  que  vozes  e

discursos  anteriores  estão  envolvidos  ali.  Podemos  dizer  que  a  Caneta,  ao  reescrever  a

manchete, muda o enunciador, que fala de uma nova posição com um novo ponto de vista,

deslocando e revelando esses discursos anteriores.

Ao idealizar a Caneta Desmanipuladora, Ana Karenina Rhiel não estava familiarizada

com a análise do discurso. “Foi totalmente inconsciente. Fui me familiarizando depois, porque

era uma 'enxurrada' de gente perguntando sobre isso”. Ainda assim, propomos que a atuação

da Caneta cumpre o que Eni Orlandi (2015) considera a primeira etapa de um procedimento

de análise do discurso.

 No procedimento proposto pela professora da Unicamp, a análise se faz por etapas. A

primeira fase consiste em uma “passagem inicial  fundamental  que é a  que se faz entre a

superfície linguística (o material de linguagem bruto coletado, tal como existe) e o objeto

discursivo” (ORLANDI, 2015, p. 63).  Essa passagem, de um material bruto para um objeto

discursivo,  acontece quando ele passa pelo  que a autora chama de “de-superficialização”.

Trata-se  de  uma  análise  da  materialidade  linguística:  o  como  se  diz,  quem diz,  em que

circunstâncias. A maneira de se construir esse objeto discursivo é colocando o texto original

em relação a um texto formulado como contraponto, utilizando a paráfrase na maioria das

vezes. O objetivo é desfazer a ideia de que aquilo só poderia ter sido dito daquela maneira.

Essa ilusão advém do que a autora chama de esquecimento da evidência de sentido – que faz

com que  uma  palavra  designe  uma  coisa  e  apaga  o  seu  caráter  material,  o  conjunto  de

formações discursivas presentes e, entre elas, a dominante. Esse esquecimento vem junto ao

esquecimento da evidência do sujeito – de que somos sempre já sujeitos, e não indivíduos

interpelados em sujeito pela ideologia.

É no cumprimento dessa primeira fase da análise discursiva que se situa a atuação da

Caneta Desmanipuladora  .  Em seus  posts, oferece aos leitores outra maneira de relatar o
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mesmo fato, ressignificando o texto e cumprindo o procedimento básico (a paráfrase) que leva

à primeira etapa do dispositivo proposto por Orlandi (a “de-superficialização” do texto). Uma

vez encontradas as formações discursivas e ideológicas presentes, o novo enunciado oferece

outra interpretação e abre espaço para outros discursos.

Tomemos  como  exemplo  as  manchetes  a  seguir,  alteradas  pela  Caneta

Desmanipuladora . Ficam claros, com a ajuda dos textos auxiliares, os efeitos de sentido que

se procurou evidenciar ou esconder. No primeiro caso, o discurso homofóbico. Ao considerar

a morte de 50 pessoas em uma boate  gay apenas um incidente,  desvaloriza a vida dessas

pessoas, por conta de sua orientação afetiva. No segundo caso, a busca pelo eufemismo, a

tentativa  de  “amenizar”  uma  situação.  Abaixo  das  figuras  reproduzimos  os  textos  que

acompanhavam as postagens.

Figura 6 – G1, 12/06/2016

Fonte: página Caneta Desmanipuladora  - Facebook

“Incidente é quando você está andando na rua e escorrega na casca de banana, mas
não cai e não se machuca. O que houve na pulse18 foi um massacre planejado”.

Figura 7 – Folha Online, 22/11/2017

Fonte: página Caneta Desmanipuladora  - Facebook

18 Pulse é o nome da boate onde aconteceu o massacre.
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Será que o verbo “barrar” é o mais apropriado para esta reportagem? Vejamos: um
artigo  escrito  por  três  pesquisadores  possui  todos  os  aspectos  técnicos  para  ser
publicado e é retirado de circulação após um dia. A decisão política de exclui-lo partiu
da atual presidenta do INEP, Maria Inês Fini. Esta decisão – sem maiores explicações
– é pura e simplesmente CENSURA. O artigo científico, entre outras coisas, servia
para  registrar  o  momento  histórico  da  progressão  dos  programas  aprovados  para
educação básica. Não precisamos dizer que o programa não está sendo cumprido e as
metas estão todas atrasadas ou revogadas, não é mesmo?

Em uma etapa posterior, o analista do discurso poderia identificar outros enunciadores

para essas vozes, que produziram tais efeitos de sentido. A nós, basta saber que elas existem e

que a Caneta se empenha em mostrá-las.
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3 A CIRCULAÇÃO DO SENTIDO

O capítulo anterior analisou a produção de um novo efeito de sentido para manchetes

da  mídia  hegemônica,  com  base  na  ação  da  Caneta  Desmanipuladora  . Neste  capítulo

estudaremos  o  panorama da  difusão dessa  nova produção.  Embora  claramente  de  caráter

ativista, entendemos que a página atua em um imbricamento com a produção jornalística pós-

industrial, que forma uma tessitura de atos jornalísticos profissionais e amadores,  seja como

midiativistas ou por puro diletantismo. Essa posição é percebida de formas distintas não só

pelos seguidores da página como pelos  próprios  criadores.  Para  Ana Karenina,  a  Caneta

Desmanipuladora   fica  no  meio  do  caminho  entre  o  jornalismo  e  o  ativismo.  Já  Caliari

considera a ação da Caneta uma forma de jornalismo.

Em alguns momentos a gente deu furos. E se você dá furos é porque tem um veículo
com um mínimo de capilaridade. Se você tem um veículo você tem o meio – que eu
brinco que são os “memes de produção”. Então a partir do momento que eu estou
utilizando os “memes de produção”, se torna um veículo de mídia (CALIARI, 2018)

Como formulação teórica, ancoramos essa abordagem no conceito de midiatização; na

nova  arquitetura  de  participação  do  público,  anteriormente  considerado  apenas  como

audiência, e na ideia de recirculação da notícia como parte da produção jornalística (uma

subetapa da etapa de circulação), conforme proposto por Zago (2011).

3.1 A sociedade midiatizada

No post que publicou no dia em que a Caneta Desmanipuladora  completava um ano,

Ana Karenina afirmou: “Há um ano eu sem querer criava um viral gigantesco e mudaria

muitas coisas na minha vida. Inclusive me atribuiria uma nova função: midiativista”. Duas

coisas transparecem na frase da criadora da Caneta: primeiro, sua total inserção nos hábitos

de utilização da tecnologia de comunicação no cotidiano, principalmente para o uso de redes

sociais e seus alcances. Também é interessante a expressão utilizada por Ana para designar a

atividade  de midiativista: função auto-atribuída. Ela sugere uma posição relativamente fixa

dentro de sua autopercepção ao mesmo tempo em que chama a atenção para transformações

culturais na sociedade, no sentido da individuação e da autonomia do ativismo, em que a

participação  pública  torna-se  um  ato  de  expressão  pessoal  e  autorreconhecimento

(CASTELLS, 2013). Neste capítulo partimos de uma moldura conceitual que leva em conta a

midiatização da sociedade e seus efeitos.

Entre os diversos aspectos componentes do cotidiano na contemporaneidade, um deles
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mostra-se fundamental ao perpassar todos os outros: a presença estruturante das tecnologias

de comunicação mediando as interações simbólicas. Para Muniz Sodré (2002), as tecnologias

representam  uma  “sintaxe  universal”,  que  determina  um  novo  ordenamento  artificial  do

mundo. Daí o que ele chama de “bios mediatizado”, para conceituar a sociedade, uma vez que

as  mídias  transformam  a  maneira  como  o  indivíduo  está  presente  nela:  “Implica  a

midiatização,  por  conseguinte,  uma  qualificação  particular  da  vida,  um  novo  modo  de

presença do sujeito no mundo ou, pensando-se na classificação aristotélica das formas de

vida, um bios específico” (SODRÉ, idem, p. 25).

Sodré traça uma linha cronológica em que aponta as mudanças conceituais e históricas

no processo de comunicação em nossa sociedade. Segundo o autor, no sistema moderno de

comunicação das sociedades ocidentais, as informações eram simplesmente representadas, ou

seja, expostas de forma isenta de sua dinâmica. Os principais recursos dessa linguagem eram

a palavra e o conceito. O campo do audiovisual passou a transmitir o mundo em seu fluxo;

fatos e coisas “reapresentados a partir da simulação de um tempo 'vivo', real” . A partir do

computador, a simulação digitaliza-se (a informação é veiculada por compressão numérica)

conformando a atual tecnocultura, em que “saber e sentir ingressam num novo registro, que é

o da possibilidade de sua exteriorização objetivante, de sua delegação a máquinas” (SODRÉ,

2002, p. 17).

Em  1998  Thompson  dizia  que  a  recepção  dos  produtos  da  mídia  já  deveria  ser

considerada uma atividade de rotina, uma parte integrante e constitutiva da vida diária.

A recepção dos produtos da mídia se sobrepõe e imbrica outras atividades nas formas
mais complexas, e parte da importância que tipos particulares de recepção têm para
indivíduos deriva das maneiras com que eles os relacionam a outros aspectos de suas
vidas. (THOMPSON, 1998, p. 43). 

Esse comportamento ficou ainda mais intenso e evidente com o estabelecimento da

internet  como  a  base  tecnológica  para  a  forma  de  organização  da  sociedade  e  com  o

desenvolvimento das tecnologias de comunicação móvel. Hoje, ao texto anterior destacado de

Thompson, poderíamos facilmente acrescentar a palavra produção sempre que ele se refere à

recepção,  notadamente  entre  os  jovens.  Se  no  final  do  século  XX  o  imbricamento  de

atividades podia ser exemplificado por “ligar a televisão para quebrar a monotonia de preparar

um jantar” (THOMPSON, idem, ibidem), no século XXI toda uma geração de jovens chama a

atenção pela característica de “multitarefeiros”, ou seja, a capacidade – e mais do que isso, o

hábito e talvez mesmo o vício – de fazer muitas coisas ao mesmo tempo.

É  importante  chamar  atenção  para  dois  aspectos  nessa  nova  cotidianidade  da
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multitarefa:  as tarefas são todas – ou quase todas – do âmbito da comunicação, executadas

simultaneamente. E mais: não se restringem à recepção. Para uma geração anterior pode ser

difícil acostumar-se a ver os filhos estudando: livro aberto, computador passando uma vídeo-

aula enquanto as dúvidas são tiradas via  whatsapp com os colegas. E, é claro, checando o

instagram de vez em quando. O estranhamento desses pais revela mais do que apenas um já

conhecido gap de gerações. Nos lembra também que é preciso não perder de vista o caráter

político-social  desta aquisição de habilidade. Ao contrário do que possa aparentar,  dada a

intimidade dos jovens com essa dinâmica, as habilidades e competências que os indivíduos

mostram nos processos de recepção e também de produção da informação podem variar de

um grupo para outro, ou mesmo de uma classe para outra, já que são socialmente adquiridas.

Uma  vez  adquiridas,  afirma  Thompson,  tornam-se  parte  da  maneira  social  de  ser  dos

indivíduos e se revelam tão automaticamente que ninguém as percebe como complexas e

sofisticadas aquisições sociais que são.

Nosso cotidiano mostra, como ressalta Fausto Neto (2002), que não se trata mais da

existência do campo midiático como um lugar protagonista, mas da expansão para as práticas

sociais –  toda a esfera da organização social – de referências e protocolos da cultura das

mídias, como operações tecno-simbólicas. 

O conceito de midiatização nos estudos da Comunicação revela-se relativamente novo,

com defensores e críticos. Até o início deste século, predominavam as abordagens da análise

textual, da economia política da produção e dos estudos de recepção ou audiências. Mas três

importantes fatores convergiram para mostrar a necessidade de um conceito mais amplo, além

da  internacionalização  da  mídia  e  da  comunicação.  Estes  três  fatores  compreendem  a

expansão  das  tecnologias  comunicativas,  a  emergência  dos  estudos  de  mediação  e  o

crescimento das abordagens de poder para além das instituições (COULDRY e HEPP, 2013

apud FRANCO e LEÃO, 2016).

O conceito de midiatização não invalida, nem compete, com o de mediação. Nem se

trata de uma extensão das mediações culturais propostas por Martín-Barbero. Fausto Neto nos

apresenta a diferenciação entre sociedade dos meios e sociedade da midiatização.

Na  primeira,  as  mídias  estariam  a  serviço  de  uma  organização  de  um  processo
interacional  e  sobre  o  qual  teriam uma  autonomia  relativa,  face  à  existência  dos
demais campos. Na segunda, a cultura midiática se converte na referência sobre a qual
a  estrutura sociotécnica-discursiva se  estabelece,  produzindo zonas de afetação em
vários níveis da organização e da dinâmica da própria sociedade (NETO, 2008, p. 93)

Também Sodré faz questão de distinguir mediação de midiatização. Segundo ele, toda

e qualquer  cultura implica mediações simbólicas,  que são linguagem, trabalho,  leis,  artes.

Diferente  da  midiatização,  que  ele  chama  de  “tele-realização  das  relações  humanas”.  O
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próprio  Martin-Barbero  revisita  seu  conceito  de  mediação  cultural  da  comunicação  e

reconhece  um novo momento,  em que a  comunicação intermedeia todas as  instâncias  da

sociedade.

Isso me leva a dar mais um passo, junto com a aparição massiva, em meados de 1990,
do computador e  do que veio rapidamente com ele.  Inverto  meu primeiro mapa e
proponho  as  “mediações  comunicativas  da  cultura”,  que  são:  a  “tecnicidade”;  a
“institucionalidade”  crescente  dos  meios  como  instituições  sociais  e  não  apenas
aparatos, instituições de peso econômico, político, cultural; a “socialidade” – como o
laço social está se transformando para os jovens, como as relações entre pais e filhos,
e entre casais, estão mudando (MARTÍN-BARBERO, 2009 p. 152).

 Hepp (2014) considera o conceito de mediação como adequado para descrever as

características de qualquer processo de comunicação de mídia, de teorizar o processo como

um todo,  enquanto  midiatização  é  uma  chave  para  teorizar,  de  modo mais  específico,  a

mudança  relacionada  com  a  mídia.  Para  ele,  a  midiatização  é  “uma  moldura  teórica  e

conceitual”  (concept  and  theoretical  framework) e não  analisa  os  efeitos  lineares  da

comunicação, mas justamente examina as inter-relações e influências entre as transformações

na mídia e  em várias instâncias da cultura e sociedade (HEPP; HJARVARD e LUNDBY,

2015, p. 320). Nem sempre a mídia vai ser a força motora dessas transformações. Alguns

processos de mudanças serão apenas explicitados através da mídia. E, mesmo quando a mídia

está no cerne desta mudança, ainda assim ela se confronta, e precisa interagir, com outras

forças institucionais, culturais e sociais.

De  uma  forma  ampla,  a midiatização  pretende  apreender  a  relação,  em  uma

perspectiva de longo prazo, entre as mudanças socioculturais e a mídia. Mas dentro da própria

pesquisa de midiatização nem tudo é consenso. Apesar do reconhecimento de defensores de

uma  determinada  linha  de  pesquisa  quanto  à  importância  da  abordagem  da  outra  linha,

chegando-se mesmo a falar em midiatização como um grande conceito guarda-chuva, pode-se

dividir  os  autores  em  duas  correntes  principais.  Braga  (2006)  explica  esta  diferenciação

relacionando a midiatização a dois âmbitos sociais. Em nível macro, diz ele, a midiatização se

relaciona a processos sociais específicos que passam a se desenvolver segundo lógicas da

mídia. No segundo, trata-se da midiatização da própria sociedade.

 A chamada corrente institucionalista defende a mídia como instituição em si própria,

capaz de estabelecer suas regras e moldar diversos sistemas sociais. A pesquisa nessa área tem

focado, principalmente, a midiatização da política (também, em menor escala, da religião e da

ciência).  A segunda corrente, socioconstrutivista,  vê a  midiatização como um processo de

construção  comunicativa  da  realidade  sociocultural.  Parte  de  práticas  comunicativas

cotidianas – especialmente aquelas relacionadas às mídias digitais e à comunicação pessoal.

Essa abordagem, ligada às tradições dos Estudos Culturais, baseia-se no argumento de que o
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mundo social não é dado, mas construído na interação social entre os seres humanos. Entende

que não se pode fazer definições de midiatização sem levar em conta o contexto. Ou seja,

temos que considerar que existem vários processos de midiatização em tempos diferentes e

para  grupos  distintos  de  pessoas.  O  processo  de  midiatização  não  é  linear;  passa  por

momentos  críticos,  que  podem  ser  entendidos  como  “ondas  de  midiatização”  (HEPP;

HASEBRINK, 2015, p. 83). É o que ocorre hoje com a digitalização, a transformação de tudo

em informações binárias.  Ao longo da História,  outras ondas de midiatização mudaram a

forma  de  interação  social  a  partir  de  novas  tecnologias  que  se  tornaram parte  dela:  por

exemplo a fotografia e outras mídias visuais.

O objetivo das pesquisas, no âmbito da midiatização socioconstrutivista, seria então

investigar  a  inter-relação  entre  a  mudança  da  comunicação  midiática  e  a  transformação

sociocultural como parte das práticas de comunicação cotidianas (HEPP, 2014, p. 49). 

O enfoque socioconstrutivista de abordar a midiatização nos parece mais apropriado

para lidar com o objeto da pesquisa, assim como com as práticas cotidianas de interagir com

informações jornalísticas e fazer uso de tecnologias da comunicação.

 

3.2 A midiatização no jornalismo

A influência da tecnologia nas práticas midiáticas, especificamente no jornalismo, se

intensificou com a introdução de computadores nas redações como ferramentas, e mais tarde

como parte da construção de uma nova lógica de produção e circulação das notícias. Aqui

cabe incluir  a  recirculação e as  possibilidades  de  interação permitidas  e  estimuladas  pela

internet – tanto pela própria natureza da rede, como pelas empresas de mídia em busca de

fidelização do  público.  Uma nova lógica que engloba  não só o produtor,  mas também o

receptor, alçado agora a um outro nível de participação no processo midiático, como iremos

mostrar a seguir.

Ao  analisar  a  forma  como  as  práticas  sociais  atravessam  a  nova  realidade  sócio

técnica, Fausto Neto chama atenção para algumas particularidades em relação ao jornalismo,

que serão desdobradas a seguir: mudanças na ambiência do trabalho, a ascensão do leitor, as

condições de transformação da produção do acontecimento e das narratividades e a atividade

atorizante.

Os jornalistas  passam a adotar como referência enunciativa,  a atividade atorizante,
enquanto  manifestação  auto-referencial.  Dizendo  de  outro  modo,  o  acontecimento
resulta da minha capacidade de dizer e da minha capacidade de mobilidade no circuito
das tecnologias de comunicação,  para que seja eu, eu com meu corpo, o condutor
dessa atividade de semantização, dessa produção de sentido (NETO, 2015, p. 185).
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Para o autor, o ambiente de trabalho define, de alguma forma, as relações de trabalho e

as  próprias  condições  de  produção  da  prática  jornalística.  As  novas  configurações

enfraquecem a interação de jornalistas experientes e outros mais jovens, que viam nos mais

velhos, modelos a serem seguidos. A redação torna-se então um ambiente de  performance

sistêmica, e menos um ambiente de contato entre humanos, criado a partir do sentir, do debate

interno, das reuniões de pauta.

Se,  em  tempos  passados,  a  permanência  e  a  compreensão  sistêmica  da  redação
caracterizavam a  relação  do  jornalista  com a  sua  profissão,  nos  tempos atuais  de
alguma forma o jornalista é atomizado em um processo caracterizado por fluxos e
mobilidades  que  tratam  de  levar  o  jornalista  a  diferentes  pontos  de  uma  nova
topografia, onde o cerne de sua relação se dá com equipamentos eletrônicos e digitais
(NETO, 2015, p. 177).

A segunda questão abordada por Neto foca, principalmente, o deslocamento do leitor

para dentro da cadeia de produção na própria empresa jornalística, como “ouvinte-repórter” ,

“colaborador” etc. Um mecanismo que visa a uma forma de fidelização, e que  ele chama de

“rentabilidade simbólica”, dentro de um complexo sistema de competição. Esse mecanismo,

porém, ameaça o papel protagonista do jornalista como mediador na sociedade, que também

perde  espaço  na  medida  em que fontes  e  instituições  passam a  lidar  diretamente  com o

público, ao terem acesso a canais de distribuição que antes eram restritos à imprensa.

Outro tema da agenda de estudos proposta por Fausto Neto sobre a profissão e o perfil

do jornalista diz respeito à transformação do modo de dizer. A busca da objetividade culminou

em uma subordinação da enunciação ao processo de produção, ignorando a história, o trajeto,

a biografia da enunciação e de quem a produz; agora aprisionados nas formas dos manuais de

redação. Um processo de inter-relação entre jornalismo e sociedade afetado pela midiatização,

uma vez que nossa língua normativa, a “gramática canônica” da língua portuguesa, vem sendo

substituída pelas instruções dos manuais de redação. “Esse é o efeito do campo midiático,

efeito da midiatização, no sentido de que todo saber da sociedade é um saber que vem sendo

irrigado  sob  a  égide  de  uma lógica  de  saber  construída  no  interior  do campo midiático-

jornalístico” (NETO, 2015, p. 185).

Mas se  a  presença  do  público  dentro  da  cadeia  produtiva e  o  enquadramento  das

narrativas em formas pré-estabelecidas diminuem a importância do jornalista como mediador,

outra decorrência da midiatização no jornalismo segue em direção oposta. É a “prática da

mídia contemporânea de referenciar continuamente suas próprias operações” (PICCINI; DE

AZEREDO  SOSTER,  2012,  p.  122)  que incide  também  sobre  as  estratégias  narrativas,

principalmente nos telejornais. Um desdobramento da atividade atorizante apontada por Neto.

 Na busca pela visibilidade e, consequentemente pela audiência, o jornalista empresta
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seu corpo para fazer parte  da notícia  e,  muitas vezes,  para  ser a  notícia.  Ele ingressa na

circulação como ator,  com o próprio corpo, como fonte e  objeto.  A saída de âncoras das

bancadas do telejornal para participar de reportagens e a utilização da própria redação como

cenário de fundo são exemplos disso. Assim como a construção de uma relação direta entre

jornalista  e  público,  evidenciada na disponibilização das fotos  e  endereços  eletrônicos de

jornalistas  nas  páginas  dos  impressos,  no  surgimento  de  blogs jornalísticos  autorais  e  na

utilização das redes sociais pelos profissionais, a fim de garantir rapidez à divulgação dos

fatos  e  a  emprestar  uma marca  de  credibilidade  às  notícias.  A autorreferência se  estende

também  de  forma  horizontal,  perpassando  várias  mídias  que  se  citam  mutuamente,  na

condição rizomática em que o jornalismo contemporâneo opera no universo das redes sociais

da internet (CASTELLS, 2013).

Ao analisarem a midiatização nos telejornais, Piccini e De Azeredo Soster indicam

ainda  para  a  transformação  dos  bastidores  de  produção  em  conteúdo  integrativo  da

notícia/reportagem, lembrando que esse movimento era condenável até pouco tempo atrás,

“uma vez que pressupõe o protagonismo e, portanto, as subjetividades dos agentes narrativos,

depondo contra os preceitos perseguidos de objetividade e de apagamento da voz que conta a

história” (PICCINI; DE AZEREDO SOSTER, 2012, p.123).

3.3 Ciberespaço e ativismo

O ciberespaço é, por excelência, o espaço de ação da  Caneta Desmanipuladora   no

cotidiano, aqui entendido como o lugar de interação criado no fluxo de dados digitais em

redes de computadores. É um espaço que existe entre os computadores e, por isso, chamado

virtual. Não se confunde com a estrutura física – os cabos, as máquinas, os dispositivos sem

fio – que permitem essa conexão (MARTINO, 2014). No entanto,  não se pode pensar no

ciberespaço  como algo completamente desconectado do que vivemos no espaço físico. Ao

contrário, torna-se bastante real – ele e seus efeitos – na medida em que se admite que o

ciberespaço é constituído a partir de vínculos, ou que

emerge das inter-relações entre os dados, suas representações gráficas, os fluxos de
informação e as interações dos indivíduos. Dentro desta perspectiva, o ciberespaço é
constituído  também  de  nossas  percepções  de  espaço,  trazidas  pelos  conceitos  de
espaço geográfico, informacional e social (FRAGOSO, REBS E BARTH, 2010, apud
RECUERO 2012, p. 41).

A cibercultura inclui toda a produção humana – material, simbólica ou intelectual —

que acontece no ciberespaço. Essa produção tem características bastante específicas: Martino
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(2014) cita como principais aspectos a multiplicidade, a fragmentação e a desorganização. Já

Lemos (LEMOS, 2002,  apud RECUERO, 2012) define a  apropriação como a essência da

cibercultura. Para ele, a apropriação é produto do uso da tecnologia pelo homem, tendo duas

dimensões;  uma  simbólica  e  outra  técnica.  O  autor  chega  mesmo  a  considerar  a

Reconfiguração19 como  uma  das  três  leis  da  cibercultura,  junto  da  Conectividade  e  da

Liberação do polo da emissão.

A cibercultura não é um tipo de cultura que nasce após a propagação ou popularização

da  internet,  mas  junto  dela.  O sociólogo  Manuel  Castells  lembra  que  a  rede  “nasceu  da

improvável  interseção  da  big  science,  da  pesquisa  militar  e  da  cultura  libertária”

(CASTELLS, 2003, p. 19). Efetivamente, muitos autores consideram que o ciberativismo se

confunde com a própria criação da rede mundial de computadores, e que esse movimento

“influenciou decisivamente  grande parte da dinâmica e das definições sobre os principais

protocolos de comunicação utilizados na conformação da internet” (SILVEIRA, 2010, p. 31). 

É considerado consenso que o ciberativismo tem seu primeiro exemplo global com as

revoltas zapatistas em 1994, no sul do México, tendo sido uma inspiração para uma nova

forma de resistência, onde a comunicação e a prática midiática têm papeis centrais. Silveira

narra  o  episódio  dizendo  que,  “cercado  e  isolado  pelos  mass  media,  o  subcomandante

Marcos20,  utilizando  a  internet,  rompe  o  cerco  e  se  torna  o  primeiro  movimento  de

comunidades  tradicionais  a  utilizar  as  redes  digitais  para  sensibilizar  a  opinião  pública

internacional” (SILVEIRA, 2010, p. 32).

Cinco anos depois,  a  cidade de Seattle,  nos  Estados Unidos,  sediava a reunião da

Organização  Mundial  do  Comércio  (OMC)  e  uma  onda  de  protestos  organizados  por

ciberativistas chamava a atenção do mundo: a chamada Batalha de Seattle. As manifestações

contra  as  políticas  neoliberais  globalizantes  ganharam  repercussão  midiática  através,

principalmente,  das  mídias  independentes,  e  marcaram  a  emergência  do  movimento

antiglobalização como ator mundial  (BRINGEL; MUÑOZ, 2010,  apud DE ALCÂNTARA

2016).

Das coberturas  independentes  dos  protestos de Seattle  surgiu  o projeto  Indymedia,

inicialmente um  site para publicação livre dos  protestos.  Hoje,  além de centenas de  sites

espalhados  pelo  mundo,  o  Coletivo  de  Mídia  Independente também atua  em projetos  de

produção  independente de  mídia.  O protesto de dezembro de  1999 contra  a  Organização

Mundial do Comércio em Seattle significou um momento paradigmático de um novo tipo de

movimento  social,  por  reunir  uma  vasta  coalizão  de  interesses  e  valores  extremamente

19 Reconfigurar práticas, modalidades midiáticas, espaços, sem a substituição de seus respectivos antecedentes – ou seja, 
apropriar-se.

20 Hoje sabe-se que o comandante Marcos simbolizava a representação de um líder personificado por diversos militantes.
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diferentes, e até contraditórios.

Se  a  bibliografia  específica não apresenta muita  discordância  sobre  o histórico  do

ciberativismo, o mesmo não acontece na hora de conceituar a prática. Uma definição ampla é

a de Silveira, que o entende como “um conjunto de práticas em defesa de causas políticas,

socioambientais,  sociotecnológicas  e  culturais,  realizadas  nas  redes  cibernéticas,

principalmente  na internet”  (SILVEIRA 2010,  p.  31). Uma das grandes dificuldades  para

interpretar os fenômenos associados ao ciberativismo é a proliferação de noções, conceitos e

variáveis afins (ciberativismo / novas mídias / comunicação em rede / comunicação sem fio /

ativismo digital / hackerativismo / desobediência civil eletrônica / smart mobs / click-ativismo

etc.), porém distintas, que, no entanto, com frequência, são utilizadas como sinônimos.

Essa  abundância  de  expressões  está  relacionada  ao  fato  de  que  são  “conceitos
empíricos”, ou seja, que vão sendo criados para explicar situações e casos específicos.
Além disto, revela a existência de uma diversidade de disciplinas que se debruçam
sobre  o  assunto,  responsáveis  pela  geração  de  uma  pluralidade  de  olhares  e
ferramentas  analíticas  que,  no  entanto,  nem sempre  dialogam entre  si  (GARRET,
apud DE ALCÂNTARA, 2016, p. 75).

Vários autores trazem diferentes contribuições à tentativa de sistematizar o conceito de

ciberativismo.  Parece-nos  interessante,  pensando no objeto estudado,  o  ponto de  vista  de

Ugarte (2008), que propõe uma divisão em dois modelos básicos: a campanha e o swarming.

No primeiro, escolhe-se um tema, um inimigo e as táticas para viabilizar a ideia. No segundo,

um debate mais quente desemboca em um novo consenso social ou em uma ciberturba que é

“a culminância na mobilização de rua de um processo de discussão social, levado a cabo por

meios eletrônicos de comunicação e publicações pessoais, na qual deixa de existir a divisão

entre  ciberativistas  e  mobilizados”  (UGARTE,  2008,  p.  66). No  caso  da  Caneta

Desmanipuladora  ,  são claros o tema,  o inimigo e a tática,  identificando-se assim com o

primeiro modelo.

Bennett  e  Segerberg  (2012)  analisam  a  lógica  do  ativismo  digital  usando  como

conceitos  centrais  as  ações  personalizadas  e  coletivas,  constituintes  e  ao  mesmo  tempo

construídas a partir de duas lógicas distintas: a da “ação conectiva” e a da “ação coletiva”. A

coletiva  segue  os  moldes  tradicionais  de  ativismo,  em  que  a  mobilização  precisa  ser

incentivada e organizada com base em grupos sociais de identidade, adesão ou ideologia. A

segunda,  diferentemente,  se  estrutura  a  partir  da  comunicação  personalizada  e  da  mídia

digital, da “personalização das ideias e dos mecanismos”, diretamente ligada às possibilidades

de criação e compartilhamento dos temas e frames pessoais, proporcionadas pelas NTICs.

O  envolvimento  político  em  um  panorama  de  ação  conectiva  se  dá  como  uma

expressão de esperanças, queixas e estilos de vida pessoais, ainda que as questões centrais
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sejam,  geralmente,  as  mesmas  que  surgem no  ativismo da  ação  coletiva  (meio-ambiente,

direitos femininos, desigualdade econômica). Nessa lógica conectiva, a participação pública

torna-se um ato de expressão pessoal e autorreconhecimento, um ato de valorização do eu.

Castells chama de individuação essa tendência cultural que coloca os projetos pessoais como

princípio orientador de seu comportamento. O que é diferente de individualismo. No primeiro

caso, esses projetos podem ser dedicados ao bem comum, ao passo que o segundo diz respeito

apenas ao bem-estar próprio. Junto da individuação, o sociólogo destaca como característica

deste ativismo a autonomia. Para ele, a autonomia refere-se à “capacidade de o ator social

tornar-se sujeito ao definir sua ação em torno de projetos elaborados independentemente das

instituições da sociedade, seguindo seus próprios valores e interesses” (CASTELLS, 2013, p.

135).

Quando  essa  busca  de  personalização  no  ativismo  se  manifesta  em  grupos  que

participam de redes sociais no cotidiano, encontra indivíduos já familiarizados com uma nova

ordem de organização: a ordem conectiva. Desta forma, a participação política não necessita

de  incentivo,  é  auto  motivada,  enquanto  que  opiniões  e  conteúdo,  de  modo  geral,  são

compartilhados com outros e valorizados, levando a um novo compartilhamento (BENNET;

SERGEBERG, 2012).

A mudança de uma organização social baseada em grupos para uma individualizada,

dentro de um contexto digital, é acompanhada pela valorização dos chamados “laços fracos”.

Enquanto os laços fortes são aquelas conexões compostas pela interação repetida, geralmente

constituídas de intimidade e aproximação, os laços fracos integram as conexões compostas de

interação, mas que não chegam a constituir intimidade e aproximação no mesmo nível dos

laços fortes. São os chamados conhecidos; atores que estão mais distantes na rede social.

Nesse  contexto,  é  notável  o  papel  desempenhado  pelos  laços  fracos  para  o
espalhamento  de  uma  informação  (Granovetter,  1973),  na  medida  em  que  eles
permitem que uma determinada informação atinja mais pessoas. São esses laços os
responsáveis por manter a rede interconectada e fazer com que a informação atinja
pontos cada vez mais distantes na rede. A própria composição dos laços fracos, com
menos interações e menos frequentes, bem como os valores associados a estes laços
podem  influenciar  as  motivações  de  um  determinado  ator  para  passar  ou  não
informações (RECUERO, 2010, p. 72).

Ao usar a lógica conectiva, a Caneta Desmanipuladora indica na direção de uma nova

forma/categoria de ativismo, ao se aproximar do jornalismo pela criação de um novo relato

jornalístico e pela recirculação da notícia sem, no entanto, fazer parte da mídia ativista como

ela tem-se concretizado no cenário das manifestações em todo o mundo: um relato alternativo

dos  fatos,  com  produção  e  circulação  independentemente da  grande  mídia.  A  Caneta

aproveita o relato produzido pela grande imprensa para denunciar suas fragilidades.

Para  Antoun  e  Malini,  essas  novas  mídias  alternativas,  também  chamadas
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independentes,  são  mídias  em  que  a  produção  da  notícia  se  dá  de  forma  articulada  e

cooperativa. O produto final, por sua vez, é de acesso livre.  Ao contrário da mídia massiva,

que detinha uma espécie de monopólio sobre a atualização das informações;  um poder de

“mobilizar, processar e narrar o passado, tornando-o atual. A massa só pode acessar o passado

comum  através  das  atualizações  feitas  pela  grande  mídia  corporativa.  Isto  configura  um

imenso poder sobre  os mecanismos de  lembrança e esquecimento social  das  populações”

(ANTOUN; MALINI, 2010, p. 7). E, consequentemente, um imenso poder sobre a forma de

agir do indivíduo e do Governo.

A internet, no entanto, quebrou esse monopólio da narração. Por isso Castells (2013)

entende  que  a  existência  dos  movimentos  sociais  contemporâneos  está  diretamente

relacionada à sua capacidade de uma comunicação autônoma, funcionando como um contra

poder ao controle da comunicação hegemônica.

Indo um pouco mais além, Stefania Milan (2016) aborda o ativismo de dados – que ela

considera  a  nova  fronteira  do  midiativismo  –  e  faz  uma  cronologia  da  emergência  da

comunicação e da  informação como um lugar  de  luta.  Segundo a  autora –  que  estuda o

midiativismo a partir dos anos 1970 – o período que vai de 1995 a 2005 marca um momento

de  renascimento  do  movimento,  graças  à  disponibilidade  de  tecnologia  e  à  expansão  da

internet.  O midiativista  era,  então,  a  pessoa que dispunha de conhecimento tecnológico e

acesso à tecnologia. Funcionava como um instrumento para a divulgação de diversas lutas e

movimentos.  O  advento  da  web  2.0  mudou  completamente  a  figura  do  midiativista,  que

começou a atuar em plataformas específicas, como os  blogs e as redes sociais. Dominar a

tecnologia já não era um diferencial, uma vez que ela passou a fazer parte do dia a dia da

população. Por outro lado, a dinâmica dos movimentos dos protestos ganhou novos padrões.

O midiativista passou a atuar como uma espécie de líder, ou um coreógrafo, que monta a cena

e constrói  um espaço emocional  onde a ação acontece.  Se mesmo pessoas sem nenhuma

habilidade  tecnológica  podiam  tornar-se  midiativistas,  este  deu  um  passo  à  frente  e  de

instrumental virou o centro da ação. Milan acredita que o ativismo de dados inaugura uma

nova fase,  em que os  midiativistas  voltam a exercer  o  papel  de  experts e  tradutores  das

inovações tecnológicas.

Efetivamente, a enorme quantidade de dados arquivados e disponíveis na tecnologia

digital, se por um lado nos municia a todos – jornalistas e cidadãos – com informações como

nunca antes, por outro em nada garante que essa enxurrada de dados, por si só, se transforme

em algum tipo de conhecimento. Nesse momento ativismo e jornalismo se aproximam mais

uma vez. O Hacks/Hackers é um exemplo disso.
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Hacks/Hackers21 é o nome de uma organização que une jornalistas (em inglês hack é

uma gíria  para  designar um jornalista  veterano,  experiente)  e  hackers,  buscando em suas

próprias  palavras  “inspirar  um ao outro,  dividir  informação  (e  códigos)  e  colaborar  para

inventar o futuro da mídia e do jornalismo”22.

O objetivo seria juntar os que conhecem o caminho das pedras para buscar os dados e

os que sabem fazer as perguntas certas. “Quando a informação era escassa, a maior parte de

nossos esforços estava voltada a caçar e reunir dados. Agora que a informação é abundante,

processá-la tornou-se mais importante” (FLEW et al, apud VASCONCELLOS; MANCINI,

2016,  p.  71).  Assim,  o  trabalho  do  jornalista  muda  de  natureza.  Segundo  os  autores,  o

jornalismo de dados levou o campo jornalístico a incorporar novas competências. 

3.4 A nova e abundante produção jornalística

Se  pensarmos  o  jornalismo  como  era  feito  há  algumas  décadas,  a  Caneta

Desmanipuladora  não caberia no contexto daquele tempo. Mas não é essa a realidade atual.

Nesse  novo  cenário,  a  mídia  tradicional  convive  com  iniciativas  conceituadas  como

independentes, cidadãs, amadoras, empreendedoras e alternativas.

Após uma ampla revisão bibliográfica, Aguiar e Barsotti, propõem o termo jornalismo

amador para definir “a prática jornalística dos atores sociais que não exercem a profissão de

jornalista”  (AGUIAR;  BARSOTTI,  2014  p.  7),  essa  enorme  quantidade  de  tipos  de

jornalismo produzido pelo público,  com variados processos,  rotinas,  meios pelos quais  se

expressam e principalmente com diferentes motivações. De fato, multiplicam-se termos como

jornalismo cidadão,  open source, participativo ou colaborativo; segundo os autores, muitas

vezes usados de forma imprecisa ou contraditória.  Mesmo correndo o risco de usar  uma

nomenclatura que traz em si uma conotação pejorativa, os dois autores são claros quanto a um

propósito da escolha: “enfatizar a relação de oposição entre quem exerce a prática jornalística

'por gosto ou curiosidade' e quem desempenha o jornalismo enquanto profissão” (AGUIAR;

BARSOTTI, 2014 p. 56). Estes são considerados criadores de um ethos próprio, um conjunto

de valores e normas deontológicas da cultura profissional.  O mais revolucionário não é o

surgimento  de  veículos  alternativos,  mas  a  nova  arquitetura  de  participação  do  público,

fazendo parte desse novo ecossistema jornalístico.

É  importante  deixar  claro  que  esta  pesquisa  não  pretende  qualificar  a  atuação  da

Caneta Desmanipuladora  como uma forma de jornalismo. Também cabe ressaltar a distinção

21  https://hackshackers.com. Acesso em 25/09/2018
22  No original: “who seek to inspire each other, share information (and code) and collaborate to invent the future of media 

and journalism”.
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entre  os  movimentos  sociais  que  se  utilizam  de  novas  ferramentas  (de  tecnologia  da

comunicação) para promover campanhas ou denunciar práticas e as empresas jornalísticas

que, cada vez mais, utilizam os mesmos suportes virtuais, mas com uma lógica produtiva

distinta. Ao descrever o cenário atual, o que se quer é apontar um tensionamento entre as

práticas e as identidades do jornalismo profissional e jornalismo amador (em todas as suas

formas  ou  denominações)  na  própria  experiência  cotidiana.  Este  tensionamento,  junto  às

novas práticas digitais de circulação de informação, cria o espaço onde atua a Caneta.

Muitos autores se debruçam sobre o cenário atual buscando um enfoque que dê conta

tanto do aspecto mercadológico como da própria função social do jornalismo. Deuze enfatiza

a necessidade de “repensar a prática jornalística como um conjunto de pessoas comprometidas

como 'atos de jornalismo' (STEARNS, 2013) para além do processo de 'rotinizar o inesperado'

(TUCHMAN, 1973) nas pequenas e grandes instituições mediáticas” (DEUZE, 2016, p. 8).

Neste momento, diz ele, é preciso se perguntar o que está se tornando o jornalismo, em vez

de se perguntar o que  é o jornalismo, frente a uma prática que envolve um grupo bastante

heterogêneo.

Aqui  tomamos emprestado de Prado  e Anjos  (2016) a  definição de  arquitetura de

participação como “organização dos fluxos, espaços ou campos por onde o usuário deverá

participar ou colaborar, no sentido de fornecer informações relevantes para a construção do

relato jornalístico” (grifo nosso). De forma mais ou menos arrojada, a imprensa tradicional

vem abrindo brechas para a colaboração do público, especialmente nas fases de apuração e

produção de notícias, mas quase sempre controladas. Essas colaborações vão desde os velhos

telefonemas  de  ouvintes  às  rádios  para  relatar  condições  de  trânsito  até  sofisticadas

participações em plataformas digitais criadas especialmente para a ocasião.

A participação da audiência como fundamental no processo jornalístico há muito vem

sendo enfatizada. Para Shoemaker et al, “este poder da audiência para avaliar a popularidade

dos itens de notícias tem estimulado um novo modelo” (SHOEMAKER et al, 2010, p. 65) a

que ela chama de audience gatekeeping, em que a audiência troca informações entre si e com

os veículos a respeito das notícias, o que acaba por influenciar futuras decisões tanto das

fontes  quanto  dos  jornalistas.  Reações  a  determinadas  formas  de  cobertura  de  fatos

jornalísticos (ou ausência dela) podem gerar respostas diversas dos órgãos atingidos, até na

forma de novas reportagens, de um novo relato jornalístico – ainda sob controle do veículo.

Dentro deste contexto, as lógicas da internet (onde o espaço para a armazenamento e

circulação de informações é virtualmente inesgotável) e das redes sociais trouxeram à luz um

fenômeno importante:  a  curadoria  das  notícias  pelos  amigos.  Os  atores  nas  redes  sociais

postam,  compartilham e  comentam desde notícias  publicadas  em veículos  tradicionais  ou
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independentes  até dados publicados em relatórios  científicos,  discursos,  relatos  pessoais  e

todo tipo de informação, potencializando a circulação da notícia. A resposta do público, que

tinha a exposição antes restrita a uma coluna de leitores ou eventuais participações, segue o

modelo de “todos para todos” e torna-se ubíqua.

A atuação da  Caneta  Desmanipuladora   vem a  reboque desta  força  da  audiência,

porém não só como resposta ou influência. Inaugura uma nova prática que se insere, de forma

inédita, na arquitetura de participação do ecossistema jornalístico quando oferece e contribui

para a construção de um novo relato jornalístico ao reeditar as manchetes e, assim, apresentar

uma alternativa de sentido ao texto inicialmente publicado,  trabalhando o texto de forma

eminentemente jornalística. O novo relato circula então sob o logo do veículo que a publicou

inicialmente, porém fora do controle dos jornalistas.

As mesmas tecnologias midiáticas que permitem tantas transformações no âmbito da

produção de informações, criam um público que Deuze (2016) conceitua como redacional.

“Uma  sociedade  redacional  é  aquela  cujas  práticas  editoriais  são  requeridas  para  a

sobrevivência de qualquer pessoa na era digital e, portanto, não podem ser consideradas algo

exclusivo de um grupo profissional particular como jornalistas empregados em organizações

jornalísticas” (DEUZE, 2016, p. 9). A todos agora é necessária a habilidade de processar a

grande quantidade de informações que recebe, pesar e peneirar as informações. “Nessa era

digital, todo mundo, em alguma medida, pratica “atos de jornalismo” (STEARNS, 2013, p. 2),

usando  o  que  são  consideradas  técnicas  jornalísticas  e  tendo  responsabilidade  por  suas

consequências” (DEUZE, 2016, p. 10). Essa “medida” é, de fato, muito ampla. E a prática;

difícil de definir ou conceituar. 

Mudam as estruturas, os profissionais, muda o público. Já não se pode mais pensar o

jornalismo como antes,  não só como prática,  mas como instituição social.  As teorias que

estudavam  o  jornalismo  centrado  nas  redações,  com  rotinas  e  relações  estáveis  e

estabelecidas, não dão conta de analisar a atividade em um cenário em que novos gêneros,

formatos, produtos e serviços aparecem a cada dia. Mesmo as estruturas internas das poucas

instituições jornalísticas tradicionais hoje já não cabem dentro das teorias, uma vez que são

consideradas  “unidades de negócios”.  “É preciso reconsiderar  o  objeto de estudo:  de um

espaço facilmente localizável e bem organizado para uma rede dispersa e fragmentada de

trabalhadores, trabalhadores sem carteira de trabalho, cidadãos voluntários e qualquer coisa

nesse sentido” (DEUZE, 2016, p. 15). Ou, como o autor resume logo a seguir, “um processo

que envolve rede de pessoas, tecnologia e espaços”.

 Poucos jornalistas subsistem dentro das organizações tradicionais trabalhando com

vínculos  empregatícios  razoavelmente  seguros  e  uma perspectiva minimamente  estável  de
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empregabilidade. Entre esses, a maior mudança se dá quanto à própria identidade jornalística.

A convergência midiática criou a figura do “profissional multitarefa”, que cada vez mais é

obrigado  a  adotar  uma  postura  “empreendedora”,  juntando  às  suas  tarefas  de  jornalista

responsabilidades  gerenciais.  Essa  mesma  lógica  do  novo  capitalismo  leva  a  uma

fragmentação  das  redações.  A produção  da  notícia  se  faz  tanto  dentro  quanto  fora  das

organizações tradicionais. São vários os arranjos que levam uma organização jornalística com

um  número  cada  vez  menor  de  profissionais  a  ser  capaz  de  produzir  seus  noticiários:

terceirização, subcontratação e diversas formas de vínculos informais ou flexíveis. 

Em 2012 o Tow Center for Digital Journalism, da Universidade de Columbia (EUA),

divulgou um relatório de pesquisa sobre o que conceitua como jornalismo pós-industrial. Na

introdução os autores argumentam que “a velha ordem” caiu por terra com a explosão de

técnicas  e  ferramentas  nos  últimos 15 anos. Escrito  em tom prescritivo,  com a assumida

intenção de limitar o alcance, a profundidade e a duração da “derrocada” que o jornalismo

estadunidense  sofre  nos  últimos  10  anos,  o  texto,  que  é  “em parte  pesquisa  e  em parte

manifesto”  (ANDERSON;  BELL  e  SHIRKY,  2013,  p.  30),  atribui  essa  derrocada  às

transformações em curso no ecossistema jornalístico.

O relatório sugere que novas possibilidades para o jornalismo exigem novas formas de

organização, com ferramentas, técnicas e premissas nem sequer imagináveis 10 anos antes.

Apesar de tratar apenas da indústria jornalística estadunidense, um dos maiores méritos do

estudo está na apresentação de diversas  iniciativas e  experiências  neste  novo ecossistema

jornalístico, tão distintas em forma, linguagem, estrutura e objetivos.

Não há como olhar para organizações distintas como Texas Tribune, SCOTUSblog e
Front  Porch Forum,  ou mesmo plataformas como Facebook, YouTube e  Storify,  e
notar qualquer coerência. Não há como olhar para novas experiências no jornalismo
sem fins lucrativos, como o trabalho de Andy Carvin na National Public Radio (NPR)
durante a Primavera Árabe,  e acreditar  que o jornalismo está seguro nas mãos de
empresas voltadas ao lucro. E não há como olhar para experiências de financiamento
coletivo de jornalismo pelo site de crowdfunding Kickstarter, ou para a cobertura de
manifestações de protesto via celular, e acreditar que só profissionais e instituições da
imprensa podem tornar a informação pública (ANDERSON; BELL E SHIRKY, 2013,
p. 32).

Tudo isso indica uma nova arquitetura na construção do jornalismo. Prado e dos Anjos

destacam,  por  exemplo,  o  modelo  do  crowdsourcing dentre  uma  série  de  práticas  que

fomentam a inserção do público nas instâncias que circunscrevem a apuração. Os autores

contam  que  o  primeiro  registro  de  uso  do  termo  apareceu  na  revista  especializada  em

tecnologia  Wired,  como resultado das  expressões  outsourcing (terceirização) e  wisdom of

crowd (sabedoria da multidão). Definem crowdsourcing como

Fonte de informação oriunda da multidão (Howe, 2009) que conta com a participação
objetiva  dos  usuários  que  interagem  objetivando  cumprir  tarefas,  e  no  caso  da
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apuração jornalística, encontrar fontes, de modo a aumentar a resolução semântica da
notícia ou do acontecimento (FIDALGO,  apud PRADO E ANJOS, 2016, p. 146). 

É exatamente uma colaboração neste nível, com o público interagindo e cumprindo

tarefas, que Bruns relata em seu artigo Gatekeeping, gatewatching, realimentação em tempo

real: novos desafios para o jornalismo (BRUNS, 2011). O exemplo conta a iniciativa bem-

sucedida do jornal britânico The Guardian que, em junho de 2009, disponibilizou online seu

banco  de  dados  com  quase  meio  milhão  de  documentos  relativos  a  solicitações  de

ressarcimento de despesas dos membros do Parlamento Britânico, convidando seus leitores a

revisarem os  documentos.  Essa  experiência  coletiva  de  jornalismo  investigativo  e  outros

projetos  semelhantes  marcam,  segundo o  autor,  uma  nova  fase  do  relacionamento,  ainda

cauteloso, entre jornalistas e suas audiências. Uma mudança que vem se delineando desde a

década de  1990,  ou  mesmo antes,  com iniciativas  de  jornalismo cidadão,  colaborativo  e

outros. E que institue a práticas do gatewatching, não substituindo; mas  coexistindo   com o

gatekeeping.

 Como  já  citado  anteriormente,  o  conceito  clássico  de  gatekeeper descreve  uma

necessidade  prática  da  produção  jornalística  tradicional.  É  preciso  selecionar,  entre  uma

quantidade quase inesgotável de possibilidades, quais eventos virarão notícia, uma vez que

não existe estrutura nem para apurar e produzir todas as notícias nem espaço para publicá-las.

Ao jornalista (primeiro o repórter,  depois o editor) cabe a tarefa de filtrar os eventos que

passarão  ou  não  pelos  sucessivos  portões  (gates)  até  chegarem  ao  público.  Mas,  como

apontou o estudo da Columbia Journalism School, a produção jornalística tradicional não é

mais a única no ecossistema jornalístico.

A multiplicação contínua dos canais disponíveis para a publicação e divulgação de

notícias,  proporcionada  pela  internet,  e  o  desenvolvimento  de  modelos  colaborativos  de

participação,  como  a  plataforma  das  Despesas  dos  Membros  do  Parlamento  britânico

desenvolvida pelo  The Guardian,  tornam a hegemonia do  gatekeeping tradicional inviável.

Nessa nova engenharia de tráfego, o jornalista não é mais o único a decidir a que a audiência

terá acesso. É impossível controlar todos os portões, decidir o que é divulgado ou não para o

grande público. Naturalmente, é preciso considerar o peso que a imprensa tradicional ainda

carrega. Ao mesmo tempo, torna-se fundamental acompanhar esse esforço de divulgação de

fontes  múltiplas  para  se abrir  espaço  a um número maior  e,  em teoria,  com temas mais

diversos,  de  notícias.  A  abordagem  do  gatewatching focaliza  então  principalmente  a

divulgação, contextualização e curadoria de material existente, em vez do desenvolvimento de

conteúdo  jornalístico  substancialmente  novo.  Cabe  ao  jornalista  acompanhar  esse  fluxo

filtrando e aproveitando o que tiver de melhor. Pode-se dizer que hoje os dois, gatekeeping e
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gatewatching, coexistem no cenário da distribuição de conteúdo informativo.

Mas, assim como apontou Bruns, esse novo relacionamento ainda é uma tentativa e

está longe de significar consenso. Em artigo de 2009, Raquel Recuero utiliza o conceito de

gatewatching, mas classifica a ação das redes sociais como complementares ao jornalismo, ao

atuarem como fontes, filtros ou espaço de reverberação (Recuero, 2009). Elas teriam o poder

de mobilizar pessoas, construir discussões e apontar diversidades de pontos de vista, e mesmo

auxiliar na construção de pautas, expondo especialistas e fontes inusitadas. No entanto, por

não terem o comprometimento social inerente ao jornalismo, não poderiam, segundo Recuero,

ser  consideradas  como  tal.  Assim  como  seus  produtores  não  podem  ser  considerados

jornalistas.

Mas quem pode, então, ser considerado jornalista hoje?

A questão identitária é outro aspecto crucial deste novo ecossistema onde jornalistas e

público se ajudam, se confundem e se desafiam. Profissionais e amadores, antes separados,

dividem hoje  um espaço  virtual  e  formam uma  tessitura  multifacetada  de  divulgação  de

informações jornalísticas. Como observa Deuze, “a população do jornalismo está mudando”.

Profissionais freelancers, que não têm na atividade sua única fonte de renda, convivem com

profissionais de outras áreas que navegam nas horas vagas pelo jornalismo-cidadão, tornando

difícil a tarefa de “delinear as definições mutantes de quem é ou não é jornalista” (DEUZE,

2016, p. 18).

Ainda assim, esses diferentes jornalismos – diferentes gêneros, formatos, produtos e

serviços jornalísticos – parecem fundados em uma ideologia consensual, apresentando como

espinha dorsal uma série de valores intrínsecos. Apesar de presentes no esquema de grandes

redações, tais valores não se restringem às tradicionais rotinas de produção. Deuze ressalta um

esforço da maioria dos jornalistas, independentemente do arranjo contratual, para realizar bem

seu trabalho, um compromisso com a qualidade que sugere dedicação à profissão e ao ofício

que é o jornalismo (idem, p.10)

No artigo “O que fazer com o jornalismo”, Barbie Zelizer (2014) enumera alguns

aspectos que repaginam o perfil deste novo profissional da comunicação. Questiona quem, no

cenário  da  prática  atual,  pode ser  considerado um jornalista  –  e  cita  Matt  Drudge e  Jon

Stewart como exemplos23.   Quais tecnologias são adequadas à profissão – aqui a discussão

maior  fica  por  conta  dos  celulares.  E  para  que serviria  o  jornalismo –  se  sua função se

restringiria  a  fornecer  informações  ou  “mesclar  mais  agressivamente  comunidade  e

cidadania”. (ZELIZER, 2014, p. 15).
23 Jon Stewart foi apresentador do programa “The Daily Show,” nos Estados Unidos, que com um formato jornalístico faz 

sátira e crítica política. Um paralelo pode ser traçado ao programa exibido no MultiShow “Greg News”, com o 
comediante Gregório Duvivier. Matt Drudge fundou o Drudge Report, um site de grande sucesso que funciona como uma
agência de notícias, voltada para política, na internet.
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 No  que  diz  respeito  à  identidade  jornalística,  Zelizer  adota  uma  abordagem  sob

medida para colocar mais fervura no caldeirão em que nos encontramos hoje. Segundo ela, a

profissionalização do jornalismo se deu fortemente impulsionada pelo meio acadêmico, que

“informou” aos jornalistas que eles eram profissionais quer quisessem ou não, e “elevou os

riscos envolvidos em ser um jornalista, muitas vezes em detrimento de quem pratica o ofício”

(ZELIZER, 2014, p. 20).

Também Figaro (2017) vem se debruçando sobre a questão da identidade profissional.

Entre  meados de 2013 e  finais  de 2016 o Brasil  viveu  não só  momentos de  polarização

política, manifestações nas ruas e redes sociais, mas também um contínuo enxugamento nas

redações dos principais veículos  de comunicação (que continua ocorrendo),  fruto  da crise

econômica  e  das  novas  estruturas  e  práticas  de  convergência  midiática  nas  principais

organizações de imprensa.

No  artigo  “Jornalistas  em  arranjos  econômicos  independentes  de  corporações  de

mídia”, Roseli Figaro disponibiliza dados iniciais de uma pesquisa que estuda “relações de

comunicação  e  condições  de  produção  no  trabalho  jornalístico  em  arranjos  alternativos”

(FIGARO, 2017, p.  2). Figaro  alerta  para o  fato  de que dos 73 arranjos  pesquisados, 44

surgiram naquele período. A pesquisa se ancorou inicialmente em um Mapa do Jornalismo

Independente  construído  pela  Agência  Pública,  uma  agência  de  jornalismo  investigativo

independente, aliás ela mesma um dos arranjos estudados.

Em entrevista para os pesquisadores, Marina Dias, jornalista da Pública e uma das
responsáveis  pela  pesquisa,  afirma  que  o  crescimento  das  iniciativas  de  mídia
independente  “explode  em 2013,  com as  manifestações de  rua  no  Brasil”.  Essas
iniciativas,  segundo  a  entrevistada,  sobrevivem  financeiramente  por  meio  de
campanhas  de  crowdfunding,  doações,  assinaturas,  projetos,  venda  de  serviços
diversos. Ainda segundo a entrevistada, a maioria das iniciativas não tem finalidade
lucrativa. (FIGARO, 2017, p. 12).

Trabalhando com categorias de “independente” e “alternativo”, os dados iniciais da

pesquisa mostram que, na própria visão dos jornalistas entrevistados, o termo “independente”

está  relacionado  a  partido,  religião  e  grande  empresa,  ao  passo  que  o  alternativo  estaria

vinculado a uma postura contra-hegemônica. Talvez a maior surpresa tenha sido o fato de que

deste total, 36 dos produtores ou difusores de conteúdo informativo não se identificam como

jornalistas.

3.5 A recirculação da informação

A midiatização da sociedade e a quantidade de informações jornalísticas que circulam

na internet  –  muitas  delas  produzidas por  atores  com diferentes  níveis  de  relação com a
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profissão de jornalista – são dois pontos que sustentam a aproximação do ativismo proposto

pela Caneta com o cenário atual do jornalismo. Eles estão na base da circulação de um novo

relato  jornalístico  produzido  pela  Caneta.  O  terceiro  ponto  é  a  dimensão  tomada  pela

recirculação da notícia no ambiente virtual, através de diversas redes sociais e com formatos

variados  –  desde  um simples  retwitter  até  uma  nova edição  textual  como faz  a  Caneta

Desmanipuladora .

Ainda que alguns autores tenham olhares divergentes, de modo geral é bem aceita a

noção de  que  o processo jornalístico,  de forma esquemática,  pode ser  representado pelas

etapas de apuração; produção; circulação e consumo de notícias. É neste esquema que Zago

(2011)  se  apoia,  tomando  como  base  o  Grupo  de  Pesquisa  em  Jornalismo  Online da

Universidade Federal da Bahia (Gjol/UFBA). A partir daí, em um estudo sobre o Twitter, ela

propõe uma sub etapa da circulação jornalística: a recirculação.

A recirculação da notícia nas redes sociais contribui enormemente para o aumento do

alcance da postagem inicial. Segundo a Pesquisa Brasileira de Mídia 2016, a internet é o

segundo meio mais utilizado pelo brasileiro para se informar, perdendo só para a televisão. Há

alguns anos, um estudo elaborado pelo Pew Research Center (PURCELL et al, 2010,  apud

ZAGO, 2011) mostrava que 75% dos consumidores de notícias  online recebiam o conteúdo

noticioso por  e-mail ou redes sociais,  e 52% diziam que compartilhavam  links da mesma

forma. Mas a recirculação da notícia tem outro aspecto, que nos interessa particularmente: a

apropriação.

Produção e consumo de notícias são consideradas tradicionalmente duas pontas do

estudo de jornalismo. Com a internet, essa é mais uma fronteira que tende a se tornar cada vez

menos  clara,  com produtores  e  consumidores  de  mídia  não  mais  com papéis  próprios  e

isolados. E além de divulgar relatos informativos/ opinativos, o consumidor agora imprime

sua marca nas notícias oriundas da imprensa tradicional com a recirculação acompanhada de

comentários, sugestão de outros  links e até – como no caso da Caneta Desmanipuladora  –

uma nova construção textual.

É claro que, antes do ciberespaço, a apropriação, ressignificação e eventual repasse de

uma informação já eram feitos de formas diferentes, dependendo do indivíduo. O fato, em si,

não  é  novo.  O  que muda  é  a  enorme  visibilidade  oferecida  pela  internet,  junto  com as

ferramentas tecnológicas que ajudam a fazer com que seu ponto de vista seja exposto com

maior  abrangência. A recirculação,  então,  como uma subetapa  da  circulação  no  processo

jornalístico,  traz a possibilidade de uma participação adicional da audiência.  “Um mesmo

indivíduo pode consumir uma informação e fazê-la circular. Ao consumir, pode se apropriar

da informação, transformá-la em novo enunciado e fazê-la recircular” (ZAGO, 2011, p. 56).
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É  importante  considerar  que  hoje,  mais  do  que  nunca,  as  etapas  esquemáticas

propostas para estudar o processo jornalístico não são estanques, mas se complementam e

podem acontecer simultaneamente: “temos um processo onde estas categorias permanecem,

mas podem ser contempladas como em permanente jogo circunstancial, podendo interferir e

condicionar-se mutuamente” (SILVA JR, 2008, p.64, apud ZAGO, 2011, p. 44).

3.6 O cotidiano como lugar de transformação

O  post comemorativo de um ano da página, ao qual  nos referimos no início deste

capítulo, e que trazia novamente a manchete de O Globo de 23/06/2016, dizia que a Caneta

Desmanipuladora   nascia  “da micropolítica,  da  micro performance,  do entendimento  que

diálogos precisam ser pautados por novas formas”: 

Tudo começou aqui, nesse post, que nada mais foi que uma nova tentativa de diálogo
com o pessoal aqui de casa sobre política em tempos de golpe. Esse lance de chegar
em casa de manhã da noitada e se deparar com o jornal na porta, sabendo que ali
naqueles  papéis  estavam  uma  agenda  nacional  a  ser  passada  como  única  leitura
possível de uma verdade imparcial e absoluta (RIEHL, 2017).

“Única leitura possível de uma verdade imparcial e absoluta”.  Essa concepção do

discurso jornalístico, inspirada na ideia do pensamento único, nos remete à noção gramsciana

de hegemonia, como forma de controle da classe dominante: “um senso de realidade para a

maioria das pessoas na sociedade, um senso de realidade absoluta, porque experimentada, e

além do qual é muito difícil para a maioria dos membros da sociedade movimentar-se, na

maioria das áreas de sua vida” (GRAMSCI 2000, apud MORAES 2010).

A  hegemonia  não  tem  a  ver  apenas  com  questões  relacionadas  à  economia  e

organização política, mas com percepções, juízos de valor, entendimentos, saberes e modos de

representação que querem legitimar-se para se tornarem universais. Gramsci cunha o termo

“aparelhos  privados  de  hegemonia”  (diferentes  dos  aparelhos  ideológicos  de  Estado,

concebidos  por  Althusser),  que  operam  na  sociedade  civil:  “organismos  relativamente

autônomos  em  face  do  Estado  em  sentido  estrito,  que  desejam  somar  consensos  e

consentimentos em torno de suas proposições” (MORAES, 2010, p. 82). Por serem hoje os

principais difusores  de conteúdo cultural  e simbólico, os meios de comunicação exercem,

naturalmente, um papel fundamental nesse processo.

 Stuart  Hall  afirma que o limitado repertório ideológico adotado pelos veículos de

comunicação tende a moldar o significado dos fatos à ideologia dominante, quando fornecem

elementos  simbólicos  para  que  grupos  e  classes  construam  uma  “imagem”  das  vidas,

significados, valores e práticas de outros grupos e classes. Assim, interferem na construção
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seletiva do conhecimento social, nos modos pelos quais percebemos as “realidades vividas”

dos outros e reconstruímos imaginariamente nossas vidas num mundo inteligível.  (HALL,

1981, apud MORAES, 2010, pg. 94). Enfim, para que os meios de comunicação cumpram seu

papel como aparelho privado de hegemonia, é necessário reduzir o dissenso, abafar as análises

críticas e sufocar as ideias contestadoras para evitar atritos entre as interpretações dos fatos

(fornecida pela classe dominante) e sua aceitação pela totalidade da população.

O conceito de hegemonia apresenta-se então como um processo político, pedagógico e

comunicacional de construção e manutenção do poder. E demanda, se não a participação, ao

menos o consentimento de todas as classes sociais, das instituições da sociedade civil e do

Estado. A mídia, de forma geral, produz, distribui e faz circular signos, linguagem, discurso, a

partir  dos  quais  as  pessoas  dialogam e  organizam sua  consciência  sobre  os  fatos.  Neste

contexto, o jornalismo produz um processo de significação único, por estar situado entre duas

variáveis: as relações objetivas do evento e as relações que são constituídas no ato de sua

produção e comunicação.

Nessa perspectiva, a “micropolítica” e a “micro performance” propostas pela Caneta

Desmanipuladora  podem ser entendidas como incursões táticas em uma brecha no aparelho

privado de hegemonia da classe dominante, dentro do que Gramsci propôs como uma “guerra

de posições”. Em uma concepção marxista da realidade, o intelectual italiano sustenta que “a

sociedade civil tornou-se uma estrutura muito complexa e resistente às irrupções catastróficas

do  elemento  econômico imediato  (crises,  depressões  etc.).  As  superestruturas  ideológico-

culturais  passam  a  ser  percebidas  como  o  sistema  das  trincheiras  na  guerra  moderna”

(GRAMSCI, 2000, p. 207, apud MORAES, 2010, p. 100). No conceito de guerra de posições

a revolução deve ser feita progressivamente. As transformações não serão fruto de um “surto

revolucionário”,  mas  de  sucessivas  mudanças  fruto  de  ações  cotidianas  de  disputa  entre

grupos ideológicos. É possível então apontar a base da concepção gramsciana de guerra de

posições como estratégia de ação transformadora e possível nas ações contra-hegemônicas no

terreno da comunicação.

Se a revolução, no entender de Gramsci, se dá no cotidiano, é preciso entender de que

cotidiano estamos falando, para viabilizar essas transformações apesar da carga neutralizante

representada  pelas  condições  de vida dos trabalhadores  neste  mesmo cotidiano.  Aqui  nos

apoiamos na concepção de cotidiano da filósofa húngara Agnes Heller(2016).  Para ela,  a

característica dominante da vida cotidiana é a espontaneidade. Em maior ou menor grau, ela

existe  pelo  menos  como  tendência  em todas  as  atividades.  Na  cotidianidade  existe uma

unidade  imediata  de  pensamento  e  ação:  se  parássemos  para  refletir,  científica  ou

filosoficamente, a cada mínima ação do cotidiano, não conseguiríamos realizar nem parte das

72



ações que nos são imprescindíveis. 

As características da espontaneidade, da imediaticidade, do economicismo (fazer com

o menor esforço possível) da vida cotidiana, citadas por Heller, e fundamentais para nossa

existência, são explicadas por ela mesma através da imagem do atravessar a rua. Um ato que

fazemos sem calcular com exatidão os movimentos envolvidos, sem levar em conta teorias da

física e matemática. Apenas sabemos, baseado em conhecimentos empíricos anteriores, que

temos uma grande probabilidade de atravessar a rua de maneira segura naquele momento. E o

fazemos como uma ação imediata,  sem pensar. Entretanto,  o mesmo mecanismo que nos

permite viver em uma (relativamente) tranquila fruição o dia a dia, também produz um terreno

fértil para a alienação. Assim, para Heller, a vida cotidiana é a que mais se presta à alienação.

Ou, posto de outra maneira, o vínculo imediato entre o pensamento e a ação faz coincidir o

critério do que é correto (ou útil) com o que é verdadeiro (MORETZSHON, 2013).

As  características  alienantes  da  vida  cotidiana  conformam  uma  certa  maneira  de

enxergar a vida, ao naturalizar as relações sociais e econômicas, criando o senso comum. As

condições de trabalho e vida dos trabalhadores fazem com que esse “levar a vida” pareça a

única opção possível. Aqui, cabe uma lembrança de que, se esses conceitos cunhados nos

séculos  XIX  e  XX  ainda  se  aplicam,  o  desenvolvimento  tecnológico  na  área  das

telecomunicações  levou  o  cotidiano  a  outra  dimensão.  Neste  paradigma  de  conexão

permanente, de ubiquidade e temporalidade 24/724, “são raros os momentos significativos na

existência humana (com a exceção do sono) que não tenham sido permeados ou apropriados

pelo tempo de trabalho, pelo consumo ou pelo marketing” (CRARY, 2016, p. 24).

Mas, a vida cotidiana não é  necessariamente alienada. No aparente bloco maciço da

opressividade, existem brechas, fissuras, que são aproveitadas permitindo o desenvolvimento

de um espirito crítico, por meio do que Heller (2016) chama de “suspensão do cotidiano”.

No cotidiano imediatizado o homem mobiliza todas suas forças em múltiplas tarefas

para simplesmente viver. Logo, nenhuma de suas capacidades pode realizar-se em toda sua

intensidade.  Entretanto,  ao se  colocar,  por  exemplo,  em um estado  profundo de  reflexão

filosófica, ou criação artística, o homem utiliza toda sua força numa única tarefa. Quando isso

ocorre,  rompemos  com  o  dia  a  dia,  ou  suspendemos  o  cotidiano,  e  retornamos  a  ele

modificados. O que é necessariamente universal e eventual: “ninguém consegue identificar-se

com  sua  atividade  humano-genérica  a  ponto  de  poder  desligar-se  inteiramente  da

cotidianidade. E, ao contrário, não há nenhum homem, por mais “insubstancial” que seja, que

viva tão somente na cotidianidade” (idem, p35).

24 24/7 é a abreviatura de uma expressão em inglês significando algo que acontece ininterruptamente:24 horas 
por dia, sete dias por semana. Geralmente empregada no contexto da oferta de um serviço ou horário de 
funcionamento de um negócio.
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Segundo Heller,  há quatro formas de suspensão da vida cotidiana, de passagem do

meramente singular ao humano-genérico. São elas: o trabalho, a arte, a ciência e a moral. Mas

ao  homem  comum  é  possível  ser  completo  na  cotidianidade  sem  ter  que  se  elevar  nas

atividades  artísticas,  políticas  ou científicas.  É o que  ela chama de  “Condução  da  Vida”.

Apropriar-se  de  sua  própria  realidade,  reorganizar  as  prioridades  e  as  ações  a  elas

relacionadas,  “deixar a sua marca”, mesmo quando as condições econômico-sociais forem

adversas,  favorecendo  a  alienação.  Para  Heller,  desta  forma  a  “muda  coexistência  da

particularidade e da genericidade é substituída pela relação consciente do indivíduo com o

humano-genérico” (idem, p. 67).

Para diversos autores, o cotidiano como modo de vida teria assumido posição central

na sociedade  moderna, tornando-se objeto de análise sociológica. Lacombe (2007), fazendo

uma releitura do sociólogo marxista Henri Lefebvre, assinala a relevância das relações sociais

como parte das relações de produção, que

emerge como um conceito amplo e vigoroso. Não se trata apenas da fabricação de
produtos,  mas  também da criação de  obras,  da  produção “espiritual”  e  da  própria
produção do ser humano por si mesmo. Isto é, produção de relações sociais e a própria
reprodução dessas mesmas relações na esfera do cotidiano” (LACOMBE, 2007, p. 3).

 E, continuando,

constatando  que  o  capitalismo  carece  de  uma  base  submissa  e  cotidiana  para  se
desenvolver e se reproduzir, o cotidiano seria então a esfera da vida social em que as
relações de dominação e as contradições engendradas pelo sistema capitalista seriam
vividos  de  forma  imediata.  Assim,  toda  revolução  deveria  ter  como  objetivo  a
transformação  e  a  mudança  do  cotidiano  e  das  relações  sociais  imediatas”
(LACOMBE, 2007, p. 3).

Para Lefebvre,  a crítica da vida cotidiana teria um sentido metodológico profundo.

Uma revolução que tem como objetivo a transformação das relações imediatas do cotidiano

não se afasta da História, uma vez que, como também nos mostra Heller, “a vida cotidiana

não  está  fora  da  História,  mas  no centro  do  acontecer  histórico:  é  a  própria  essência  da

substância  social.  Toda  grande  façanha  histórica  concreta  torna-se  particular  e  histórica

precisamente graças ao seu posterior efeito na cotidianidade” (HELLER, 2016, p. 38 ).

Para ilustrar essa ligação intrínseca entre cotidiano e História, Lefebvre, em seu livro

“A Vida Cotidiana no Mundo Moderno” propõe ao leitor a escolha de uma data aleatória a

partir de 1900, alertando que

além das banalidades, as pequenas informações marginais dão ideia do que emergiu
no centro  da vida cotidiana durante  essas  horas,  também que neste  dia  “um certo
Einstein,  completamente  desconhecido,  no  local  onde  examinava  as  patentes  de
invenção e  solitário,  oscilava entre  o  delírio  e  a  razão,  vislumbrou a relatividade”
(LEFEBVRE, apud FREITAS 2013, p. 4).

 
Dentro  desse  panorama,  é  o  conceito  da  imediaticidade  das  ações  cotidianas,  da
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espontaneidade,  que  estendemos para a  leitura dos  jornais.  Não podemos,  a  cada  notícia,

checar  fontes  alternativas,  buscar  confirmações  para  as  informações  dadas  ou  comparar

relatos  com  os  de  outros  jornais.  Assumimos  que,  sendo  aquela  uma  fonte  profissional

reconhecida de divulgação de notícias, as probabilidades de a notícia ser verdadeira são muito

altas. Aceitamos o fato como nos foi narrado e passamos adiante na busca de informações

concretas. Poucas vezes paramos para pensar nas sutilezas da construção semântica dos textos

e na seleção das fontes. Nessa concepção, a ação de romper (ou interromper) a ação cotidiana

da leitura de notícias  para  a  interferência,  reelaboração  e  compartilhamento,  se  configura

como uma suspensão do cotidiano, uma apropriação da realidade e, em alguma medida, sua

transformação.
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4 UM RETRATO DA CANETA

 Nos dois capítulos anteriores analisamos as condições e efeitos da produção e da

circulação dos sentidos produzidos pela Caneta Desmanipuladora . A partir de agora vamos

estudar mais de perto a ação da página. Para isso estabelecemos dois recortes: um temporal,

para investigação da trajetória, e outro que nos permite uma análise textual das alterações

efetuadas.

Desde  a  primeira  observação  flutuante  foi  possível  perceber  em relação  à  página

Caneta Desmanipuladora  uma trajetória no sentido de buscar uma definição de seu papel e

estrutura. Algumas iniciativas, como a postagem de vídeos,  foram logo abandonadas, para

voltarem adiante em uma nova tentativa.  Outras,  como o lançamento de um programa de

apadrinhamento  visando  à  sustentabilidade  financeira  do  projeto,  representavam  uma

alteração significativa nas características da página, criada sem pretensões à permanência.

Mas que,  como podemos ver nas entrevistas  concedidas, não foi  suficiente  para qualquer

alteração  estrutural. Cabe  dizer  que  a  atuação  dela  se  dá  de  forma  orgânica,  sem

impulsionamentos.  Também o uso do espaço foi-se modificando. Com o tempo aumentou a

quantidade de postagens referentes a cursos ou dicas de como identificar  fake news, ou de

cunho puramente político. Dois aspectos que se mantiveram praticamente estáveis ao longo

do período observado foram as avaliações da página e o perfil dos seguidores. A página é

acessada por homens e mulheres em uma proporção praticamente igual, com ligeira vantagem

para as mulheres. Em relação à faixa etária, os jovens de 18 a 24 anos estão entre os que mais

acessam a página (em torno de 40% nas duas medições), seguidos pela faixa de 25 a 34 anos

(em torno de 30% nas duas medições). As medidas de avaliação da página mantiveram um

nível de aprovação em torno de 4,2 numa escala que vai de 1 a 5.

O  material  apresentado  a  seguir  compreende  os  dois  primeiros  dias  de  postagem

original da Caneta Desmanipuladora , com o objetivo de aferir o primeiro impacto da criação

da página. Outras postagens eventuais deste período, também de matérias reescritas, enviadas

por internautas e que foram veiculadas com essa indicação, não foram analisadas.25 No início

de  cada  seção  correspondente  a  um  corpus estão  listadas  todas  as  manchetes  postadas  e

alteradas no período. As análises textuais encontram-se no final do capítulo.

4.1 Corpus #1 - 23 e 24 de maio de 2016

A mídia noticiosa escolhida nessa primeira amostra se concentrou principalmente, mas

25  Na preparação dos corpora seguintes, ocasião em que já havia sido criado o grupo O Rascunho, não foi detectada a 
existência deste tipo de postagem.
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não exclusivamente, nos veículos impressos,  com notada preferência pelo jornal  O Globo.

Apesar de a página afirmar que atua apenas na “grande mídia”, esse primeiro  corpus inclui

uma  intervenção  em uma  foto  de  outdoor.  Dos  14  posts recolhidos,  três  não  mostravam

notícias: dois eram de imagens do logo da página e outro trazia uma foto de várias capas de

jornais, reforçando a ideia de “observatório de imprensa”.

A análise do primeiro  corpus aponta um foco absoluto na questão política. Em uma

contagem inicial, reunindo intervenções feitas em manchetes, subtítulos e corpo do texto, a

escolha  de  palavras  como  “golpe”,  e  “golpismo”,  acrescentadas  a  36%  das  manchetes

“desmanipuladas” para definir o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, deixa claro o

posicionamento  político  dos  administradores  da  página.  Vale  destacar  que  neste  primeiro

corpus,  os nomes mais citados são o de Michel Temer e Romero Jucá, respectivamente o

então Presidente da República e o Presidente do Senado Federal.

Foi possível  constatar que a maior parte das alterações se dá na troca dos verbos,

sejam eles de ação ou declarativos. Em seguida vêm os substantivos, com função sintática de

sujeito ou complemento. No título original “Grampo derruba Jucá, desafia Temer e alarma

cúpula  do  PMDB”,  a  Caneta substitui  três  verbos  de  ação: “Grampo  ENTREGA Jucá,

DESMASCARA Temer e COMPROVA GOLPE DA cúpula do PMDB”.

 Dos  11  posts destacados,  nove  eram  relativos  à  política  ou  comportamento  de

políticos. Os outros dois tratavam de questões relativas a economia e educação, sempre com

viés político. Dos 14 posts recolhidos, metade trazia algum tipo de texto na página, sendo que

os dois primeiros exibiam hashtags de natureza política, prática logo abandonada.

Na primeira postagem, reproduzida abaixo,  o texto traz a explicação: “Tava

olhando o jornal e resolvi usar a Caneta Desmanipuladora . Agora a manchete faz sentido”.

Acompanhavam  o  texto  os  seguintes  hashtags:  #canetadesmanipuladora;  #ForaTemer;

#ocupaminc; #artepelademocracia; #stopcoupinbrazil.

Figura 8 – O Globo 23/06/2016

Fonte: página Caneta Desmanipuladora  - Facebook
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Tabela 1 – Corpus # 1
Manchetes originais e alteradas

Post Dia Veículo Manchete original Nova manchete

1 23/06/16 O Globo Temer vai propor
flexibilizar jornada de

trabalho e salários

Temer vai propor aumentar
jornada de trabalho e diminuir

salários

2 23/06/16 O Globo
online

Temer promete “governo de
salvação” e Estado menor

Temer promete “governo de
salvação” dos aliados e Estado

neoliberal

3 23/06/16 O Globo Jucá pede licença do cargo
após divulgação de

gravações

Jucá fugiu do cargo após
divulgação de gravações

4 23/06/16 - Pilot Vermelho -

5 23/06/16 - Logo da página -

6 24/06/16 O Globo
online

Temer exonera Jucá e
agradece “trabalho

competente e dedicação”

Temer exonera Jucá e agradece
“ajuda no golpe”

7 24/06/16 UOL Governo sugere acabar com
fundo para educação e
limitar gastos públicos

Governo sugere acabar com
fundo para educação e sucatear

serviços públicos

8 24/06/16 O Globo Grampo derruba Jucá,
desafia Temer e alarma

cúpula do PMDB

Grampo entrega Jucá,
desmascara Temer e comprova

golpe da cúpula do PMDB

9 24/06/16 -  Imagem de jornais -

10 24/06/16 O Globo
online

Temer diz que sabe tratar
com bandidos, em resposta
a protestos em frente à sua

casa em SP

Temer diz que não sabe tratar
com democracia, em resposta a

protestos em frente à sua casa em
SP

11 24/06/16 UOL Limites com educação e
saúde irão ao Congresso em

2 semanas, diz Meirelles

Sucateamento de educação e
saúde irão ao Congresso em 2

semanas, diz Meirelles

12 24/06/16 O Globo
online

Protestos em frente à casa
de Temer e choro de

Marcela deixam presidente
indignado

Golpismo de Temer e áudio de
Jucá deixam povo indignado

13 24/06/16 Outdoor
na rua

Não fale em crise, trabalhe! Não fale em crise, ocupe
fábricas!

14 24/06/16 Jornal do
Brasil
online

Temer faz mea culpa e diz
que cultura é fundamental

para o país

Temer faz mea culpa e diz que
democracia é fundamental para o

país

Do  ponto  de  vista  do  envolvimento  do  público  internauta,  a  primeira  postagem
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(23/06/2016)  recebeu  432  curtidas,  19  comentários  e  foi  compartilhada  239  vezes.  Os

números são bem próximos da média geral, considerando os primeiros dois dias de postagens:

499 curtidas, 14,6 comentários e 167,7 compartilhamentos por postagem. Isso se retirarmos

da conta um  post específico (Fig.  9), veiculado na terça-feira,  que saiu completamente da

curva,  apresentando  números  muito  além da  média:  8,8  mil  curtidas,  236  comentários  e

19.349  compartilhamentos.  Tirando  esse  post atípico,  os  números  variavam  entre:

59/979(curtidas);  4/35(comentários)  e  0/393(compartilhamentos).  Os  administradores  da

página não souberam explicar um desvio tão grande em uma das postagens.

Figura 9 – O Globo, 24/06/2016

Fonte: página Caneta Desmanipuladora  - Facebook

Apenas neste primeiro  corpus foram levados em conta os comentários. A ideia era

avaliar o posicionamento dos internautas em relação à criação da página, e à noção de que a

notícia pode ser manipulada regularmente pela grande imprensa.  Para efeito da pesquisa, os

comentários aos posts foram divididos em 4 categorias:

1) Elogios à página, à ideia de desmanipulação ou marcação de algum amigo para

conhecer a página (278) - 68,8%;

2) Crítica à página ou à ideia de desmanipulação (24) - 5,9%;

3) Comentários  sobre  a  notícia  sob  uma  ótica  similar  à  adotada  pela  Caneta

Desmanipuladora  (79) - 19,5%

4) Comentários sobre a notícia sob uma ótica similar à do veículo (23) - 5,6%

4.2 Corpus #2 - 6 de junho a 2 de julho de 2017

Um segundo recorte temporal, criando o  corpus #2,  contemplou o período de 6 de

junho a 2 de julho de 2017. Tanto a data quanto a duração do período foram definidos apenas

levando em conta as marcações tradicionais de tempo: um mês de material coletado um ano
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após  a criação da  Caneta Desmanipuladora  . A quantidade de postagens neste período cai

consideravelmente se comparada com a dos dois primeiros dias da página. Interessante notar

que neste corpus os veículos impressos foram abandonados; todas as postagens foram feitas

em cima de veículos online.

Tabela 2 – Corpus # 2
Manchetes originais e alteradas

Post Dia Veículo Manchete original Nova manchete

1 12/06/17 Busca
Google

Governo do Estado
(mecanismo de busca)

-

2 14/06/17 O Estado
de SP
online

Temer vai à Europa para
mostrar normalidade

Temer vai à Europa fingir
normalidade

3 24/06/17 O Globo
online

Se você ainda não viu:
cassação de Aécio Neves

arquivada por falta de provas

Se você ainda não viu: cassação
de Aécio Neves arquivada por

acordo com Planalto

4 26/06/17 Portal R7
(Record)

Tenente ciumento mata a
namorada e fere as amigas

dela em bar

Tenente homicida mata a
namorada e fere as amigas dela

em bar

5 27/06/17 El País
online

Geração Canguru: os jovens
que escolheram não sair da

casa dos pais

Geração Canguru: os jovens que
não conseguem sair da casa dos

pais

6 29/06/07 - Prefeito, pague o fomento -

Logo  no  primeiro  post (Fig  10)  podemos  observar  uma  alteração  nas  práticas  e

propósitos  iniciais  da  página,  uma vez que  não mais  se trata  da  crítica  ao  enunciado de

manchetes da grande imprensa, mas o compartilhamento de uma postagem do resultado de

busca sobre o Governo Federal, que apresentava um texto de ódio.

Figura 10 – post de 12/06/2017

Fone: página Caneta Desmanipuladora  - Facebook
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A mensagem  que  acompanhava  o  post explicava  que  o  responsável  por  aquela

postagem ainda não havia sido identificado, com o seguinte adendo: “Sabemos que não é

notícia desmanipulada da grande mídia, mas como não vimos ninguém noticiar, resolvemos

publicar”. Também no último post do período (Fig 11) observamos essa variação. Trata-se de

um meme26, a respeito da falta de pagamento do fomento à cultura por parte da Prefeitura do

Rio  de  Janeiro.  O  texto  que  acompanha  traz  o  link  para  matéria,  de  autoria  de  um dos

administradores da página, publicada no site Jornalistas Livres.

Figura 11 – post de 29/06/2017
Fonte: página Caneta Desmanipuladora  - Facebook

 
Além da alteração do uso do espaço para postagens que não manchetes veiculadas pela

grande imprensa, este corpus trouxe outra mudança fundamental: apesar da política ainda ser

a  mola  mestra  da  página,  metade  das  manchetes  efetivamente  “desmanipuladas”  não  se

referiam a política, mas a comportamento. 

Uma das análises feitas neste corpus foi a variação, em relação aos 28 dias anteriores,

de algumas ações na página. Durante esse período, foram 7.002 visualizações, 41% a mais do

que no período anterior de 28 dias; 3.418 novas curtidas (39% a mais); e um alcance total

(número de pessoas  que viram qualquer uma das publicações  da página) de 772.836, um

aumento de 140% em relação ao período anterior. O número total de envolvimento com a

publicação, ou seja, número de vezes que as pessoas interagiram com as publicações por meio

de curtidas, comentários e compartilhamentos chegou a 244.028, ou seja, quase 200% a mais

que no período anterior. Um aumento de 39% significou 3.461 seguidores a mais27.

Em que pese o tamanho reduzido da amostra, podemos reconhecer algumas direções

que vieram a se confirmar posteriormente, no terceiro corpus. Além do uso dos espaços para

postagens políticas fora do escopo de  críticas a manchetes veiculadas na grande imprensa,

observamos que em todos os itens analisados a tendência era de alta em relação ao período

26 Memes  são  um  fenômeno  típico  da  internet,  e  podem se  apresentar  como  imagens  legendadas,  vídeos  virais  ou
expressões  difundidas  pelas  mídias  sociais.  Próprios  do  universo  das  comunidades  virtuais,  eles  são  geralmente
compreendidos como conteúdos efêmeros, vulgarmente encarados como “besteirol” passageiro ou “cultura inútil”, fruto

de sua utilização da linguagem do humor. http://www.museudememes.com.br . Acesso em 20/11/2018.
27 Estatísticas fornecidas por ferramenta do Facebook
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anterior. Em relação aos hábitos de postagem, não há periodicidade fixa, nem momento da

semana ou do dia em que as postagens se deem com maior frequência28.

A predominância do público jovem entre os seguidores da página pode explicar o fato

de que os números relativos à penúltima postagem, do dia 27/06, terça-feira (Fig 12) tenha

saído tanto da curva. Foram 264 comentários, 2.384 compartilhamentos e 5,6 mil curtidas. Os

administradores da página não souberam explicar esse desvio, mas Ana lembrou que esta é

uma  postagem que  está  “sempre  sendo  ressuscitada”,  isto  é,  alguém resgata  a  postagem

antiga, joga na rede de novo e isso gera novos comentários e compartilhamentos.

Figura 12 – El Pais, 27/06/2017

Fonte: página Caneta Desmanipuladora  - Facebook

A última postagem (meme sobre o não pagamento do fomento à cultura pelo prefeito)

teve, por sua vez, uma quantidade de curtidas e comentários anormalmente baixa – 166 e 17,

respectivamente – enquanto a média das outras postagens ficou em 1,7 mil curtidas e 502

comentários.

4.3 Corpus #3 – 01 a 30 de setembro de 2018

O terceiro corpus analisado compreendeu as postagens entre 01 a 30 de setembro de

2018. A escolha obedeceu ao critério da relevância: diante da proximidade das eleições, este

foi considerado um período importante para o quadro político brasileiro, tornando-o assim

interessante para a observação. Em 31 de agosto havia começado o período de propaganda

eleitoral  gratuita  do  pleito  que  escolheria  o  novo  presidente  da  república,  governadores,
28 Outras tabelas com dados quantitativos formam o Apêndice 2.
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senadores, deputados federais e estaduais. Este também foi o corpus escolhido para comparar

as  sugestões  postadas  no  grupo  Caneta  Desmanipuladora   –  o  Rascunho e  as  postagens

efetivas da página. Este comparativo encontra-se no Capítulo 5.

Tabela 3 – Corpus #3
Manchetes originais e alteradas

Post Dia Veículo Manchete original Nova manchete

1 01/09/18 Post
próprio

Capa da Constituição
Brasileira

Adicionada a frase “é verdade
esse bilete”

2 02/09/18 O Globo
online

Alexandre Kelner busca
parceria de iniciativa privada

para superar falta de repasse da
UFRJ e reformar prédio

histórico

Alexandre Kelner busca
parceria de iniciativa privada
para superar corte de verba de

pesquisa e educação e
reformar prédio histórico

3 03/09/18 Twitter de
jornalista

Post de jornalista da
Globonews

Apenas marcas para explicar
postagem

4 04/09/18 Post
próprio

Texto sobre cancelamento da
divulgação de pesquisa

eleitoral

-

5 11/09/18 Post
próprio

Texto sobre lançamento de um
canal de notícias na internet

-

6 16/09/18 G1 Marina: voto pode levar ao
fundo do poço

Apenas marcas para explicar
postagem

7 16/09/18 TV
Gazeta

Vídeo de debate de candidatos
ao governo de São Paulo

-

8 16/09/18 Twitter do
candidato

Obrigado pela consideração
Mulheres de todo o Brasil

Obrigado pela consideração
hackers de todo o Brasil

9 17/09/18 Twitter de
campanha

Imagem de mulher negra e de
família pobre

Campanha dos Bolsonaro
rouba imagem de mulher

negra

10 26/09/18 Instagram
de

candidato

Foto com montagem ofensiva -

11 26/09/18 Jovem
Pan

Comentário do radialista -

12 27/09/18 Post
próprio

Comentário sobre 13º salário
de um perfil de terceiros

-

13 28/09/18 O Globo “Não aceito resultado diferente
da minha eleição” diz

Bolsonaro

-

Contrariando  expectativas  dos  pesquisadores,  apesar  de  ser  algo  comparável  à
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polarização  política  ao  que  se  apresentava  na  época  de  criação  da  página  (na  verdade  a

polarização foi ainda mais extrema), o período não foi marcadamente fértil  em postagens.

Mesmo representando mais que o dobro das postagens do  corpus  2, apenas 13  posts foram

registrados  durante  um  mês,  praticamente  o  mesmo  número  dos  dois  primeiros  dias  de

existência da página. Desses, somente cinco reproduziam material da grande imprensa, ao

passo que apenas dois  efetivamente criticavam a forma como o conteúdo fora  veiculado.

Quatro posts foram próprios, quatro extraídos de redes sociais de candidatos ou de campanhas

políticas e um de um perfil de uma jornalista.

Vale notar que em uma das postagens que criticavam veículos noticiosos e usavam o

termo “desmanipulação”, a crítica se referia ao conteúdo do discurso apresentado e não a uma

possível manipulação do mesmo pelos jornalistas (Fig 13).

Figura 13 – TV Gazeta 16/09/18

Fonte: página Caneta Desmanipuladora  – Facebook

O vídeo em questão mostrava um debate entre candidatos ao governo do Estado de São Paulo,

promovido pela TV Gazeta, em parceria com o jornal Estado de São Paulo, a rádio Jovem Pan

e a rede social Twitter. O candidato do partido PSL, partido do então candidato à presidência

Jair Bolsonaro, afirmava que “os movimentos na internet eram favoráveis a Bolsonaro, não só

na  questão  da  mulher,  mas  sobretudo  na  questão  humana”.  Enquanto  ele  falava,  a  outra

debatedora começava a sorrir, depois rir; ouvem-se risos no estúdio/plateia e a imagem volta

para a jornalista que mediava do debate que também está rindo. No texto que acompanhava a

postagem, a Caneta apenas assinalava: “uma risada coletiva vale mais do que um textão para

desmanipular”.

Em uma das duas únicas postagens a efetivamente tratarem de uma “desmanipulação”

da grande imprensa (Fig 14) não houve alteração de manchete, mas apenas a indicação de

uma informação mal colocada. O texto explicativo dizia:
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CRIMINOSA essa manchete na capa do G1. Não tem outra palavra.  Uma
coisa  (já  condenável)  é  o  jornalismo  chama-clique,  mas  nesse  caso
distorceram completamente o significado da declaração de uma candidata a
eleição presidencial.

Figura 14 – G1 16/09/2018

Fonte: página Caneta Desmanipuladora  – Facebook

Essa postagem apresenta uma ocorrência única nos corpora estudados: a utilização de

outra cor que não o vermelho para fazer os riscos. Um pouco mais comum, apesar de rara, é a

utilização do azul para a troca ou adição de palavras. Isso aconteceu no post já apresentado do

corpus 2 (Fig 10) e na primeira postagem do corpus 3 (Fig 15). Neste caso, a explicação pode

estar no fato de que a frase adicionada reproduzia um meme que havia circulado recentemente

na internet: a foto de um bilhete falso, escrito por um menino de 5 anos, que fingia ser sua

professora. O texto informava que não haveria aula no dia seguinte pois “pode ser feriado”, e

terminava com a frase "é verdade esse bilete"29.

 

 Figura 15 – post de 01/09/2018

Fonte: página Caneta Desmanipuladora  - Facebook

Também  no  que  diz  respeito  a  curtidas,  comentários  e  compartilhamentos,  neste

corpus uma das postagens fugiu à regra. A reprodução de um post da rede social Instagram do
29 https://www.dicionariopopular.com/e-verdade-esse-bilete/. Acesso em 22/01/2019
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vereador  Carlos  Bolsonaro,  considerado  ofensivo  e  violento,  alcançou  18  mil

compartilhamentos,  tornando-se  o  segundo mais  compartilhado  em todos  os  três  corpora

estudados e a segunda vez que o número de compartilhamentos supera o número de curtidas

(o primeiro caso foi o post sobre o “áudio do Jucá” já comentado anteriormente).

 Figura 16 – post de 26/09/18

Fonte: página Caneta Desmanipuladora  – Facebook

De  modo geral,  a  temática  das  postagens,  hashtags ou  textos  explicativos  focava

questões políticas, em especial a candidatura à presidência. A crítica ao discurso da imprensa

ficou notadamente em segundo plano, fato que gerou, inclusive, comentários negativos por

parte  dos  seguidores,  transcritos  no  próximo  capítulo.  Os  textos  auxiliares,  que  tinham

praticamente desaparecido no corpus 2, voltaram a ter grande importância no corpus 3. Isso

pode ser explicado pela diferença de natureza das postagens: enquanto a estética da caneta

vermelha riscando e reescrevendo manchetes prevalecia, não era preciso nenhuma explicação,

uma  vez  que  o  público  já  estava  familiarizado  com a  dinâmica.  Quando  a  natureza  das

postagens muda, faz-se necessário um ajuste na percepção do público; daí a importância dos

textos auxiliares.

4.4 Análises Textuais

 As  análises  textuais  constituem  o  segundo  recorte  de  estudo  da  página  Caneta

Desmanipuladora  . Os exemplos analisados foram retirados de cada  corpus indicado. Não

foram analisadas todas as manchetes, por nos parecer esse um exercício exagerado, uma vez

que o objetivo é apenas apontar os modos de interferência da caneta, e não os classificar ou

categorizar. Os exemplos foram escolhidos aleatoriamente.
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4.4.1 Corpus # 1

Temer vai propor flexibilizar jornada de
trabalho e salários

Temer vai propor aumentar jornada de
trabalho e diminuir salários

Grampo derruba Jucá, desafia Temer e alarma
cúpula do PMDB

Grampo entrega Jucá, desmascara Temer e
comprova golpe da cúpula do PMDB

Observa-se  que  a  mudança  dos  verbos  em  relação  à  manchete  original  altera

substancialmente o efeito de sentido do conteúdo original. No exemplo acima, os dois verbos

expressam ações atribuídas a decisões do presidente da República. No primeiro caso Michel

Temer é apresentado como autor da ação. No segundo caso, ele aparece como agente passivo

da ação enunciativa.

Limites com educação e saúde irão ao
Congresso em 2 semanas, diz Meirelles

Sucateamento de educação e saúde irão ao
Congresso em 2 semanas, diz Meirelles

Neste caso, a mudança de sentido se realiza na troca do núcleo do sujeito da manchete

analisada. O substantivo “limite” cede lugar ao substantivo “sucateamento”. No plano das

figuras de linguagem, “Limite” pode ser entendido aqui como eufemismo e “sucateamento”

como hipérbole.

Temer promete “governo de salvação” e
Estado menor

Temer promete “governo de salvação” dos
aliados e Estado neoliberal

Na  primeira  manchete  do  exemplo,  a  expressão  “governo  de  salvação”  procura

transmitir uma ideia de urgência e inclusão, no sentido de que a “salvação” seria de todos. A

partir do momento em que se especifica quem estaria sendo salvo, a expressão perde sua força

como tal. Não é mais um “governo de salvação”, mas um governo de “salvação de aliados”.

Na mesma manchete o adjetivo atribuído à palavra Estado é alterado, transformando

um dado que se propõe a ser objetivo, passível de medição (ser um Estado menor do que o

atual),  em  um  elemento  de  subjetividade.  No  caso,  o  significado,  no  “economês”  e  no

“politiquês”  do  dado “um Estado  menor”:  não  apenas  um governo  com uma quantidade

menor de órgãos ou pessoas, mas um Estado que reduz sua intervenção na economia e deixa a

iniciativa nas mãos do mercado.
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Protestos em frente à casa de Temer e choro
de Marcela deixam presidente indignado

Golpismo de Temer e áudio de Jucá deixam
povo indignado

A postagem  do  dia  24/06  diferencia-se  da  maioria  por  apresentar  uma  completa

alteração  da  notícia,  com a  substituição  de  quase  todos  os  vocábulos.  Do  texto  anterior

aproveita apenas a estrutura “alguém deixa alguém indignado por algum motivo”, a figura de

Temer e a ideia de equivalência entre o “povo”, e as pessoas que protestavam na frente da

casa do então presidente.  E acrescenta  um elemento novo:  o  áudio de  Jucá.  Na primeira

manchete, o povo teria deixado Temer indignado por protestar na frente de sua casa e fazer

sua esposa chorar. Na segunda manchete, Temer deixa o povo indignado por ter cometido um

golpe, fato confirmado pelo áudio de Jucá. A comparação de motivos para indignação tem o

efeito de tornar a primeira manchete quase risível, em sua aparente frivolidade.

4.4.2 Corpus # 2

Temer vai à Europa
para mostrar normalidade

Temer vai à Europa 
fingir normalidade

O exemplo analisado acima mostra toda a diferença entre quem não tem nada a 

esconder e quem não pode de jeito nenhum mostrar a realidade. Com a alteração do verbo, 

normalidade deixou de ser uma realidade sólida para se transformar em uma farsa.

Se você ainda não viu: cassação de Aécio
Neves arquivada por falta de provas

Se você ainda não viu: cassação de Aécio
Neves arquivada por acordo com Planalto

A expressão  falta  de  provas  implica  que  o  jornal  encampou  a  versão  oficial  do

Judiciário; a crítica da Caneta Desmanipuladora  atribui à decisão a acordo político.

4.4.3 Corpus # 3

Alexandre Kelner busca parceria de iniciativa
privada para superar falta de repasse da UFRJ

e reformar prédio histórico

Alexandre Kelner busca parceria de iniciativa
privada para superar corte de verba de
pesquisa e educação e reformar prédio

histórico

 

O exemplo acima, o único em que um texto jornalístico foi alterado neste  corpus,
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constitui, ainda assim, uma novidade: pela primeira vez não é a manchete principal da notícia

que é “desmanipulada”. Podemos observar que, na primeira frase, o obstáculo a superar, a

“falta de repasse da UFRJ” indica a entidade como responsável direta pela falta de verba. Ao

detalhar o significado de “falta de repasse”, e eliminar a menção à UFRJ, há um deslocamento

da responsabilidade para uma esfera mais indistinta, subentendendo-se o Governo Federal.

A guerra discursiva faz parte do cotidiano da mídia. Os enunciados são produzidos a

partir da seleção de vocábulos que, juntos, tendem a gerar um efeito de sentido. Esta escolha

costuma obedecer a padrões jornalísticos baseados no princípio da objetividade, mas certos

verbos e substantivos carregam um sentido capaz de conduzir a leitura. O discurso, subjacente

ao anunciado, sugere uma visão de mundo, um olhar sobre a realidade eivada de ideologia. A

análise  das  alterações  nas  manchetes  promovidas  pela  Caneta ajuda  a  compreender  esta

guerra discursiva.

Verbos na berlinda

Flexibilizar Aumentar / diminuir

Pedir licença Fugir

Limitar Sucatear

Derrubar Entregar

Desafiar Desmascarar

Alarmar Comprovar golpe de

Trabalhar Ocupar

Mostrar Fingir

Escolher Não conseguir

Substantivos na berlinda

Trabalho competente Ajuda no golpe

Bandidos Democracia

Protestos Golpismo

Cultura Democracia

Marcela Povo

Falta de provas Acordo com Planalto

Falta de repasse Corte de verbas de pesquisa

Mulheres Hackers
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Adjetivos e substantivos com função adjetiva

Governo de salvação Governo de salvação de aliados

Estado menor Estado neoliberal

Ciumento Homicida

4.5 O alcance da notícia

Os veículos listados abaixo são os que apareceram com maior frequência na página

Caneta Desmanipuladora . Os oito primeiros fazem parte dos corpora #1, #2 e #3. O número

9,  Folha  de  São  Paulo,  é  a  exceção.  Apesar  do  jornal  paulista  não  constar  nos  corpora

estudados, uma rápida checagem de todas as manchetes “desmanipuladas” ao longo desses

dois anos mostra que ele aparece com grande frequência, especialmente sua versão online, e

por isso foi incluído neste momento30. O objetivo desta seção é oferecer uma ideia geral do

alcance dos veículos hegemônicos mais visados pela  Caneta. Ao buscar os dados para esta

seleção,  encontramos  dificuldade  em unificar  as  informações  através  da  mesma  fonte  ou

método de avaliação.  Por  isso,  entendemos que  as  informações abaixo funcionam apenas

como ilustração.

1. O Globo - circulação média /semana: 302.225 exemplares. (Outubro 2017)

2. O Globo online - 47, 1 milhões de visitantes únicos e 170,7 milhões de páginas vistas

por mês

3. Jornal do Brasil online – 3 a 3.5 milhões de views por mês

4. Portal Uol – 5.632.303 visitas do Brasil. (30 dias, julho 2017)

5. O Estado de São Paulo online – 489.796 - visitas do Brasil. (30 dias, julho 2017)

6. Portal R7 – 163.514 - visitas do Brasil. (30 dias, julho 2017)

7. El País online -3,3 milhões de visitantes únicos, (em abril 2016)

8. Portal G1 – 8.027.644 visitas do Brasil. (30 dias, julho 2017)

9. Folha de São Paulo online - média de 28 milhões de visitantes únicos e 200 milhões de

páginas vistas por mês

30 Fonte: Informações sobre O Globo, O Estado de São Paulo, Portal Uol, Portal G1 e Portal R7 foram obtidas no site Midia

Owner Monitor. https://brazil.mom-rsf.org/br/midia/ Acesso em 10 01 2019 Sobre a Folha de São Paulo online: 

https://www1.folha.uol.com.br/institucional/conheca_o_site_da_folha.shtml Acesso em 10/01/2019

Sobre El País, https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2016/06/1778185-o-que-importa-nao-e-o-jornal-mas-o-
jornalismo-diz-diretor-do-el-pais.shtml Acesso em 05/02/2019
Sobre O Globo online: Google Analytics. Informação recebida por consulta (e-mail).
Sobre JB online: informação recebida por consulta (e-mail).
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5 O RASCUNHO PASSADO A LIMPO

Em junho  de  2016 Ana Karenina  Rhiel  e  Rafael  Caliari  criaram o grupo fechado

Caneta Desmanipuladora   – o Rascunho, um mês após a criação da página. Na descrição

pode-se  ler:  “Grupo  para  análise  de  discurso  e  debates  em geral  sobre  as  manipulações

midiáticas”. E algumas “regras básicas”: “Vamos ao óbvio, mas não pode racismo; não pode

machismo; não pode pedofilia; não pode incitar a violência. Não pode linguagem obscena;

não pode discurso de ódio; não pode foto de lapiseira”. Em 16/12/2018 o grupo reunia 7.897

participantes.

Curiosamente, a tentativa de ampliação de  O Rascunho para uma comunidade mais

atuante e interativa não deu certo. Quando foi lançado o projeto Padrim, de apadrinhamento

da página e autossustentação financeira,  uma das recompensas para os contribuintes era a

inclusão em um grupo chamado  O Estojo.  A expectativa era de que essas  pessoas teriam

interesses em comum e discutiriam sobre os mesmos temas, mas quando elas eram incluídas

no  grupo  não demonstravam nenhuma inclinação  para  interagir  entre  si.  “E  a  gente  não

antecipou esse comportamento”, diz Caliari.

Era como se fosse uma relação de consumidores: estavam pagando para que a gente
mantivesse aquela produção, e não para serem inseridas em uma comunidade. Nós
imaginamos um grupo como comunidade, mas o que a gente estava vendo era um
serviço. Então não funcionou (CALIARI, 2018).

Dois anos após a criação de  O Rascunho, os criadores da página parecem divididos

entre  a  falta  de  tempo,  que  permita  dedicação  maior  à  mediação  do  grupo,  e  a  falta  de

dinheiro, que poderia suprir a necessidade de outros “braços”. Um reflexo disso é a criação de

um segundo grupo privado,  composto em sua maioria  por  colegas de trabalho de Rafael

Caliari, para sugestões de postagem. As características desse segundo grupo – menor, privado

e selecionado – leva a uma mudança de características nas próprias sugestões e postagens:

Ter produções que não sejam só uma coisa que a gente cristalizou como a Caneta, a
imagem riscada, e tal, e uma mega explicação, um textão, que sempre foi o que mais
funcionou. Hoje a gente abre, normalmente, para sugestões externas, e eu acho que é
preciosismo nosso, meu e da Ana, a estética. A maioria das postagens que não segue
esse padrão vêm dessa galera que a gente juntou (CALIARI, 2018).

5.1 Os participantes do Rascunho

Para conhecer melhor os integrantes do grupo O Rscunho, um questionário, produzido

por meio da ferramenta Google Forms, com 15 perguntas, foi lançado na página do grupo três
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vezes no período de um mês, em 2018: em 14/04 (sábado), em 1/04 (quarta-feira) e em 26/04

(quinta-feira).  O questionário vinha com um título:   FORMULÁRIO PARA CONHECER

MELHOR OS INTEGRANTES DO GRUPO O RASCUNHO , e um texto de apresentação: 

Essa enquete faz parte de uma pesquisa de dissertação para Mestrado no Programa de
Pós  Graduação  em  Mídia  e  Cotidiano  da  UFF,  sobre  a  página  Caneta
Desmanipuladora  enquanto  midiativismo.  O  objetivo  é  conhecer  o  grupo em suas
características básicas, em suas motivações e hábitos. São 11 perguntas de múltipla
escolha. 

Além disso, ao postar o formulário, fiz uma apresentação pessoal, enquanto integrante

do grupo: 

Olá!  Estou  fazendo  mestrado  em Mídia  e  Cotidiano  na  UFF,  e  estudo  a  Caneta
Desmanipuladora. Neste momento, preciso para minha pesquisa conhecer melhor o
pessoal que colabora com a Caneta fazendo parte deste grupo. Por favor, respondam!
É rapidinho, só múltipla escolha! E super importante...... Super obrigada a todos!!! 

A postagem do  questionário  foi  previamente  discutida  com os  administradores  do

grupo, que concordaram com a ação e descartaram a necessidade de fazerem, eles mesmos,

qualquer comunicação formal ao grupo.

O número reduzido de respostas foi uma surpresa. Apesar de três inserções na página

do  Rascunho,  sempre  com  um  texto  inicial  de  incentivo,  o  percentual  de  resposta

correspondeu a aproximadamente 1% do número de integrantes do grupo na época. Ainda

assim, foi possível perceber que, das duas hipóteses secundárias à principal, elaboradas para

dar sustentação à investigação sobre O Rascunho, uma mostrou-se verdadeira enquanto que a

segunda não se comprovou. Com efeito, as noções de jornalismo e ativismo na atuação da

Caneta tendem a  se misturar  para a  maior  parte  dos  integrantes do grupo.  No entanto,  a

interação do grupo com a página é significativamente menor do que o esperado.

Cinquenta e duas pessoas responderam ao questionário: 30%, tinha entre 25 e 34 anos.

A faixa entre 35 e 44 anos representava 20% dos respondentes. O menor grupo etário, 6%, era

de pessoas acima dos 55 anos.
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Figura 17 - Gráfico Faixa etária

Em relação ao sexo, o grupo era equilibrado: 50% eram homens, 46% mulheres e 4%

não se identificaram como masculino ou feminino.

Figura 18 – Gráfico Gênero

A maioria, 74%, fazia parte do grupo há mais de seis meses, o que pode indicar um relativo

grau de fidelidade.

93



Figura 19 – Gráfico Tempo de participação

A grande maioria dos participantes têm formação superior.

Figura 20 – Gráfico Grau de instrução

Os participantes também foram interrogados em relação aos hábitos de informação. A

quase  totalidade  dos  entrevistados,  94,1%,  respondeu que  têm o  costume de  se  informar

online, seja visitando os sites (58,8%) ou por redes sociais (35,3%).

94



Figura 21 – Gráfico Hábitos de informação

Apesar de metade deles acessarem o site semanalmente, e 20% todo dia, a esmagadora

maioria (92,3%) sugere pautas apenas mensalmente. Entretanto, a participação aumenta no

que diz respeito a comentários sobre outras postagens: 69,8% o fazem mensalmente e 27,9%,

semanalmente, como mostram os três gráficos a seguir.

Figura 22 – Gráfico Frequência de Acesso
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Figura 23 – Gráfico Frequência de Sugestão de pauta

Figura 24 – Gráfico Frequência de comentários sobre outras postagens

Um  item  importante  dizia  respeito  à  possível  ligação  que  participantes  do  grupo

poderiam ter com o jornalismo. Isso poderia influenciar a maneira como eles perceberiam as

perguntas seguintes. Mas, apesar da  Caneta ter, entre seus dois fundadores um jornalista, a

maioria,  84%,  respondeu não ter  nenhuma ligação  –  profissional  ou  acadêmica  –  com a

atividade jornalística.
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Figura 25 – Gráfico Ligação com o jornalismo

 A pesquisa com o grupo  O Rascunho também investigava a percepção dos

participantes sobre questões relacionadas ao jornalismo e ao ativismo. Quando se quer saber

como consideravam a atuação da Caneta dentro desses dois extremos, 60,8% a posicionaram

a meio caminho entre o jornalismo e o ativismo.

Figura 26 – Gráfico Jornalismo X Ativismo

Outra pergunta mostrou que, não surpreendetemente, a maioria dos participantes do

grupo crê a grande imprensa manipula regularmente as notícias.

97



Figura 27 - Gráfico Manipulação da grande imprensa

Em seguida foram apresentadas duas opções antagônicas, ainda no modelo em que o

grau 1 significava concordar completamente, e grau 5; discordar completamente. Perguntava-

se  primeiro  se  “as  notícias  devem  –  e  podem  –  ser  um espelho  completamente  fiel  da

realidade”.  Depois,  pedia-se  ao  participante  para  se  manifestar  sobre  a  noção  de  que  “a

realidade  depende  inteiramente  de  quem a  vê”.  Os  percentuais  de  quem acredita  que  as

notícias podem espelhar fielmente a realidade vão diminuindo gradativamente: em uma ponta,

47,1% acreditam que sim; na outra,  2% acham que não.  Já a  segunda pergunta produziu

percentuais mais equilibrados como resposta.

 

Figura 28 - Gráfico Notícias como espelho da realidade
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Figura 29 - Gráfico A realidade depende de quem a vê

As  duas  últimas  perguntas  do  questionário  diziam  respeito  à  confiabilidade  do

jornalismo. Primeiro perguntou-se se o jornalismo poderia ser uma boa maneira de conhecer a

realidade. Um terço dos entrevistados afirmavam que sim. Em seguida, na posição nº 2 (que

poderia ser  considerado um sim, com ressalvas) apareciam 35,3% dos entrevistados. Esse

resultado, no entanto, não foi confirmado na pergunta seguinte, que pedia para se classificar a

afirmação  “não  confio  em notícias  publicadas  na  imprensa,  prefiro  as  redes  sociais”.  Na

posição equidistante do gráfico ficaram 37,3% dos entrevistados,  enquanto apenas 39,2%

disseram que não concordam ou não concordam com ressalvas.

Figura 30 - Gráfico Jornalismo como maneira de conhecer a realidade
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Figura 31 - Gráfico Imprensa X Redes sociais

Apesar do pequeno número de respondentes ao questionário, podemos detectar uma

tendência nas respostas, montando um retrato dos participantes do grupo O Rascunho: jovens

adultos (entre 25 e 44 anos), com boa instrução, sem vínculos com o jornalismo e com um

percentual  equilibrado  de  homens  ou  mulheres.  Informam-se  principalmente  online (não

necessariamente via redes sociais) e interagem pouco com o site Caneta Desmanipuladora ,

apesar de o acessarem frequentemente. Em relação às convicções do grupo, ficou claro que

consideram a página um meio-termo entre jornalismo e ativismo e acreditam que as notícias

são  diariamente  manipuladas.  O  retrato  revela-se,  no  entanto,  menos  claro  quando  as

perguntas se tornam menos óbvias.

5.2 Índice de aproveitamento

Contrariando uma das hipóteses secundárias da pesquisa, o questionário mostrou que

os participantes do Rascunho interagem pouco com o site. Esse relacionamento foi estudado

mais a fundo quando fizemos um comparativo entre o corpus 3 e as propostas apresentadas

pelo  grupo,  que  chamamos  de  corpus  4.  Descreveremos  abaixo  os  resultados  desta

comparação. É preciso dizer ,  no  entanto, que os resultados – válidos que são – sofreram

enorme influência do momento em que o país se encontrava,  dividido politicamente entre

ódios e certezas. O período pesquisado, imediatamente anterior ao primeiro turno da eleição

para presidente da República, governador e  representantes do Congresso e da Assembleia

Legislativa, polarizou o país de uma forma radical, que não pode ser comparada nem mesmo à

polarização causada pelo pedido de  impeachment da então presidenta Dilma Rousseff,  em
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2016 – quadro que foi decisivo para a criação da  Caneta Desmanipuladora  .  Se naquele

momento a disputa discursiva dos internautas envolvidos na página se dava em relação à

desmanipulação das manchetes publicadas pela imprensa, no período em que o corpus 3 foi

estudado essa consideração foi praticamente abandonada em troca de uma campanha política

assumida, causando reclamações entre os próprios participantes sobre a descaracterização do

grupo como fórum de discussão sobre manipulação na imprensa.

Entre os dias 1 e 30 de setembro foram feitos 40 posts no grupo, categorizados como:

1. Sugestão – os que apresentam uma manchete veiculada pela grande imprensa com

alteração de texto;

2. Comentário – os que comentam sobre algum texto publicado na grande imprensa, mas

sem configurar sugestão de desmanipulação;

3. Mobilização – postagens de caráter político apenas;

4. Reclamação – posts de insatisfação pela descaracterização do grupo.

Das 40 mensagens postadas entre 1 a 30 de setembro, a maioria trazia comentários ou

propostas de mobilização política. Duas faziam reclamações e apenas 12 ofereciam sugestões

de desmanipulação de manchetes. O resultado mostra uma desfiguração do grupo como fórum

de discussão sobre manipulação da imprensa. Esse aspecto foi  motivo de postagens e de

discussões internas, como mostramos a seguir:

10/09/2018
# Internauta 1
Sobre o grupo:
"Grupo para análise de discurso e debates em geral sobre as manipulações midiáticas"
Alguma chance disso ser levado em consideração? 
Mediadores, estamos bem como vamos? 
Ou que se mude o escopo do grupo, o que sempre é uma opção, não?
# Internauta 2
Não tem mais admin não. Grupo mais abandonado que obra da prefeitura de São 
Paulo.
# Internauta 1
Que oportunidade, não? 
De exercitarmos o uso do bom senso, pra começar.
Tanto em relação ao que publicamos, quanto à forma como reagimos
# Internauta 2
O problema é que para uma comunidade automoderada dar certo, todos precisam 
concordar. 
Mas está cheio de iludido achando que postar propaganda política aqui vai ajudar um 
candidato ou outro, então não vai rolar.
# Internauta 1
Só o que ajudou por enquanto é que despertou minha vontade de conhecer melhor o 
Ceará.
Que saco.
# Caneta Desmanipuladora 
É que nos falta tempo, volta e meia limpamos, mas se o grupo se autorregular e 
denunciar ao adm as postagens fora do escopo, fica muito mais simples
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Outro  aspecto  interessante  observado  no  período  diz  respeito  à  concentração  da

participação em poucos internautas. Dos 20 responsáveis pelos 40 posts, 14 (70%) foram de

internautas  que  postaram  apenas  uma  vez.  Três  internautas  saíram  da  curva,  postando,

respectivamente oito, seis e seis mensagens. Desses três internautas, um foi responsável pela

postagem de  cinco  das  12  sugestões.  Os  outros  dois  internautas  mais  ativos,  que  juntos

somavam 35% dos posts, fizeram apenas registros de mobilização política.

Mas talvez o que mais chame a atenção seja o fato de que, comparando com o corpus

3,  percebe-se  que  nenhuma  sugestão  foi  aceita  e  publicada  na  página  da  Caneta

Desmanipuladora . Esses dados apontam para um desalinho entre o grupo O Rascunho e os

administradores, que pode ou não ser pontual.

Tabela 4 - Corpus #4 
1 a 30 /09/2018

POST DATA HORA AUTOR DA
POSTAGEM

NATUREZA
DA

POSTAGEM

ACEITO PELA
CANETA

1 01/09/18 09:44:00 Participante 1 Sugestão Não

2 01/09/18 14:52:00 Participante 2 Mobilização -

3 01/09/18 12:58:00 Participante 2 Mobilização -

4 02/09/18 20:48:00 Participante 3 Sugestão Não

5 04/09/18 09:13:00 Participante 3 Sugestão Não

6 05/09/18 11:02:00 Participante 4 Comentário -

7 05/09/18 18:31:00 Participante 2 Mobilização -

8 05/09/18 17:46:00 Participante 1 Sugestão Não

9 05/09/18 04:42:00 Participante 5 Reclamação -

10 07/09/18 13:49:00 Participante 2 Mobilização -

11 07/09/18 12:01:00 Participante 2 Mobilização -

12 07/09/18 16:08:00 Participante 2 Mobilização -

13 08/09/18 16:11:00 Participante 2 Mobilização -

14 08/09/18 17:43:00 Participante 6 Mobilização -

15 08/09/18 18:40:00 Participante 2 Mobilização

16 08/09/18 20:13:00 Participante 7 Sugestão Não

17 09/09/18 17:40:00 Participante 8 Mobilização -

18 10/09/18 14:24:00 Participante 9 Reclamação -

19 11/09/18 21:25:00 Participante 10 Mobilização -
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20 15/09/18 11:55:00 Participante 11 Sugestão Não

21 16/09/18 21:13:00 Participante 12 Sugestão Não

22 17/09/18 18:13:00 Participante 13 Mobilização -

23 17/09/18 20:38:00 Participante 14 Mobilização -

24 18/09/18 17:22:00 Participante 13 Mobilização -

25 18/09/18 10:45:00 Participante 15 Mobilização -

26 19/09/18 18:32:00 Participante 13 Mobilização -

27 19/09/18 10:37:00 Participante 13 Mobilização -

28 19/09/18 22:11:00 Participante 1 Sugestão Não

29 20/09/18 10:15:00 Participante 16 Mobilização -

30 20/09/18 17:04:00 Participante 1 Comentário -

31 21/09/18 16:11:00 Participante 17 Mobilização -

32 21/09/18 11:52:00 Participante 9 Sugestão Não

33 21/09/18 08:45:00 Participante 4 Comentário -

34 22/09/18 20:22:00 Participante 1 Sugestão Não

35 24/09/18 14:46:00  Participante 1 Sugestão Não

36 27/09/18 17:29:00 Participante 18 Sugestão Não

37 28/09/18 20:57:00 Participante 13 Mobilização -

38 29/09/18 15:36:00 Participante 13 Mobilização -

39 30/09/18 13:01:00 Participante 19 Mobilização -

40 30/09/18 19:00:00  Participante 20 Mobilização -

Tabela 5 - Corpus #4
 Natureza do Post / origem

NATUREZA DO POST NÚMERO DE
POSTAGENS

PERCENTUAL

Sugestão de manchete para desmanipulação 12 30,00%

Post de comentários políticos ou sobre 
manchetes (sem sugestão de desmanipulação)

4 10,00%

Post de mobilização política 22 55,00%

Reclamações 2 5,00%
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Tabela 6
Internautas mais ativos (acima de 1 post)

INTERNAUTA SUGESTÃO COMENTÁRI
O

MOBILIZAÇA
O

RECLAMAÇÃO

Participante 2 - - 8 -

Participante 1 5 1 - -

Participante 13 - - 6 -

Participante 3 2 - - -

Participante 4 - 2 - -

Participante 9 1 - - 1

Tabela 7
Concentração de responsáveis

RESPONSAVEL
PELO POST

NÚMERO DE
POSTS

PERCENTUAL TIPOS DE POST

Participante 2 8 20,00% mobilização

Participante 1 6 15,00% sugestão e comentários

Participante 13 6 15,00% mobilização

Participante 4 2 5,00% comentários

Participante 3 2 5,00% sugestão

Participante 9 2 5,00% reclamação e sugestão

Participante 7 1 2;5% sugestão

Participante 8 1 2,50% mobilização

Participante 10 1 2,50% mobilização

Participante 11 1 2;5% sugestão

Participante 12 1 2;5% sugestão

Participante 5 1 2;5% reclamação

Participante 16 1 2;5% mobilização

Participante 6 1 2;5% mobilização

Participante 17 1 2;5% mobilização

Participante 15 1 2;5% mobilização

Participante 14 1 2;5% mobilização

Participante 19 1 2;5% comentário

Participante 18 1 2;5% sugestão

Participante 20 1 2;5% mobilização
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

A internet  explodiu no mundo na década de 1990. Parecia ser a promessa de uma

definitiva  democratização  do  acesso  à  informação.  As  mais  diversas  comunidades  foram

surgindo, aglutinando pessoas ao redor de assuntos tão variados quanto for possível imaginar.

Redes  sociais  começaram  a  unir  internautas  em  pontos  distantes  do  planeta,  de  forma

instantânea.  A prática  de  produzir,  disseminar  e  consumir  informação  ganha  velocidade

estonteante, em uma comunicação de todos para todos, aparentemente sem intermediários e

sem censura, que se expande com o advento da telefonia móvel e a criação dos smartphones.

Quase 30 anos depois, a realidade mudou. O sonho de uma comunicação horizontal,

sem mediações, parece ter-se transformado em pesadelo. Fenômenos da comunicação como

as  fake  news,  com  consequências  sociais  e  políticas  alarmantes,  a  intermediação  de

algorítimos  decidindo a informação que  chega a cada um de  nós pelas  redes  sociais  e  a

exploração de um mercado que produz trabalhadores e consumidores  full time nos moldes

24/7  são  algumas  das  mazelas  da  nossa  sociedade  midiatizada.  A  tão  festejada

ciberdemocracia é posta em xeque. Mas, como sempre acontece com o surgimento de novas

tecnologias,  aspectos  nocivos  e  obstáculos  imprevistos  não  eliminam  os  avanços  e  as

possibilidades  deflagradas.  É  nesse  espaço,  como  resistência  e  ativismo  dentro  de  um

universo um pouco desacreditado, que atua a Caneta Desmanipuladora .  Uma intervenção

cotidiana nas fissuras de uma das mais importantes estruturas de produção e distribuição de

conteúdos simbólicos: o jornalismo.

Como  objeto  de  estudo,  a  página  é  fascinante,  cabendo  diversas  abordagens.

Inicialmente, essa pesquisa foi pensada como um trabalho de recepção, com o objetivo de

avaliar o impacto na formação de jovens leitores de informação jornalística. Dois aspectos

foram decisivos para a mudança de foco: em primeiro lugar, a constatação da riqueza nas

práticas  de  produção  e  circulação  do  conteúdo  da  página,  que  mereciam  ser  mais  bem

estudadas antes de se ocupar com o impacto produzido por ela. Além disso, a sensação de que

pouco mais de um ano não seria suficiente para realizar um trabalho consistente de recepção.

Isso poderia ficar para um futuro possível.

A hipótese trabalhada continha duas assertivas. Primeiro, que a criação de um novo

sentido para as manchetes veiculadas pela imprensa hegemônica funcionava como uma etapa

inicial na prática metodológica da análise do discurso proposta por Orlandi (2015). Segundo,

que  a  página  se  aproximava  do  universo  do  novo  jornalismo,  chamado  pós-industrial,

principalmente  através  da  recirculação  da  notícia.  O  caminho  teórico  percorrido  para
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demonstrar  essas ideias passou por alguns pontos-chave. Pensando a produção de sentido,

podemos  citar  a  utopia  da  completa  objetividade;  o  conceito  de  manipulação;  os  vários

discursos integrantes de qualquer enunciação; os deslocamentos de sentido produzidos pela

interferência  da  Caneta.  Já  o  estudo  sobre  a  circulação  de  sentido  enfatizou  o  caráter

midiativista da  Caneta;  seu lugar dentro do cotidiano como agente transformador; o novo

ecossistema jornalístico  caracterizado  pela  participação  do  público  e  a  prática  da  Caneta

dentro da proposta de recirculação da notícia como parte integrante da cadeia de produção

jornalística.

Seria  redundante aqui  retomar os  argumentos  e  exemplos  explanados ao  longo da

dissertação. Mas volto a algumas questões para aprofundamento e proponho outros pontos de

reflexão.

O primeiro ponto diz respeito ao jornalismo como profissão, prática e papel social.

Dizer que a atividade está em crise é pouco. Nos dois anos em que me dediquei ao mestrado,

centenas de jornalistas de média e grande experiência foram demitidos de seus cargos em todo

o  país.  Os  postos  de  trabalho  não  eliminados  foram  ocupados  por  jornalistas  menos

experientes, com uma remuneração inferior, o que traz consequências à qualidade do produto

final. Muitas pesquisas hoje buscam vislumbrar um futuro para o jornalismo. Da perspectiva

empresarial,  citamos  o  estudo  da  Columbia  University,  elaborado  como  uma  espécie  de

diagnóstico com propostas de diretivas. Grandes empresas jornalísticas como o The NewYork

Times e  o  The  Guardian têm laboratórios  para  pensar  a  inovação  no  jornalismo.  São  as

grandes corporações tentando não afundar no terreno movediço da internet e no esgotamento

de um modelo de negócios baseado na propaganda massiva.

É no ambiente virtual que surgem iniciativas corajosas e inovadoras, procurando não

apenas alternativas de autofinanciamento como nova abordagem para lidar com a questão da

aparente imparcialidade jornalística. Com elas, uma questão emerge: até que ponto jornalismo

e ativismo devem ou podem se misturar? Para o jornalista garantir precisão nas informações é

necessário  negar  a  existência  de  mais  de  um  único  ponto  de  vista?  Buscar  uma  ampla

diversidade de pautas e fontes, fora dos padrões usuais, dando voz a grupos que normalmente

não têm acesso à exposição na mídia é ativismo ou apenas jornalismo bem feito? Onde fica

essa  fronteira?  Um  jornalismo  sério  que  cubra  um  espectro  amplo  de  interesses  pode

significar o aumento de veículos e profissionais? Como sustentar tal proposta? Mais perguntas

do que respostas.

Apesar  de  um  quadro  sombrio,  sou  otimista  em  relação  ao  jornalismo.  E,

curiosamente, a história do título dessa dissertação explica o porquê. Ao apresentar o projeto

para a seleção de mestrado, em 2016, o título da pesquisa era: “A dessacralização da notícia
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que circula nas redes sociais: um estudo da página Caneta Desmanipuladora ”. Pensando no

impacto na audiência, esse era o aspecto que mais me interessava: a desconstrução da ideia de

que  o  texto  do  jornal,  ou  a  narração  do  âncora  da  TV,  são  “sagrados”,  inquestionáveis,

automaticamente verdade. É claro que essa ideia, na época, não era amparada por nenhum

estudo ou pesquisa a que eu tivesse tido acesso. Apenas impressão, que se fortalecia cada vez

que  via  a  expressão  séria  dos  âncoras  dos  telejornais,  uma  espécie  de  oráculos  da

modernidade. Mas em novembro daquele mesmo ano, a expressão “pós verdade” (post-truth)

era escolhida pelo Dicionário Oxford como a palavra do ano. E ao longo de todo 2018 o Brasil

provou o que os Estados Unidos tinham experimentado dois anos antes: o gosto amargo de

uma eleição ancorada pelas fake news. 

Aos poucos, o sentimento era de que o jogo estava se invertendo. Por um lado, o uso

de uma estética semelhante à dos veículos de comunicação causava confusão e ameaçava

desacreditar o jornalismo. Por outro, em um mar de montagens toscas, declarações absurdas e

informações intencionalmente confusas passadas pelas redes sociais, checar se determinado

fato  tinha  sido  noticiado  nos  grandes  jornais  era  quase  como  a  busca  por  um  oásis  de

sanidade. A credibilidade da mídia tradicional foi reconquistando espaço até entre o público

mais inesperado: os jovens. E, dessa vez, não era só impressão31.

Isso tudo deixou marcas, na pesquisa e na minha vida. Na primeira, o entendimento de

que não se tratava de  verdades  ou mentiras,  mas de  sentidos  produzidos  por  um mar de

discursos anteriores que poderiam, e deveriam ser deslocados. Na segunda, a confiança de que

a sociedade precisa de um jornalismo que abra espaço para todas  as vozes, inclusive a dos

desassistidos. Talvez hoje mais do que nunca. Não agir assim implica ampliar o abismo social,

já tão grande em nosso país. Até porque, mesmo que a produção e o impacto das fake news

diminuam,  a  marca  da  “curadoria  dos  amigos”  e  a  lógica  dos  algorítimos  prometem ser

bastante duradouras.

Parte considerável da população hoje se informa através das redes sociais, lendo e

ouvindo o que lhes é repassado por amigos, sem escolher veículo, seção, assunto32. Amigos

31 Dados da última Pesquisa Brasileira de Mídia (2016) mostram que os jovens na faixa de 16 a 25 anos 
demonstram índice de confiança equivalente ao do restante da população. Eles confiam especialmente nos 
jornais (58%) e no rádio (52%). Os demais veículos têm índices abaixo de 50%: revistas (44%), tevê (38%), 
sites (30%), redes sociais (26%) e blogs (25%), nesta ordem. Os percentuais registrados representam a soma 
das respostas “confio sempre” e “confio muitas vezes” nos 
veículos.http://www.secom.gov.br/atuacao/pesquisa/lista-de-pesquisas-quantitativas-e-qualitativas-de-
contratos-atuais/pesquisa-brasileira-de-midia-pbm-2016-1.pdf/view

32 O relatório global Reuters Institute News Digital 2017 mostra que as redes sociais já são a principal fonte de
informação para as pessoas, em áreas urbanas, especialmente aquelas com níveis mais elevados de renda e
escolaridade.  No Brasil,  72% dos internautas leem notícias pelas  mídias  sociais.  As  mais  utilizadas são
Facebook  (57%),  WhatsApp  (46%),  Youtube  (36%),  Instagram  (12%)  e  Twitter  (12%).
.https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/risj-review/2017-digi  tal-news-report-now-available   Acesso  em
7/10/2018

107



esses,  é  bom  lembrar,  que  “aparecem”  em  nossa  timeline segundo  os  caprichos  dos

algorítimos. Uma informação direcionada por filtros não-humanos e disputado por curadores

não profissionais.

Se fluxos multidirecionais podem contribuir para democratizar o acesso à informação,

trazem também um grande número de riscos. Assim, é fundamental hoje, investir na formação

de leitores críticos, capazes de avaliar a informação que recebem a fim de a minimizar esses

riscos.  A esse  respeito,  citamos  brevemente  Guerra  (2017)  na  Introdução,  salientando  a

importância do desenvolvimento das “competências usuárias”. Falamos de Deuze (2016) no

Capítulo 3 e o reconhecimento da sociedade atual como uma sociedade “redacional”, em que

todos estão envolvidos em atos de produção e consumo de informação e, portanto, com a

necessidade de habilidades editoriais.

As  postagens  da  Caneta  Desmanipuladora   têm relevância  não só  como crítica  à

imprensa ou recirculação de informação, mas como instrumento para a literacia midiática, que

Celot e Pérez Tornero classificam como “a capacidade individual de interpretar,  de forma

autônoma  e  crítica,  o  fluxo,  o  conteúdo,  o  valor  e  os  efeitos  da  mídia  em  todas  suas

formas”(CELOT; PÉREZ TORNERO, 2009, p. 9). Estes autores realizaram um estudo sobre

como os níveis de literacia midiática devem ser avaliados na Europa, a pedido da Comissão

Europeia33 

 A preocupação com a capacidade de interpretar e interagir com a mídia não é dirigida

apenas a países com bases democráticas instáveis ou de baixo desenvolvimento econômico e

social, apesar de serem esses os públicos mais frágeis. O relatório alerta para o fato de que a

literacia midiática é mais que uma questão técnica ou acadêmica. Ao contrário, deve ser uma

ferramenta  de  análise  dentro  da  sócio-política,  e,  como tal,  é  vital  que seja  protegida de

qualquer  manipulação  política.  Para  Celot  e  Pérez  Tornero,  o  objetivo  final  da  literacia

midiática é o desenvolvimento do entendimento crítico e da participação cidadã, por exemplo,

através do empoderamento e da interação dos indivíduos  na vida sócio-política através da

mídia.

Foi certamente nesse espírito que a Universidade de Campinas (Unicamp) utilizou em

2017 uma postagem da Caneta Desmanipuladora  como questão de prova, como mostramos a

seguir:

33 Study on Assessment Criteria for Media Literacy Levels For the European Commission.  Directorate General 
Information Society and Media; Media Literacy Unit.
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Figura 32 – prova Unicamp post 19/11/2017

Em relação ao post adaptado da página do Facebook “Caneta Desmanipuladora ”, é correto afirmar 
que a “desmanipulação” (substituição de “já” por “só” e acréscimo de “até agora”) explicita a 
tentativa do jornal de levar o leitor a pensar que

 A - ainda falta muito a ser pago pela mineradora e há atrasos no pagamento. 

 B - a Samarco teria pago uma grande parte do que devia e o prazo provavelmente está sendo 
cumprido. 

 C - a Samarco já quitou o que devia, conforme valor homologado na justiça. 

 D - a mineradora não deveria arcar sozinha com a despesa da tragédia de Mariana.

Fonte: página Caneta Desmanipuladora  - Facebook

Por  fim,  apresentamos  uma  postagem  recente,  de 30/12/2018,  que  ficou  fora  do

corpora estudado mas que merece destaque, pelo inusitado que representa. Reproduzia uma

notícia veiculada em  O Globo,  que listava as páginas e celebridades seguidas pelo recém-

empossado  presidente  Bolsonaro.  Surpreendentemente,  a  lista  incluía,  como  exceção,  a

Caneta Desmanipuladora  “de viés contrário ao do presidente eleito”.
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Figura – 33, post 30/12/2018

Fonte: página Caneta Desmanipuladora  - Facebook

Nos  comentários  dos  internautas,  surgiu  a  dúvida:  “será  que  ele  não  estaria

confundindo com aquela outra caneta, a Caneta Desesquerdizante”? De qualquer maneira, a

matéria  foi  escrita,  o  post foi  feito  e  o  registro  ficou.  Com um texto  auxiliar  que  dizia:

“Acabamos de descobrir que o único veículo de oposição que Bolsonaro segue somos nós.

Valeu Bolso, seguiremos na oposição”.

Essas duas postagens que apresentamos aqui no final da pesquisa resumem, de alguma

forma, a trajetória da  Caneta Desmanipuladora até agora. Surgida de uma disputa política

familiar,  estabeleceu-se  como  fórum  de  discussão  sobre  imprensa  e  discurso  para,

recentemente, voltar a priorizar um espaço de manifestação política.  

Independentemente de seu futuro na rede, a página que estudamos deixa uma herança

valiosa para quem quer discutir, praticar ou divulgar a busca dos vários discursos envolvidos

nas enunciações midiáticas; o papel social da imprensa; e as ramificações do novo jornalismo

dito pós-industrial. E, de forma mais ampla, a importância do desenvolvimento da literacia

midiática em nossa sociedade. .
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APÊNDICE 1

Tabela 8
Perfil dos seguidores

Data Seguidores /
Total

Seguidores /
Gênero

18 a 24 anos 25 a 34 anos 35 a 44 anos

25 de maio de
2017

248152 51%
Mulheres

20,00% 17,00% 8,00%

49% Homens 21,00% 14,00% 8,00%

20 de
fevereiro

2019

288381 52%
Mulheres

15,00% 21,00% 3,00%

47% Homens 1,20% 21,00% 3,00%

Tabela 9
 Avaliações

Maio 2017 Maio 2018

5 estrelas 392 667

4 estrelas 10 17

3 estrelas 2 1

2 estrelas 5 9

1 estrela 6 118

Total avaliações 415 812

Média 4,8 4,3
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Tabela 10 – Corpus #1
Tema, Texto auxiliar, Abrangência

 

Post Tema Texto auxiliar Corpo do texto
ou subtítulo

Geoabrangência
do tema

1 Economia/Política Texto explicativo e
hashtags políticas

 Sim Nacional

2 Política Texto explicativo e
hashtags políticas

Sim Nacional

3 Política Texto Não Nacional

4 - - - -

5 - - - -

6 Política Texto Sim Nacional

7 - Não - -

8 Política Não Não Nacional

9 Política /
educação

Não Não Nacional

10 Política Não Não Nacional

11 Política/Educação Não Não Nacional

12 Política Não Não Nacional

13 Política - - Nacional

14 Política Não Não Nacional
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Tabela 11 – Corpus #1
Comentários, Curtidas e Compartilhamentos

Post Comentários Curtidas Compartilhamentos

1 19 432 239

2 16 381 163

3 7 486 99

4 22 59 0

5 4 65 4

6 7 682 192

7 17 528 358

8 236 8.8000 19.349

9 13 356 28

10 35 644 231

11 4 641 393

12 29 979 258

13 21 958 191

14 12 276 29

Tabela 12– Corpus #1
Natureza dos comentários

Post Elogio
/marcação de

amigo

Crítica à página Sobre a notícia
original (a favor)

Sobre a notícia
original (contra)

1 12 0 2 2

2 1 0 1 4

3 7 0 0 1

4 3 3 0 0

5 2 0 1 4

6 4 1 1 7

7 220 16 4 18

8 7 2 0 0

9 4 1 3 17

10 0 0 2 1

11 9 0 2 17

12 5 0 5 5

13 3 0 1 2

118



Tabela 13 – Corpus #1
Percentual de Temas

Tema Número de Posts Percentual

Política 8 72,7%

Economia / Política 1 9,9%

Economia /Educação 2 18,18%

Tabela 14 – Corpus #1
 Percentual de Veículos

Mídia Número de posts Percentual

O Globo 7 63,63 %

Portal Uol 2 18,18 %

Jornal do Brasil online 1 9,09 %

Outdoor 1 9,09 %

119



Tabela 15 – Corpus #2
 Tema, Texto auxiliar, Abrangência e Hora de postagem

Post Hora de
postagem

Tema Texto auxiliar Corpo do
texto ou
subtítulo

Geoabrangência
do tema

1 19: 33 Política Texto - Nacional

2 18:43 Política Texto Não Nacional

3 18:16 Política Texto Não Nacional

4 10:09 Comportamento Texto Não -

5 14:24 Comportamento Texto Não Nacional

6 16:46  Politica Texto Não Local

Tabela 16 – Corpus #2
Comentários, Curtidas e Compartilhamentos

Post Comentários Curtidas Compartilhamentos

1 77 1,3 mil 128

2 22 1,2 mil 266

3 52 3,1 mil 1.406

4 24 1,5 mil 211

5 260 5,6 mil 2.368

6 6 166 17
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Tabela 17 – Corpus #2
Variação do envolvimento do público em relação aos 28 dias anteriores

Ação Durante o período Percentual de variação

Visualização da página 7.002  + 41%

Curtidas 3.418 + 39%

Alcance total 772.836 + 140%

Total de envolvimento 244.028 + 194%

Seguidores 3.461 + 39%

Tabela 18 – Corpus #2
Percentual de Temas

Tema Número de Posts Percentual

Política 3 50,00%

Comportamento 2 33,33%

Política /Cultura 1 16,66 %

Tabela 19 – Corpus #2
 Percentual de Veículos

Mídia Número de posts Percentual

O Globo online 1 20%

O Estado de São Paulo online 1 20%

Portal R7 (Record) 1 20%

El País online 1 20%

Busca Google 1 20%
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Tabela 20 – Corpus #3
Tema, Texto auxiliar, Abrangência e Hora de postagem

Post Hora de
postagem

Tema Texto auxiliar Corpo do texto ou
subtítulo

Geoabrangência
do tema

1 Política Não Não se aplica Nacional

2 Política Sim Sim Nacional

3 Política sim Não se aplica Nacional

4 Política sim Não se aplica Nacional

5 Política sim Não se aplica Nacional

6 Política sim Não se aplica Nacional

7 Política sim Não se aplica Nacional

8 Política não Não se aplica Nacional

9 Política sim Não se aplica Nacional

10 Política sim Não se aplica Nacional

11 Política sim Não se aplica Nacional

12 Política sim Não se aplica Nacional

13 Política sim Não Nacional

Tabela 21 – Corpus #3
Comentários, Curtidas e Compartilhamentos

Post Comentários Curtidas Compartilhamentos

1 74 3,5mil 2,8mil

2 159 4,5mil 3,5mil

3 47 1,9mil 455

4 147 2,8mil 663

5 31 370 74

6 14 389 27

7 428 4,3mil 1913

8 95 1,5mil 144

9 161 2,2mil 993

10 6,5mil 17mil 18mil

11 171 874 302

12 33 2,2mil 436

13 122 1mil 216
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Tabela 22 – Corpus #3
Variação do envolvimento do público em relação aos 28 dias anteriores

Ação Durante o período Percentual de
variação

Visualização da página 29976 185,00%

Curtidas 4902 64,00%

Alcance total 2949729 139,00%

Total de envolvimento 1597383 231,00%

Seguidores 4991 63,00%

Tabela 23 – Corpus #3
Percentual de Temas

Tema Número de Posts Percentual

Política 13 100,00%

Comportamento - -

Política /Cultura - -

Tabela 24– Corpus #3
 Percentual de Veículos

Mídia Número de posts Percentual

O Globo online 2 40,00%

Portal G1 1 20,00%

Jovem Pan 1 20,00%

Tv Gazeta 1 20,00%
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 APÊNDICE 2

A criação e trajetória da  Caneta Desmanipuladora   estão intrinsecamente ligadas a

seus fundadores, à personalidade, história pessoal e à relação deles com o jornalismo, antes e

depois da criação da página. Por acreditar nisso, e para que seja possível conhecer um pouco

mais profundamente os fundadores da Caneta Desmanipuladora , optamos por apresentar as

entrevistas mantendo uma linguagem bastante informal, usando o mínimo de copidesque.

Em dezembro de 2018, quando da realização das entrevistas presenciais, percebemos

que  o  momento  é  de  avaliação:  o  que  representou  e  o  que  representa  a  Caneta

Desmanipuladora   nas vidas deles, e o que fazer com a página agora. É bom lembrar que

desde o início  e  até  agora,  apesar  das  dificuldades,  os  fundadores  optaram por  manter  o

controle da administração da página.

Entrevista com Rafael Caliari para elaboração de projeto de pesquisa
e-mail, em 09/09/2016

QUANDO E COMO COMEÇOU A CANETA?

23 de maio de 2016 é a primeira publicação. A Ana, uma das criadores, cansada de
discutir em casa com a família sobre política, resolveu pegar o jornal que chegava pela manhã
e alterar a manchete, deixando a versão "editada" para a família ler. Ela enviou uma foto para
o Rafael (a outra parte da Caneta) e postou no perfil pessoal com a legenda "Resolvi usar a
Caneta Desmanipuladora ". No mesmo dia a página foi criada por conta da repercussão que
indicava muita demanda de manchetes distorcidas. A estética foi debatida rapidamente, a linha
editorial acertada e o resto foi acontecendo.

QUEM SÃO OS CRIADORES DA PÁGINA?

Ana - Atriz, performer e artista multiplataforma, e Rafael – Jornalista

VOCÊS TÊM ALGUMA ORIENTAÇÃO POLÍTICO/PARTIDÁRIA?

Não,  esse  é  o  ponto.  Discordamos  politicamente  bastante  entre  nós.  Desde  o  primeiro
momento ficou acordado que qualquer conteúdo só seria publicado em consenso, assim um
policiaria o outro de tender para um ou outro lado.

A PÁGINA TEM ALGUM SUPORTE FINANCEIRO?

Não,  inclusive  gastamos  bastante  dinheiro  com  pacotes  3G  pré-pagos  para  manter  as
atualizações e vez ou outra dar um furo, além de enviar e reenviar diversas vezes imagens até
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aprovação e debater o lead que sempre acompanha as imagens. Recusamos todos os convites
feitos para participar de campanhas (inclusive de prefeitos de grandes capitais) e propostas de
sites e blogs de publicação paga.

QUAL A DINÂMICA DA PÁGINA, COMO FUNCIONA?

Lemos todos os dias os veículos da grande mídia e selecionamos o que mais salta aos
olhos. Separamos e enviamos um para o outro. Debatemos o que tem relevância, apuramos o
que tem que apurar, confrontamos as ideias, propomos a desmanipulação e editamos até a
aprovação mútua. Quem se sentir mais confortável com o tema escreve o lead, que passa pelo
mesmo processo. Se o assunto for técnico, de uma área que não dominamos ou que tenha
algum  pondo  de  dúvida,  entramos  em  contato  com  alguém  da  área  para  esclarecer.
Com o fluxo intenso de gente querendo participar (a estética foi pensada para ser fácil  e
funcionar como uma ferramenta que qualquer um possa se apropriar), criamos mecanismos
participativos.  Recebemos sugestão por todos os canais (Twitter,  inbox, comentários,  tags,
instagram), mas os que quiserem aprender como usar melhor a ferramenta, podem entrar no
grupo de debates sobre análise de narrativa e observatório de mídia chamado O Rascunho. O
link  é  enviado  automaticamente  para  todos  que  entram em contato  com a  página  e  fica
também em um post fixado na página do facebook.

QUAL ERA A EXPECTATIVA INICIAL EM TERMOS DE PÚBLICO E TEMPO DE 
PERMANÊNCIA DA PÁGINA NO AR? 

Não havia expectativa sobre nada.

QUE EFEITO  VOCÊS  ACREDITAM QUE A  CANETA TEM NAS PESSOAS,  EM
ESPECIAL OS JOVENS?

Não temos este dado, mas analisamos o  feedback diverso. Temos fotos e relatos de
todos os tipos. Desde uma professora de nono ano do ensino fundamental em uma escola
pública que pediu autorização para utilizar nossas postagens em um trabalho e depois nos
enviou imagens de uma exposição gigantesca no pátio e relatos ao lado das postagens sobre o
entendimento  dos  alunos  sobre  a  temática  e  a  ferramenta,  até  professores  doutores  das
principais  escolas  de  comunicação  que  agradeceram  o  material  que  produzimos  e  nos
convidaram para palestras.
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Entrevista com Ana Karenina Rhiel
19/12/2018

COMO ESTÁ A DINÂMICA HOJE ENTRE VOCÊ E RAFAEL EM RELAÇÃO À
CANETA?

Bem, está bem estranha, na verdade. A gente se afastou muito, em termos de trabalho,
e em termos ideológicos também. Temos produzido menos, conjuntamente, e eu mesmo tenho
passado épocas inteiras sem produzir – e o Rafael também. Não está no mesmo ritimo de
produção  que  a  gente  tinha  em  um  dado  momento.  O  Rafael  fundou  uma  empresa  de
comunicação, a empresa já começou grande, e eu também estava correndo atrás de trabalhos
em comunicação e outras coisas. Não está mais naquele ritmo de todo dia ler todos os jornais.
Mas a gente está se organizando para voltar a ter uma periodicidade. Acho que a questão
(principal) que eu estou falando é sobre a periodicidade da produção.

COMO FOI CRIADA A CANETA DESMANIPULADORA ?

Foi na época do golpe. Estava muito difícil o diálogo lá em casa;  eu moro com a
minha mãe e com a minha irmã, e com a minha mãe estava muito difícil. Minha mãe estava
com um discurso muito “reaça”, muito bizarro, propagando umas verdades estranhas, umas
noções de realidade que não condiziam nem com a minha mãe nem com o mínimo... E a gente
não estava conseguindo dialogar, estava brigando muito por causa disso.

Bem, eu sou DJ, e nessa época eu tocava muito. Chegava em casa todo dia de manhã e
tinha um jornal na porta, que era  O Globo. Um dia eu cheguei, às seis da manhã, jornal no
tapete, olhei o jornal e tinha uma manchete. Na época, 2016, eu estava surfando em uma onda
de performance e artivismo muito grande, que tinha começado em 2015 quando eu comecei a
me envolver com a linguagem da performance. Aí eu peguei a caneta, risquei, e fiz uma nova
manchete trocando algumas palavras para mostrar para minha mãe que, muito sinceramente,
aquilo  que a  gente recebia  como a verdade era  uma verdade,  que ela poderia  questionar
aquilo. E para ver se de uma forma memética, de uma forma mais visual, ela conseguia me
entender um pouco melhor. E até mesmo um pouco do afronte que a performance tem: minha
mãe ia pegar o jornal e ele já estaria rabiscado, com outra versão do que estava escrito ali.

Tirei uma foto e mandei para o menino que hoje em dia é meu namorado, e falei:
“Olha o que eu fiz, hahaha, minha mãe vai ficar puta, só espero que ela enxergue alguma
coisa”, e ele falou: “Posta, isso ficou muito legal”. Então eu postei na minha página pessoal:
“Acordei e resolvi usar a  Caneta Desmanipuladora ”. E fui dormir. Acordei e nem liguei o
celular;  eu tinha espetáculo nesse dia e quando é assim evito ligar o celular.  Como eu já
acordei de ressaca, em cima da hora de ir para o teatro, era a Casa da Gávea, longe da minha
casa,  pensei:  “não vou nem ligar  o celular,  vou tentar me concentrar  que já está difícil”.
Quando acabou o espetáculo e eu liguei o celular, dez da noite, meu celular não parou de
apitar,  ficou  meia  hora  vibrando.  Eu  pensei:  “Caraca,  morreu  alguém,  o  que  está
acontecendo...?”. Quando eu olhei tinha viralizado, estava em todos os lugares, tinham vários
amigos perguntando: “É seu?”. E então estava em páginas de tudo quanto é político, estava
em páginas  de ativismo,  páginas de partido,  página de militância,  página de movimentos
páginas de midiativismo, de tudo. A “parada” viralizou de forma bem grande. E no meu perfil
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já tinha viralizado. Então todo mundo que eu conheço já estava postando: “você tem que fazer
isso todo dia”, “#canetadesmanipuladora”, “faça antes que alguém roube a sua ideia”. E eu
comecei a entrar em crise: “Gente, mas eu não fiz nada de mais, eu não fiz nada de novo!”

Bem, primeiro tive aquela euforia: “Caraca, fiz um viral, que incrível!”. Depois: “O
que eu faço com isso aqui?”. No dia seguinte um amigo do meu irmão (eu tenho um irmão
que é 10 anos mais  velho) comprou uma assinatura do  Globo e  me deu:  “você  tem que
continuar fazendo”. Mandei mensagem para o Rafael; a gente sempre quis fazer alguma coisa
junto. Já tentamos fazer muita coisa junto, de cozinha A grafite. Ele falou que eu tinha que
fazer uma página. Eu até sei fazer social media, porque eu trabalho com produção de eventos
há muito tempo, mas é jornalismo, né, sei lá... E ele disse, então para fazermos juntos. Aí
criamos a página e começamos a fazer juntos. No início as pautas eram um consenso, era
muito chato! A gente fazia, parava, mandava um para o outro, opinava, fazia o texto, fazia o
lead, aí um opinava no lead do outro. Era ótimo, mas era um processo demorado. Mas a gente
tinha tempo...

Duas semanas (depois) teve o #OcupaMinc, eu entrei no movimento. Lá comecei a
aprofundar meu conhecimento de comunicação,  na prática.  Bem, foi assim que surgiu.  E
cresceu muito rápido!

DURANTE  A  ANÁLISE,  PERCEBEMOS  QUE  DUAS  POSTAGENS  TIVERAM
RECEPÇÃO FORA DA CURVA, COM MUITO MAIS CURTIDAS, COMENTÁRIOS
E COMPARTILHAMENTOS. UMA SOBRE O ÁUDIO DO JUCÁ E OUTRA SOBRE
A GERAÇÃO CANGURU. SABE DIZER O POR QUÊ?

A gente  chegou  a  perceber.  Tem  uma  coisa  também  de  ressuscitarem  os  posts,
acontece um pouco na Caneta. A Geração Canguru vira e mexe alguém ressuscita, por que eu
acho que é um problema que continua existindo. Uma “parada” de um ano atrás de repente do
nada  começam  a  comentar  de  novo.  Ou  seja:  alguém  deve  ter  achado  nas  lembranças,
compartilhou e pronto. Mas, não sei....

Acho que é mais uma questão de pauta. Uma coisa que a gente percebeu no meio do
caminho é que quando não tinha pauta, não tinha pauta. A gente não é um midiativismo de
comunicação direta. Nós é que somos pautados, não somos nós que pautamos. E nós somos
pautados pelos que os jornais estão pautando, né, tem isso também.

QUANDO FOI CRIADO O GRUPO “O RASCUNHO” E POR QUÊ?

A gente começou a receber muita sugestão,  muita,  muita,  muita sugestão! E muita
gente que mandava e dizia: “O que eu faço?... faz aí!”. E sempre gostamos de responder: “o
que você sugere?”. Só que era muito  inbox. Então pensamos em fazer o grupo, por que as
pessoas poderiam se resolver no grupo. E nós teríamos pautas prontas, praticamente.

E FUNCIONOU DA MANEIRA COMO IMAGINARAM?

Durante  um  tempo  funcionou.  Depois,  a  gente  acabou  perdendo  um  pouco  a
moderação, por uma questão de tempo, e aí parou um pouco de funcionar. Mas durante muito
tempo funcionou mesmo. Às vezes a gente entrava e as pessoas já tinham discutido, no grupo,
como deveria ser aquela manchete; era interessante.
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VOCÊS APROVEITAVAM MUITO NO INÍCIO AS SUGESTÕES?

Sim. Agora tem tido menos postagem, na verdade.

DESDE  O INÍCIO FORAM SEMPRE SÓ VOCÊ E  O RAFAEL.  VOCÊS  NUNCA
PENSARAM EM COLOCAR MAIS GENTE, AUMENTAR A ESTRUTURA?

Sempre teve algumas questões. Nós nunca tivemos grana. Então fazer uma estrutura
maior requeria uma atenção muito grande para Caneta, que a gente não estava podendo dar.
Eu estava me formando na faculdade, no processo de entrar no mestrado, o Rafael estava
fazendo a empresa dele,  e  a  gente sempre teve um pouco de medo, também, da questão
ideológica, que é muito clara ali, né? E eu e Rafael sempre tivemos um pouco de oposição
ideológica; agora temos um pouco mais (risos). Então tivemos um pouco de receio. Chegamos
a fazer um grupo no Facebook, um grupo pessoal, diferente do Rascunho, entre alguns amigos
nossos que trabalham comunicação, mas acabou ficando eu e o Rafael, mesmo.

NO  INÍCIO  ERA  MUITO  COMUM  O  USO  DE  TEXTOS  EXPLICATIVOS  E
HASHTAGS. DEPOIS, ELES PARARAM. POR QUÊ?

É uma questão de tempo. E, também, em alguns momentos não havia necessidade de
explicar tanto. Em alguns momentos existe a necessidade de explicar, mais por uma questão
política. A explicação, normalmente, não é só uma explicação, até porque não defendemos
que exista mídia imparcial, a gente não mostra verdade absoluta da imparcialidade, a gente
mostra um outro ponto de vista. E muitas vezes para sustentar aquele outro ponto de vista é
preciso explicar as questões. Muitas vezes até aquilo estava resolvido na própria reportagem.
Então, muitas vezes tinha que escrever, mas em outras notícias não tinha muito que explicar. 

VOCÊ  FALOU  QUE  NÃO  DEFENDE  UMA MÍDIA IMPARCIAL,  QUE  APENAS
MOSTRA OUTRO PONTO DE VISTA.

Eu acho que é uma falácia, não existe imparcialidade em qualquer âmbito de escrita;
não tem como você se desgrudar de quem você é. Acho que qualquer escritor, inclusive o
jornalista, quando vai escrever, tem alguns princípios de ética que guia os parâmetros dele;
não vai inventar uma mentira para expressar uma opinião. Quer dizer, a gente espera que não
né?! Então a imparcialidade como ele é vendida, do tipo “só existe uma verdade e a verdade é
a que eu te entrego através desse jornal”, é mentirosa. Eu não estou defendendo aqui a pós-
verdade, hoje em dia esse discurso fica muito volátil e perigoso. Os editoriais, eles respondem
a  alguma  coisa.  Por  que  há  um  interesse,  inclusive  comercial,  naquilo  ali.  Então  a
imparcialidade  não  existe,  porque  você  responde  ao  interesse.  Nem  que  o  escracho  da
parcialidade seja na forma de montar o jornal; mas ele existe.

É justamente para desmontar esse discurso da verdade. Que é uma coisa muito forte no
Brasil, que é forte nos países América Latina, mas que não é tão forte em outros, como na
Argentina, na própria França também, você sabe identificar a quem servem os jornais e como
eles se estruturam. Aqui, como a comunicação estatal é muito sucateada, e a gente tem essa
questão da hegemonia da mídia, você não consegue identificar essas questões. Por isso você
vende como o mito da imparcialidade. E a ideia é justamente derrubar mito e falar: “olha, essa
notícia pode ser contada de outra forma. Ela pode até ser contada dessa mesmo, mas eu acho
que pode ser contada de outra forma”. Então em alguns momentos isso pede uma legenda
para dizer por que eu estou contando de outra forma, quase no sentido pedagógico mesmo:
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“olha, ele está dizendo isso aqui, porque ele está tendo esse recorte”. Apontar qual são os
mirantes do outro, para dizer a que serve a grande mídia, a quem eles servem.

AO LONGO DESSES DOIS ANOS E POUCO ALGUMAS INICIATIVAS DA PÁGINA
FORAM ABANDONADAS. VÍDEOS, POR EXEMPLO. 

É, não deu muito certo. Ia demorar um tempo de roteiro, e (falta de) grana, e edição. A
gente pensou: “se um dia a gente tiver dinheiro, a gente faz”. Temos várias ideias: vídeo,
podcast; mas a gente esbarra sempre na questão de tempo e dinheiro.

E O PROJETO PADRIM?

A gente consegue pagar a internet com ele. Cem reais por mês, que tem rendido, mais
ou menos. É um pouco difícil manter (a página).

O QUE VOCÊS PRETENDIAM QUANDO MONTARAM ESSE PROJETO?

Nós tínhamos algumas metas. Se alcançássemos três mil por mês, por exemplo, íamos
fazer um podcast. E estabelecer algumas metas de produção a partir disso. Até porque a gente
ia poder contratar alguma pessoa para ajudar, seja no roteiro, seja na edição.

A IDEIA ERA DE PROFISSIONALIZAÇÃO?

Talvez essa não seja a palavra...  a ideia era uma periodicidade mais constante. Nós
tínhamos, lá, um objetivo maior de criar um veículo, mesmo, fazer um portal e começar a
criar  notícias.  Fazer  jornalismo mesmo.  Só que  isso  esbarra  em muitas  questões,  muitas
mesmo. Então foi ficando para trás.

DE UNS TEMPOS PARA CÁ AS POSTAGENS NA CANETA COMEÇARAM A 
APARECER COM UMA ASSINATURA DE “A MÁQUINA”. O QUE É ISSO?

A empresa do Rafael. Por questões de algoritmos, e outras coisas, ele botou a Máquina
também como um dos administradores. 

COMO VOCÊ AVALIA A TRAJETÓRIA DA CANETA?

Bom, obviamente eu não esperava nada; então foi muito além do que eu esperava
quando eu criei. Até hoje eu penso: “Caraca, que doideira!”. Ao mesmo tempo, sei que a gente
desperdiçou um pouco – bastante coisa – de potencial que tinha ali, e eu não sei até onde a
gente consegue recuperar. Até que ponto deixamos de lado e já passou o seu tempo, ou não.
Eu tenho pensado um pouco nessa avaliação. Porque até hoje as pessoas me chamam para
falar sobre a  Caneta, e eu trabalho em comunicação hoje em dia muito por causa disso. Eu
coordenei uma campanha para deputado estadual, eu trabalhei na campanha do Haddad dentro
do PT, enfim trabalho de comunicação mesmo. Eu fui para o Encontro Latino-Americano de
Feminismos na Argentina para falar sobre comunicação. É muito doido, porque a prática foi
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me  dando  um  aval  muito  forte  nesse  sentido.  Em  termos  gerais,  para  mim,  (a  Caneta
Desmanipuladora ) trouxe um mundo novo e que até hoje eu penso: “Cara, por que as pessoas
querem me ouvir, eu nem fiz jornalismo?”. Ao mesmo tempo, até em termos acadêmicos, para
minha área, tem feito bastante diferença.

NO POST DE QUANDO A  CANETA COMPLETOU UM ANO, VOCÊ DISSE QUE
“TINHA CRIADO UM VIRAL QUE FEZ DE VOCÊ UMA MIDIATIVISTA”. AINDA
SE VÊ ASSIM? COMO VOCÊ SE VIA ANTES?

Eu sou ativista há muitos anos, deixa eu ver: tenho 27 anos... De ativismo eu tenho uns
15 anos. Comecei cedo (risos). Mas como midiativista eu comecei com a Caneta. Daí eu logo
fui para o OcupaMinc e fiquei morando lá três meses. Fiquei nos GTs de articulação política e
de comunicação, e lá eu fui me informando, absorvendo. Também fui lendo outras coisas.
Como já era graduanda, já tinha interesse acadêmico, e fui pesquisado outras coisas. Fui lendo
muito, conversando muito, conversei muito com o pessoal do  Intercept, do Greenwald, até
com o pessoal da  Midia Ninja,  lá no começo. O pessoal do  Jornalistas Livres,  cheguei a
escrever para eles uma época. Enfim, fui entendendo o que que era isso de midiativismo.
Porque tinha uma questão, na época, de definição, uma coisa meio: “ah, você jornalista?”. E
eu não sou jornalista. Não posso me denominar jornalista. Eu posso até escrever porque como
sou do campo de “comunicação”, de certa forma, das Artes Cênicas, eu até me sinto hábil para
escrever sobre algumas coisas, mas não me sinto hábil para fazer uma reportagem. Eu não sou
jornalista, não tenho essa formação, independentemente de ela ser acadêmica ou não. Eu não
me vejo jornalista, porque não tenho formação jornalística, nem acadêmica nem prática. Mas
comunicação é um pouco diferente.

 
VOCÊ  CONSIDERA  A  CANETA  DESMANIPULADORA   JORNALISMO  OU
ATIVISMO?

É por isso que eu gosto de usar o termo midiativista, porque eu acho que fica nesse
meio-campo,  nessa  linha  meio  híbrida,  do  caminho  entre  jornalismo  e  ativismo.  Eu  não
consigo considerar um trabalho de jornalismo; a gente não cria pauta, a gente não investiga
nada. Uma ou outra vez fazemos uma pauta mais investigativa, abrimos site de dados, IBGE,
para  poder  ver....  quase  uma  checagem.  Durante  uma  época  até  achamos  que  estávamos
fazendo trabalho de  fact checking, aí depois as agências de fact checking explodiram e eu
falei: “a gente até toca um pouco nisso de vez em quando, mas não tanto”. Não tem esse
compromisso. Mas em alguns momentos havia essa necessidade. Então ao mesmo tempo em
que não criamos pautas,  não acho que seja um trabalho de jornalismo. E eu também não
acredito que seja só ativismo, porque não estamos ali só expressando uma opinião ideológica.
Inclusive, tentamos ter um pouco mais de cuidado, de entender... (Mas) em alguns momentos
a  gente  se  coloca  mais,  se  coloca  mesmo.  Em  outros,  a  gente  tenta  botar  um  ar  mais
progressista. Que não é, por exemplo, o que eu sou. Eu não sou uma militante progressista.
Sou uma militante de esquerda, marxista, enfim, eu tenho um outro histórico.

QUAL A DIFERENÇA?
 

O progressismo é um pouco mais amplo, não necessariamente toca no materialismo
dialético histórico, não necessariamente vem com os paradigmas marxistas, gramscinianos,
ele é um pouco mais amplo o campo. A gente tenta... Tentou bastante no início, depois veio a
Caneta Desesquerdizadora e isso foi por água abaixo; a gente virou “de esquerda, absurdo”.
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Mas a gente sempre tentou se colocar como progressista.

VOCÊS NUNCA SE COLOCARAM COMO PARTIDÁRIOS?

Não. Tanto que eu não sou do PT. Trabalhei no segundo turno, mas no primeiro turno
no PSOL e sou filiada ao PSOL. E o Rafael ao PT. Inclusive ele nem sabe, acho que ele nem
está sabendo; eu me filiei recentemente... Nossa, vai causar uma DR (risos).... Mas enfim, eu
acho que tem uma coisa ali que é meio híbrido, que é a luta pela comunicação, pelo direito à
comunicação e contra a hegemonia na comunicação. Não pelo midialivrismo. Porque tinha
uma época que era: “ah, você é jornalista, você é midialivrista, você é midiativista?”. Cara, eu
sou midiativista. Sou uma ativista no meio das mídias e comunicações.

O QUE É O MIDIALIVRISMO?

É a galera que acredita nas diversas fontes de jornalismo, é pelas mídias livres, da
quebra de monopólio, mas por outros paradigmas. Eu acredito na quebra de monopólio, mas
ainda acredito  muito na  regulação  estatal  disso,  enfim acredito  no preceito  de  quebra  de
hegemonia mais do que: “eu vou criar o meu veículo de jornalismo aqui...”

VOCÊ  É  FAMILIARIZADA COM  A QUESTÃO  DA ANÁLISE  DE  DISCURSO?
PENSOU NISSO QUANDO CRIOU A CANETA?

Não, eu descobri isso depois que eu fiz a Caneta. Aí eu fui me familiarizando porque
era uma enxurrada de pessoas perguntando sobre isso. E eu dizia: “Cara, não faço ideia que
você tá falando. Posso presumir empiricamente, mas eu não vou conseguir conversar com
você sobre isso se eu não for dar um mínimo de estudada”. Daí eu fui dar uma estudadinha
para entender e até tenho usado isso na minha pesquisa, por exemplo, agora no histórico sobre
o Teatro. Muita gente veio falando sobre isso e eu cheguei a dar uma olhada e pensei: “é,
legal, a gente faz um pouco disso mesmo”. Mas foi totalmente inconsciente. Talvez o Rafael
tenha um pouco (mais de conhecimento), como ele trabalha com jornalismo sindical há muito
tempo, ele trabalha muito com editoria de jornal,  coisas assim.  Ele tinha já  lido algumas
coisas sobre isso, então ele talvez tenha um pouco mais. Ele chegou a fazer alguns períodos
de jornalismo. Mas acho que não estudou isso no início da faculdade....
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Entrevista com Rafael Caliari
26/12/2018

O QUE VOCÊ PRETENDIA COM A CRIAÇÃO DA CANETA?

Aproveitar uma ótima ideia. A Ana teve uma ideia brilhante, e como eu sempre gostei
de internet, eu já trabalhava com internet na época, eu olhei aquilo eu falei: “Ana, a gente tem
que fazer alguma coisa porque tem potencial aqui nessa ideia. Então vamos desenvolver isso”.
Essa foi a primeira pretensão. E aí a coisa saiu de controle.

VOCÊ TRABALHAVA ONDE?

Nessa época eu já trabalhava na Central Única dos Trabalhadores. Sou jornalista da
CUT.

VOCÊ ACHOU QUE ERA UMA ÓTIMA IDEIA POR QUÊ?

Porque ela combinava alguns elementos que a gente tinha ainda na era pré fake-news
enquanto instituição, como a gente tem agora. Ela juntava uma necessidade de explicação das
coisas, de buscar por fontes num mundo que é cheio de fontes. Naquele momento poderia dar
alguma luz sobre fontes possíveis e fontes confiáveis,  juntando com uma estética de fácil
assimilação,  de  muito  rápido  consumo  e  muito  fácil  entendimento.  E  você  poderia
desenvolver em cima daquilo para qualquer área de estudo, ou qualquer área de entendimento,
mesmo.  Então  a  gente  tem,  como  depois  a  gente  comprovou,  pessoas  da história,  da
comunicação,  da  filosofia,  da  história  da  arte,  que  iam  encontrar  caminhos  para
desenvolvimento a partir de um objeto único imagético, a princípio, depois descritivo.

A ANA FALOU  QUE CRIOU A  CANETA,  INICIALMENTE,  PARA MOSTRAR À
MÃE  QUE  EXISTEM  OUTRAS  VERDADES  ALÉM  DAQUELA  PASSADA  NO
JORNAL. VOCÊ CONCORDA COM ISSO?

Eu concordo plenamente. Eu tive uma experiência de um ano e meio dentro da TV
Globo do Rio de Janeiro e via que muitas vezes a feitura da matéria no dia a dia, no modelo
fordista de liberar informação, vem com alguns vícios. Você acaba, pela escolha de palavras
sempre repetidas, ou termos que acabam se cristalizando para o cidadão comum – e eu sempre
falo que o ideal seria que a população inteira se formasse em Comunicação; como isso não é
possível... – acaba enviesando um pouco os fatos em cima de versões. Então você tem essa
possibilidade com a  Caneta, de diferentes interpretações. Que normalmente não acontecem,
pela unicidade que você tem nas redações. Todas as redações dos grandes jornais, para mim,
são  muito  parecidas.  Eu  entro  e  reconheço  os  mesmos  grupos  demográficos,  as  mesmas
formações... E aí você tem visões muito parecidas e não conflitantes o que espelha no produto
final.
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O NOME DA PÁGINA É CANETA DESMANIPULADORA . PARA DESMANIPULAR
ALGUMA COISA, VOCÊ SUBENTENDE QUE EXISTE MANIPULAÇÃO PRÉVIA?

 
O cérebro, toda mente, é uma ilha de edição. A gente escolhe para onde olhar, o que a

gente vai entender daquilo que a gente está olhando, qual foco que a gente vai ter, como a
gente vai processar e o que daquilo a gente vai guardar como memória. As memórias, por si
só,  o  testemunhal  por  si  só,  já  é  pré-editado  pela  sua  mente.  Então  toda  sua  formação
enquanto indivíduo contribui para o que você vai transpassar quando você está relatando um
fato,  mesmo que seja um fato  documental.  Você não  tem como dissociar  o  indivíduo ou
aquele  grupo  que  faz  as  notícias  dos  indivíduos  que  compõem  aquele  grupo.  Isso  é
indissociável.  Então  a  manipulação  pode  ser  intencional  ou  não.  Eu  enxerguei, quando
trabalhava em grandes redações, que não existia propriamente uma manipulação dita, você
tinha uma autocensura que era de baixo para cima normalmente. Era o foca querendo mostrar
para o jornalista um pouco mais antigo que ele já estava entendendo do meio, que imaginava
o que o editor queria receber e já se autocensurava para aquilo chegar redondo para o editor, e
daí por diante, até chegar nos cabeças. Nunca houve, que eu tenha visto, uma ordem expressa
de direcionamento de manipulação. Mas essa manipulação está atrelada ao próprio convívio e
produção  da  grande  notícia.  Ou  melhor,  das  notícias  das  grandes  redações.  Então  essa
desmanipulação, é trazer outros olhares para esses processos que já são processos enviesados
por si só.

VOCÊ  NÃO  ACREDITA  QUE  PARA  DESMANIPULAR  ALGUMA  COISA  É
NECESSÁRIO HAVER UMA VERDADE ÚNICA?

Não necessariamente. Não acredito na verdade única,  não acredito na isenção. Até
porque eu acho que toda mente já é uma ilha de edição, então não há uma verdade única, ou
algo a ser  atingido enquanto isenção. A Caneta também nunca se colocou (assim). Foi uma
das primeiras coisas que eu e a Ana concordamos – que não haveria uma desmanipulação
estática,  que a gente não seria  isento,  até porque somos indivíduos  com um demográfico
específico.  Nunca  nos  diríamos  isentos,  nunca  tentaríamos  isso  como  um patamar  a  ser
alcançado, como alguns editoriais pregam em grandes jornais. Não é essa a ideia, nunca foi.

A ANA TAMBÉM  DISSE  QUE  VOCÊS  BATEM  UM  POUCO  DE  FRENTE  EM
TERMOS POLÍTICOS E IDEOLÓGICOS. EM QUE ISSO AFETA A CANETA?

Essas coisas estão em constante transformação. Na época em que a Caneta foi criada
eu ainda não era filiado ao Partido dos Trabalhadores, que hoje sou. Eu já militava na área
sindical, já militava junto à CUT. A Ana, na família dela, tinha diferentes visões políticas – ela
tem um irmão que tinha sido do PSTU, a mãe era mais próxima ao PT durante uma época, e
(ela mesma) estava se encontrado, hoje ela está mais organizada próxima ao PSOL. E a gente
sempre discordou em micropolítica. Na macro política nós tendemos a convergir para o lado
progressista. Mas na micropolítica, e principalmente nos caminhos, nos meios, a gente sempre
discordou absurdos. A Ana é uma pessoa que olha muito para o lado identitário, para o lado de
micro poderes. Então se você olhar uma matéria da caneta que está falando de alguma pauta
identitária  –  qualquer  coisa que não é coletivista – como pautas LGBT, negros,  pauta de
mulheres, todos os grupos que compõem a grande luta da classe trabalhadora, digamos assim.
A Ana sempre tende a olhar mais para as lutas de grupo, eu tendo sempre a olhar para a
coletividade antes da individualidade. Não necessariamente questões políticas e econômicas.
Mas eu nunca vou achar que o indivíduo é a solução para o problema. A Ana pode achar que a
luta de uma seção da sociedade é um caminho para a  melhoria da sociedade como geral
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enquanto eu vou acreditar que a luta da melhoria da sociedade como geral vai melhorar a vida
desses grupos depois.

DOIS  POSTS ANALISADOS DURANTE A PESQUISA TIVERAM UMA REAÇÃO
ATÍPICA, COM CURTIDAS E COMENTÁRIOS EM NÚMERO MUITO MAIOR DO
QUE  OS  OUTROS  –  UM  SOBRE  O  ÁUDIO  DO  JUCÁ  E  OUTRO  SOBRE  A
GERAÇÃO  CANGURU.  VOCÊS  REPARARAM  E  SABERIAM  EXPLICAR  O
MOTIVO?

Eu não reparei que essas duas tiveram uma discrepância, mas pode haver duas razões
bem grandes. A primeira é a época em que elas foram escritas. Provavelmente foram escritas
ou postadas em épocas em que o algoritmo do Facebook era outro. Então havia um alcance,
uma diferença da entrega deste conteúdo – porquê se você avaliar,  vai ver que nunca foi
colocado um centavo em impulsionamento, nunca foi feito nenhum trabalho de distribuição
ali é tudo sempre orgânico. Então, provavelmente tem a ver com isso, com o algoritmo do
Facebook naquele momento. E com o demográfico da página. Se eu pegar essa postagem e
fizer um psicométrico, junto a um psicólogo que trabalhe na área de comunicação e analisar o
demográfico da própria página, eu provavelmente vou encontrar alguma correlação. Coisas da
internet....

QUE INICIATIVAS VOCÊS TIVERAM AO LONGO DA TRAJETÓRIA DA CANETA?
QUAIS DERAM CERTO E QUAIS NÃO DERAM, E POR QUÊ?

Nós tentamos algumas coisas diferentes. Algumas deram mais certo do que outras. O
grupo da Caneta (o Rascunho) dá certo, apesar de ser um grupo bem pequeno, só que falha no
fator humano de mão de obra para fazer curadoria. A gente chegou num ponto na trajetória em
que percebeu que todas as páginas de sucesso eram páginas de curadoria; não eram página de
produção. E isso você pode ver hoje com as  páginas dentro do condomínio do MBL, por
exemplo. As pessoas têm grupos onde populares entendem qual é a estética, qual é o caminho
dessa produção de conteúdo, é feita essa produção e aí você tem uma equipe de filtragem e
curadoria desse conteúdo. Infelizmente, pelo tocante da vida, eu, a Ana, e o pessoal que estava
com a gente, não conseguimos dar a atenção que o grupo merecia para fazer essa curadoria.
Se a gente tivesse feito direito, a gente teria um grupo muito maior e muito mais rotativo de
sugestão de pauta.

MAS FUNCIONOU BEM NO INÍCIO?

 Funcionou bem no início, e se eu for lá e passar 3 dias fomentando, comentando e
explicando, ele volta a funcionar. É um grupo que, sazonalmente, se eu conseguir ter tempo
para fazer isso – não só tempo, mas vontade também – ele se ativa. Se der um pouco de
carinho para ele. Mas faltou esse cuidado. 

O Estojo foi uma tentativa para incentivar o autofinanciamento da  Caneta.  Era um
grupo só para contribuintes da Caneta. Criado junto ao Padrim. uma das coisas (recompensas)
era: se você fosse doador, você era inserido no grupo. Só que as pessoas que começaram a
doar para Caneta, e eram incluídas nesse grupo, não queriam interagir entre si. E gente não
antecipou esse comportamento. A gente achou que seriam pessoas parecidas, ou que tivessem
interesses em comum e discutiriam isso. Então mesmo tentando incentivar discussões entre
essas pessoas, apesar de serem poucas também, as pessoas não queriam interagir entre si. Elas
estavam mais  interessadas  no  objeto  Caneta,  na  página,  do  que  em  interagir,  debater  o
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conteúdo. Era como se fosse uma relação de consumidores: estavam pagando para que a gente
mantivesse  aquela  produção,  e  não  para  serem  inseridas  em  uma  comunidade.  Nós
imaginamos um grupo como comunidade, mas o que a gente estava vendo era um serviço.
Então não funcionou.

O Padrim, até hoje ele é muito pouco, mas ele rende. E tem pessoas que pedem para a
gente  não  acabar.  A editora-chefe  de  um grande  telejornal  daqui  do  Rio  de  Janeiro,  por
exemplo, é assinante da Caneta e pede a gente não acabar. Ela diz que faz questão de doar
porque a gente fala um monte de coisas que ela não pode falar. Um menino, de São Paulo, fala
que mesmo que a gente fique quase um mês, ou um mês sem postar, o mínimo que ele pode
fazer é manter a doação mensal para que a gente volte, quando estiver mais calmo. E a cada
vez que eu converso com ele, ele acha que o momento é mais propício para Caneta existir.
Que  desde  que  ela  foi  criada,  a  conjuntura  nacional  só  vai  tornando  mais  necessária  a
existência da Caneta. Mas não há dinheiro suficiente para a gente contratar uma equipe, ou
para ter um pauteiro fixo.

DESDE  O  INÍCIO  SÃO SÓ  VOCÊS  DOIS,  NÃO  É?  VOCÊS  NUNCA ABRIRAM
COMPLETAMENTE PARA OUTRAS PESSOAS, FORA EXPERIÊNCIAS COMO O
RASCUNHO?

A gente  tem  –  se  você  olhar  em  editores  –  uma  série  de  pessoas.  Pessoas  que
trabalham comigo, na maior parte – eu acho que tem também um amigo da Ana – mas a gente
tem um grupo fechado de discussão, um chat, onde sugerem-se pautas. E aí, se nem a Ana
nem eu estamos com tempo, nós (só) aprovamos e postamos. Nós funcionamos como editor-
chefe.  Mas a gente nunca abriu,  talvez por preciosismo,  talvez  por achar  que já  tem um
espectro de discordância tão grande entre nós, e um apego tão grande da comunidade que a
gente  criou  nos  comentários,  que  qualquer  coisa  muito  longe  daquilo  destoaria.  Eu  hoje
analiso isso como um erro. Por que não se lê uma página de internet como se lê um diário, em
ordem cronológica. Poucas pessoas abrem a página e vão ler sequencialmente. Então elas vão
receber, e o algoritmo vai entregar para ela, se eu tiver produções distintas. Que é o que eu,
pelo menos, estou tentando fazer agora. Ter produções que não sejam só uma coisa que a
gente cristalizou como a Caneta, a imagem riscada, e tal, e uma mega explicação, um textão,
que  sempre  foi  o  que  mais  funcionou.  Hoje  a  gente  abre,  normalmente,  para  sugestões
externas,  e  eu  acho  que  é  preciosismo  nosso,  meu  e  da  Ana,  a  estética.  A maioria  das
postagens que não segue esse padrão vêm dessa galera que a gente juntou.

COMO ESTÁ A SUA ATUAÇÃO HOJE NA CANETA?

 Difícil, porque a minha vida está muito difícil. Eu tenho dois empregos, assim como a
Ana. A gente teve uma série de crises pessoais os últimos 2, 3 anos. Eu tive o período, agora
recente, de depressão profunda. De não sair da cama e a chegar muito próximo ao suicídio.
Isso dificultou um pouco ter vontade de fazer as coisas, entre elas tocar a Caneta. Entre todas
as coisas da minha vida, a Caneta ficou longe de ser minha prioridade.

VOCÊ TEM PLANOS PARA ELA?

Em algum momento (a  Caneta) me deixou muito mal. Não querendo me comparar,
mas só para ter uma proporção, eu me senti como Santos Dumont vendo avião sendo usado na
Segunda Guerra. Porque a gente queria que as pessoas se apropriassem da estética, só que a
gente não anteviu a subversão daquela estética para propagação contrária, ou a criação de
notícias falsas, ou os fenômenos de metamanipulações que viriam com isso. E isso me pegou
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como um cruzado de direita! Isso me deixou bem triste. Eu muitas vezes pensava: “caramba
eu estou produzindo, mas eu estou produzindo e alimentando o inimigo, alimentando um
monstro que eu não tenho como desmontar”.

A EXPECTATIVA DE VOCÊS ERA QUE AS PESSOAS COMEÇASSEM A POSTAR
DESMANIPULAÇÕES FORA DA CANETA?

Também.  Antes do cenário atual, que a gente está, da comunicação digital na briga
política, mais de 70  Canetas ou variáveis apareceram pelo Brasil. No twitter, em diferentes
mídias. Então você tinha desde uma torcida de futebol fazendo (uma página) para dizer que a
mídia favorecia a outra, e outras páginas que foram surgindo. Aquilo a gente achou bacana.
Achou  bacana  até  quando  surgiu  um,  “contraponto”  -  por  que  a  Caneta  sempre  foi
progressista, mas ela nunca foi partidária, e aí surge do nada um monstro ideológico partidário
e que ataca frontalmente a gente....

Enfim, eu não tenho planos, fixos, mas eu sei que a  Caneta nesse período vai ser
importante. Porque toda vez que eu vou dar uma palestra, que vou dar um curso, e cito a
Caneta como exemplo  de  uma iniciativa que  deu certo,  que se  desenvolveu  e  que criou
comunidades, é unânime, em qualquer lugar do Brasil, pessoas da área de comunicação que já
ouviram falar,  viram nascer  ou  viram crescer.  E  consideram uma frente  importante,  uma
criação importante, ou até um marco dentro da comunicação digital.

NA POSTAGEM COMEMORATIVA DE UM ANO DA CANETA A ANA DISSE QUE A
CANETA TINHA  FEITO  DELA  UMA  MIDIATIVISTA.  VOCÊ  SE  VÊ  COMO
MIDIATIVISTA TAMBÉM?

Não. Odeio esse termo (risos). As pessoas se utilizam do termo para construir suas
vidinhas  em volta  de  alguma coisa  intangível.  Eu conheço  gente  o  suficiente  que  se  diz
midiativista e que tem essa categorização, ou tem isso no seu cartão de visita, para adquirir
um status  que  eu  sou  completamente  contra.  Tanto  que  eu  nunca  quis  que  o  meu  rosto
aparecesse na Caneta, nunca foi algo focado em mim ou na Ana. A Ana também tem muito
isso de não querer individualizar as coisas, e eu acho que para mim é o caminho contrário; eu
não quero sair por aí falando enquanto Caneta. A Caneta é mais uma coisa que eu fiz.

MAS VOCÊ SE CONSIDERA UM ATIVISTA?

Não. Eu sou militante. 

E A CANETA NÃO TEM A VER, NA SUA VISÃO, COM ATIVISMO?

Não para mim. Pode ter para a Ana. E não acho isso conflitante.

NA SUA PÁGINA PESSOAL DO FACEBOOK VOCÊ  CHEGOU A SE INTITULAR
EDITOR-CHEFE  DA  CANETA  DESMANIPULADORA  .  VOCÊ  CONSIDERA  A
PÁGINA UMA FORMA DE JORNALISMO?

Considero uma forma de jornalismo, sim. Porque em alguns momentos a gente deu
furos. E se você dá furos é porque você tem um veículo com um mínimo de capilaridade. Se
você tem um veículo você tem o meio – que eu brinco que são os “memes de produção”.
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Então a partir do momento que eu estou utilizando os “memes de produção”, se torna um
veículo de mídia.

ENTRE  O  JORNALISMO  E  O  ATIVISMO,  VOCÊ  ACHA  QUE  A  CANETA É
TOTALMENTE JORNALISMO?

A Caneta não é totalmente jornalismo. A Caneta é um reflexo da nossa militância, do
nosso ativismo. Está dentro, como outras coisas que eu criei na minha vida, do tempo de lazer
que eu, fora do meu período profissional, doo para o que eu considero que seja um ideal. Isso
para mim é  ser  militante.  Porque eu tenho dirigente,  eu  sigo  uma linha  política,  eu  sigo
indicações. Não que a Caneta siga indicações de ninguém acima. Mas para mim são passadas
diretrizes que são tiradas coletivamente, eu concordo com essas diretrizes, porque faço parte
de grupos maiores do que eu como a CUT ou como o Partido dos Trabalhadores, e a Caneta é
um dos meios por onde eu dou vazão ao que eu acredito, e que é decidido coletivamente. Por
mais que ainda tenha um filtro para que não seja um canal partidário ou sindical. Há que ter
essa dualidade com a Ana para que eu não deixe a minha militância engessar algo que é maior
até do que essas lutas. A Caneta é um instrumento dessas lutas, mas não é engessada como
instrumento dentro dessas lutas.

Eu me intitulava editor-chefe da Caneta – não me intitulo mais – porque eu estava
apresentando muito a Caneta enquanto case, e fazendo estudos em cima da Caneta, e aí era
bom ter para fazer essa relação; e para as pessoas me acharem. Depois eu tirei isso só para ter
um pouco de paz (risos).

E a gente também checa fontes, faz todo o processo necessário para o jornalismo. A
gente vai atrás das fontes, eu cansei de pegar o telefone e ligar para coleguinha, cansei de
mandar  mensagem para  órgão público para  confirmar  fala.  Então  para  mim é  jornalismo
porque tem práticas jornalísticas ali dentro.

QUANDO COMEÇOU A FAZER A CANETA VOCÊ ERA FAMILIARIZADO COM A
ANÁLISE DO DISCURSO?

Eu era, mas eu não tão íntimo. Eu sempre gostei muito de semiótica, e quando eu
passei pela semiótica eu passei pela análise do discurso logo depois, mas nunca imaginei que
um dia focaria tanto nela, e descobriria que seria um campo tão aberto a diversas formações.
Porque tem análise do discurso para tudo quanto é lado. Mas eu nunca tinha parado para
sentar e estudar e achar que um fenômeno surgiria dali.

HOJE VOCÊ RELACIONA A CANETA À ANÁLISE DO DISCURSO? POR QUÊ?

Totalmente. Totalmente, não tem como dissociar uma coisa da outra. A Caneta olha de
uma maneira holística para o mundo. Normalmente quando tem textão na Caneta sou eu que
escrevo. Eu sou um cara do textão. Eu sempre fui o chato do textão analítico, é como eu me
expresso melhor. E aí quando a Caneta surgiu eu senti uma necessidade de analisar por mais
de um viés. Então eu ia conversar com pessoas de outras áreas. Para fazer um texto eu ia
conversar com pessoas de direito, até cientistas políticos, por que eu sou um jornalista, não
tenho formação de direito e muita coisa que a gente trata é de direito, por exemplo. Então ela
tem todas as análises combinadas de muitas áreas diferentes; pessoas analisam e eu analiso a
análise das pessoas para montar uma narrativa coerente.
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