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RESUMO

A Mitosfera do Consumo é uma noção teórica desenvolvida dentro da grande área das
Ciências da Comunicação; está particularmente ligada aos estudos de comunicação e consumo
e aos estudos do imaginário. Junto dos trajetos do sentido e das narrativas mediáticas é uma
noção que serve para se compreender os curto-circuitos do imaginário, processos de fluxo e
refluxo de imagens simbólicas nas práticas de comunicação e consumo. Diante de uma
consumação de narrativas mediáticas (o que se chamou de consumação mediática), este
trabalho identifica a formação de imagens simbólicas do consumo. A Mitosfera do Consumo,
somada a uma série de noções diferenciadas e articuladas entre si, foi tratada nesta pesquisa
em duas partes. Na primeira, decifrou-se isto que dá o título da tese: “Mitosfera do Consumo:
trajetos do sentido e narrativas mediáticas”, acentuando-se aí questões de ordem
epistemológica, teórica e metodológica; na segunda, descreveu-se o seu poder de afetação, ou
senão um poder hermenêutico e de revelação das imagens simbólicas a partir de tragédias e
narrativas que envolveram atores de novela e um time de futebol (o que se chamou de
tragédias mediáticas). A escolha desses acontecimentos se deu conforme a sua própria
emergência e visibilidade na esfera pública e mediática, e também por ter sido possível
entregar-se à sua dinâmica afetiva e simbólica. O estudo dessas tragédias mediáticas se dá
numa singular combinação entre techné e arché, entre o novo e o arcaico, e revela certos
aspectos da realidade – os mais profundos – que desafiam qualquer forma de conhecimento.
Estudar a esfera do mito, da tragédia e dos sentidos da morte com as narrativas mediáticas
pode, contudo, ser uma chave de compreensão de como uma sociedade de consumo se diz e
se organiza a partir de imagens simbólicas; ou como o atual encarna o que é substancial. Sem
dúvida, realizou-se aqui uma reaproximação com uma sabedoria popular, com o quotidiano, o
que nos pareceu adequado a um diagnóstico de como se formam algumas atmosferas sensíveis
da comunicação, do consumo e do imaginário. Seu prognóstico será outra questão.

Palavras-chave: comunicação e consumo; imaginário; trajeto do sentido; imagem simbólica;
tragédia mediática.

ABSTRACT

The Mitosphere of Consumption is a theoretical notion developed in the large area of
Communication Sciences; it is particularly linked to studies of communication and
consumption and to studies of the imaginary. Along with the trajectories of meaning and
media narratives is a notion that serves to understand the short-circuits of the imaginary,
processes of flow and reflux of symbolic images in the practices of communication and
consumption. Faced with a consummation of media narratives (what was called the media
consummation), this work identifies the formation of symbolic images of consumption. The
Mitosphere of Consumption, coupled with a series of differentiated and articulated notions,
was treated in this research in two parts. In the first one, it was deciphered what gives the title
of the thesis: “Mitosphere of Consumption: trajectories of meaning and media narratives”,
accentuating issues of epistemological, theoretical and methodological order; in the second
part, we described its force of affectation, or else a hermeneutic force and the revelation of the
symbolic images from tragedies and narratives that involved soap opera actors and a soccer
team (what was called the media tragedies). The choice of these events occurred according to
their own emergence and visibility in the public and media sphere, and also because it was
possible to indulge in their affective and symbolic dynamics. The study of these media
tragedies occurs in a singular combination of techné and arché, between the new and the
archaic, and reveals certain aspects of reality – the deepest ones – that defy any form of
knowledge. Studying the sphere of myth, tragedy and the meanings of death with the media
narratives may, however, be a key to understanding how a consumer society says and
organizes itself from symbolic images; or how the present embodies what is substantial.
Undoubtedly, a rapprochement with popular wisdom, with daily life, was held here, which
seemed to us adequate to a diagnosis of how some sensitive atmospheres of communication,
consumption and imaginary are formed. Its prognosis will be another matter.

Keywords: communication and consumption; imaginary; trajectory of meaning; symbolic
image; media tragedy.
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INTRODUÇÃO: DO TÍTULO E DAS SUAS CIFRAS

Do árabe sifr, traduzido do sânscrito sunya, a cifra significava vazio, depois significou
zero e, mais tarde, algarismo. O título Mitosfera do Consumo: trajetos do sentido e narrativas
mediáticas é cifrado, já que tem qualquer coisa de vazio. Mas é um vazio que se pode
comparar ao “vaso do cozinhar da alma” que aceita tudo, como disse o criador da psicologia
arquetípica pós-junguiana, James Hillman (2010 [1977]). Tudo pode se tornar alma ou
quaisquer e todos os eventos, tomados pela imaginação, fazem crescer o espaço psíquico.
Seria demais, entretanto, insistir no vazio ou no senso de totalidade que o título pode suscitar,
pois perderíamos a especificidade teórica dessas cifras e alguns objetivos mais concretos da
pesquisa. A Mitosfera do Consumo, os trajetos do sentido e as narrativas mediáticas
requerem, portanto, um deciframento que nos propusemos a realizar a seguir, nesta Introdução
e na Primeira Parte deste trabalho, na qual iremos tratar de cada cifra do título, não de maneira
a isolá-las, mas considerando-as na sua inter-relação ou conjugação.
A nós mesmos o título parece se impor como um desafio enigmático, uma vez que,
não oferecendo um significado pronto e acabado, indica o ambiente de formação das imagens
simbólicas que existe no contexto da produção e do consumo de histórias, narrativas ou
imagens mediáticas – considerando-se que a narrativa, ou a discursividade não deixa de ser
um “recital de imagens” (DURAND, 2010 apud BARROS, 2014a). Em verdade, a noção de
imagens simbólicas não está explícita no título, mas latente aos olhos treinados pela noção de
trajeto do sentido proposta pelo antropólogo do imaginário, Gilbert Durand (1921-2012).
Tampouco o mito, que está inscrito na mitosfera, a noção de esfera, que também está presente
nessa cifra, bem como as narrativas mediáticas não são coisas fáceis de serem entendidas ou
decifradas do ponto de vista da sua simbolicidade – palavra que Ana Taís Martins Portanova
Barros (2017) usou para tratar de algo menos acabado que a própria imagem, isto é, a
visualidade da imagem.
Por conta deste deciframento necessário e introdutório de um título que se pode dizer
tem algo de enigmático, ele se desdobrará na Primeira Parte deste trabalho, cujos capítulos
podem ser nomeados pelas próprias cifras do título: Mito (capítulo 1) + Esfera → Mitosfera
(capítulo 2) + Consumo → Mitosfera do Consumo (capítulo 3) + trajetos do sentido →
Mitosfera do Consumo: trajetos do sentido (capítulo 4) + narrativas mediáticas → Mitosfera
do Consumo: trajetos do sentido e narrativas mediáticas (capítulo 5). Essas são as cifras do
título desdobradas em um sumário de pesquisa coerente com a construção teórico-
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metodológica da tese. Na Segunda Parte – e tendo já esclarecido que nossa investigação se
inscreve nos estudos de comunicação e consumo em diálogo com os estudos do imaginário,
propondo-se aí uma compreensão da formação das imagens simbólicas em ambientes de
comunicação mediática e consumo (consumação mediática) –, tratar-se-á de um corpo
empírico de narrativas mediáticas que terá na tragédia uma chave mitodológica de
compreensão. Na Primeira Parte caberá, por isso, circunstanciar essa escolha sob alguns
termos, operações e conceitos mitodológicos apresentados por Gilbert Durand (2003 [1996]) e
amplamente trazidos ao campo da Comunicação por Barros (2010; 2014a; 2014b). Eles dizem
que, ao estudo dos símbolos pregnantes, o sentido simbólico é antes revelado do que
decodificado. Sobre essa revelação, uma espécie de deciframento ou, em nosso caso, uma
metodologia de inspiração mitodológica se faz necessária para mostrar o que o sociólogo do
quotidiano, Michel Maffesoli (2006), chamou de enraizamento dinâmico das imagens, ou
como as imagens adquirem um sentido simbólico na sociedade da consumação.
Ao longo desta Introdução e da Primeira Parte, apresentaremos outros conceitos,
outras noções, ou cifras do conhecimento que localizam a tese em seus níveis epistemológico,
teórico e metodológico; que em verdade atravessam toda a pesquisa, passando pela Segunda
Parte, então reservada a procedimentos de descrição e interpretação de algumas atmosferas de
sentido ligadas a narrativas mediáticas. Buscar-se-á, em linhas gerais, compreender a
formação das imagens simbólicas nesta sociedade de consumo, já que essas imagens não são
apenas representações de simples objetos de troca, mas índices do inconsciente coletivo –
nascedouro do mito – que exerce um poder diretor sobre como dizemos sobre nós mesmos e
como nos organizamos em sociedade; e é aqui que a cultura mediática joga um papel central
no âmbito de uma consumação mediática.
Na Segunda Parte, portanto, realizar-se-á uma espécie de descrição de fundamentação
mitodológica e ilustrativa da Mitosfera do Consumo, dos trajetos do sentido e das narrativas
mediáticas; especialmente a partir de duas tragédias ou dois acontecimentos que chamamos
de tragédias mediáticas, articuladas a uma comunidade imaginada brasileira e, às vezes, a
uma comunidade globalmente ambientada pelas mesmas imagens. Reside aí uma questão
importante: como o atual encarna o que é substancial? Ou como a transcendentalidade se
conjuga com a historicidade?
.....
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Das cifras
As cifras, que sempre constituíram uma linguagem privilegiada pelos esoteristas, não
eram consideradas simples sinais, mas significantes-chave de escritas que remetiam a
inumeráveis sentidos e serviam para abrir o espírito ao conhecimento (IFRAH, 1981). Nesse
sentido, não haveria outro método para decifrar senão aquele elaborado pelo próprio
imaginário ou pela faculdade de imaginação, de modo que, ao considerarmos um título
cifrado, sugerimos que é preciso imaginar o que as cifras do título secretam para lidar com o
seu segredo. Segredo, secreto e secretar são palavras que vêm do latim sacretu. O que se
sugere é que as cifras do título guardam segredos, enquanto secretam, ou manifestam algum
sentido mais ou menos patente. Como fez Edgar Morin (2017) no livro Connaissance
ignorance mystère, tratar-se-á de compreender aí a presença do desconhecido no conhecido,
do enigma no banal, do mistério em todas as coisas e de uma ignorância em cada avanço do
conhecimento.
.....
Da Mitosfera do Consumo como objeto teórico e empírico
É uma esfera do conhecimento que, em aumentando o seu volume, aumenta o nosso
contato com o desconhecido e com o mistério que o mito dá a revelar, ao menos em parte, e
momentaneamente; em nosso caso, dá-se a revelar através da consumação mediática, ou seja,
através de práticas de consumo ligadas às narrativas ou imagens mediáticas da chamada
sociedade de consumo. É uma noção teórica que surge nos estudos de comunicação e
consumo e se estabelece nas correspondências com os chamados estudos do imaginário,
donde o conceito de trajeto do sentido indica o “lugar” onde a imagens simbólicas se formam
(DURAND, 2012). A Mitosfera do Consumo pode ser uma forma de se referir, então, a uma
esfera de estruturas figurativas que “são maneiras que a imaginação tem de organizar as
imagens simbólicas, entendidas como profundamente (ou seja, arquetipalmente) motivadas e,
aí sim, culturalmente determinadas [pelas intimações do consumo, dos media, etc.]”
(BARROS, 2017, p. 201). Compreender a formação das imagens simbólicas do consumo, ou
como a “arquetipia e a fenotipia criam entre si um trajeto no qual as imagens movimentam-se,
chamado por Durand de trajeto antropológico ou trajeto do sentido” (Idem.), será o nosso
principal objetivo. Parte-se da tese de que “nem incontornabilidade arquetipal, nem a
determinação cultural são fixas; elas estão situadas em polos extremos do imaginário, ambos
lutando por se instalar na consciência antropológica” (Idem.). Leva-se em especial

11

consideração abordagens que compreendem que “a Comunicação não só coloca em circulação
imagens informativas, que falam (ou encobrem) uma realidade, como também imagens
simbólicas que fazem a realidade e que atuam diretamente no nosso enraizamento
antropológico” (BARROS, 2013, p. 15). Nesse sentido, pode-se definir o objeto teórico e
empírico desta pesquisa pela formação das imagens simbólicas do consumo em trajetos do
sentido, que por sua vez se formam com as narrativas mediáticas; em outras palavras, e já
indicando o nosso recorte empírico, o objeto trata da formação das imagens simbólicas do
trágico e da morte na sociedade da consumação – no quotidiano da consumação mediática.
.....
Da consumação mediática
É mais uma noção que surge no âmbito das abordagens da Mitosfera do Consumo.
Essas noções podem, assim, ser mais bem compreendidas na sua inter-relação. Não se tratará
aí do consumo reduzido ao ponto de vista da racionalidade das trocas pagas, ou do consumo
dito “consciente”, nem do consumismo irrefletido, mas de um consumo da alma ou da
imaginação, da própria comunicação mediática. Tratar-se-á de uma consumação mediática,
porque na Mitosfera do Consumo os media têm um lugar central na produção de imagens
simbólicas dadas ao consumo. E aqui não está realmente claro o que difere imagens do
consumo e imagens para o consumo. Para ilustrar a hipótese da ambiência simbólica e
emocional dessa consumação (o que também sugere a cifra da mito + esfera), trabalharemos
com narrativas ligadas a duas tragédias que chamamos de tragédias mediáticas – por conta
do seu poder de afetação e do seu poder hermenêutico –, considerando-se que é precisamente
na consumação que, diante de uma mesma figura, como entende Barros (2014b), podem ser
evocados desde ícones até arquétipos.
Pode-se dizer que, fenomenologicamente, a consumação é um princípio de tudo o que
é produzido, criado ou consumido pela natureza, pela cultura e pela alma. Tudo pode ser
consumido pela alma em seu eterno trabalho, porque, como soube dizer Edgar Morin (2017,
p. 74, tradução nossa): “Como viver é ir em direção à morte, combatendo-a, a vida trabalha
para viver enquanto trabalha a morrer e a vida trabalha para morrer enquanto trabalha a
viver”1. Essa inseparabilidade radical e antinômica da vida e da morte, mediada pela
consumação e pelo imaginário, será, pois, um princípio trágico de todo o cortejo semiológico

“Comme vivre c’est aller vers la mort en la combattant, la vie travaille à vivre en traivaillant à mourir et la vie
travaille à mourir en travaillant à vivre”.
1
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realizado pelo trabalho da alma; e será, neste trabalho, o princípio da noção de consumação,
ou de como lidamos, no quotidiano, com o trágico, o espaço, o tempo e a morte, que são
categorias fundamentais a todo devir em sociedade; e, portanto, consubstanciais à
comunicação e à consumação mediáticas.
.....
Da Mitosfera do Consumo como esfera de associações mágicas
No sentido do analogon que a imagem constitui, e que “não é nunca um signo
arbitrariamente escolhido, mas sempre intrinsecamente motivado, o que significa que é
sempre símbolo” (DURAND, 2012, p. 29), o gesto de decifrar ou imaginar esta tese não
implica, contudo, “fiar nas exiguidades ou nos caprichos da nossa própria imaginação” (Ibid.,
p. 18), mas dialogar com um repertório (quase exaustivo no caso de autores como Mircea
Eliade e Gilbert Durand) do imaginário normal e patológico das camadas culturais que a
história, as mitologias, a etnologia, a linguística e a literatura propõem. Numa primeira
definição teórico-metodológica, e na esteira do frutuoso mandamento de Gaston Bachelard, a
Mitosfera do Consumo – enquanto imagem teórico-metodológica da sociedade de consumo –
só pode ser estudada por outra imagem, que remete a outra imagem, e assim sucessivamente,
como uma esfera de associações mágicas. Como quer Morin:
[A] linguagem já abriu a porta à magia: desde o momento em que toda a
coisa chama imediatamente ao espírito a palavra que a designa, a palavra
chama no mesmo instante a imagem mental da coisa que evoca, conferindolhe, mesmo que esteja ausente, a presença (MORIN, 1988, p. 99).

Por aí, pela linguagem que passa pelo pensamento mágico, haverá um irresistível
senso de continuidade das coisas e dos seres diante da morte – uma presença na ausência
mediada pela imagem. Isso implica considerar, como quer Durand – autor de As estruturas
antropológicas do Imaginário (2012 [1963]), obra que ele próprio diz se tratar de uma espécie
de “manual” do imaginário –, a frágil grandeza do homo sapiens, o que está no centro das
nossas preocupações, especialmente quando estudamos tragédias mediáticas, que a nosso ver
só podem ser compreendidas, em termos comunicativos, pelo imaginário.
Essas tantas palavras ou cifras dispostas numa “coincidência de opostos”
(frágil/grandeza, ausência/presença) não por acaso convocam a ambiguidade semântica (o
pensamento metafórico ou simbólico) para tratar da ambiência e da ambivalência das coisas
que pretendem fundamentalmente demonstrar: o enraizamento dinâmico do próprio
imaginário, isto é, esse sistema dinâmico e organizador de imagens que constitui a nossa
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própria faculdade de simbolização – numa consumação mediática e quotidiana. Neste sistema
de imagens e relações de imagens consumidas no quotidiano nada é absoluto, pois a
ambivalência estará sempre em jogo e submetida à consumação da alma. A despeito dos tipos
de apropriação utilitarista dos media, os gestos de cifrar e decifrar imagens mediáticas
lembram, portanto, que a coïncidentia oppositorum preside uma organicidade do imaginário
na sua vinculação com as práticas de comunicação e consumo. Tal “coincidência de opostos”,
outro modo de dizer ambivalência, ambiente ou ambiguidade, fundamenta-se na própria
sabedoria relativista que “‘sabe’, por um saber incorporado, que nada é absoluto, que não há
verdade geral, mas que todas as verdades parciais podem entrar em relação umas com as
outras” (MAFFESOLI, 1998, p. 10-11). O bom uso do relativismo, como propõe Michel
Maffesoli (Idem.) é isto: “quando não há uma finalidade assegurada, quando o objetivo
distante esmaeceu-se, [e] podemos conceder às situações presentes, às oportunidades
pontuais, um valor específico”. Nesse sentido, vamos compreender a formação das imagens
simbólicas em duas tragédias mediáticas: a “tragédia de Domingos Montagner” e a “tragédia
da Chapecoense” (Parte II deste trabalho). Parafraseando esse autor – que segue uma tradição
dos estudos do imaginário enquanto discípulo de Durand, que por sua vez fora discípulo de
Bachelard –, nós sabemos que propor ou aceitar uma tese cifrada como esta “é bem difícil
para os diversos moralismos que funcionam à base da lógica do ‘dever ser’” (MAFFESOLI,
1998, p. 10-11). De modo que a nós, infringindo um pouco esta intimação pedagógica do
imaginário progressista, não nos importará, nesta pesquisa, como “devem ser” o imaginário
do consumo e dos media, mas como eles atuam, simbolicamente, no quotidiano – e nos casos
examinados. Sem dúvida, é este um estudo que se pode prestar a um imaginário progressista,
mas visa, antes, compreender a progressividade das histórias humanas através do mito, do
consumo e da comunicação mediática; ou disto que chamamos de consumação mediática, ou
tragédias mediáticas. Num sentido ainda mais amplo: Mitosfera do Consumo.
.....
Do imaginário e como abordá-lo na sociedade de consumo
Conta-se que o imaginário – este sistema de imagens e relações de imagens que
constitui o capital pensado e impensado do homo sapiens – vem se formando desde os cerca
de um milhão e meio de anos que o homo erectus ficou em pé na face da Terra (DURAND,
2012), de tal sorte que somente um pensamento metafórico, em toda sua polissemia e
dinamismo, seria capaz de refletir sobre como o imaginário se constitui na alma, na cultura
dos media e do consumo, e corresponde, sob diversas modulações, ao aspecto enigmático da
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vida, à harmonia conflitual que é toda existência (MAFFESOLI, 2016). É por isso que, quanto
ao título desta tese, antes de se tratar de um título armado pela representação de qualquer
coisa ou objeto que exista tão somente fora da alma, quer seja um “objeto empírico”, externo
e passível de ser recortado, dissecado, quantificado, explicado, fácil e “moralmente”
identificado, trata-se de um título que, cifrado, remete ao que há de trajetivo no próprio
imaginário da consumação (mitosfera do consumo: trajetos do sentido) e que está
intimamente ligado às histórias que circulam nos media (as narrativas mediáticas); ou seja, é
através de uma acentuação neste tipo de “consumo de comunicação” (uma consumação
mediática) que se pode tratar da esfera do consumo, de um ambiente comunicacional de
projeções de imagens e identificações com essas imagens ou narrativas mediáticas.
Para demonstrar essa abordagem de fundamentação antropológica do imaginário, e
mitodológica (DURAND, 2003), iremos trabalhar com imagens de duas tragédias, a partir das
quais é possível reconhecer como o atual encarna o que é substancial, arquetípico e simbólico.
Em linhas gerais, a mitodologia será um modo de compreender, ao menos aqui, o humano em
sua inteireza (espírito-corpo, inconsciente-consciente, natureza-cultura, etc.) e um
procedimento metodológico que, como diz a letra (DURAND, 2003), busca reconhecer mitos
diretores em textos/imagens da cultura (o que se chamou de mitocrítica) e o seu
desdobramento nos contextos onde são produzidos e recebidos (que é a mitanálise). Por isso é
um procedimento metodológico que pode servir à Comunicação ao permitir, dentre outras
coisas, que se evidencie o clima emocional gerado por imagens simbólicas “detonadas” ou
formadas com as narrativas mediáticas.
As narrativas mediáticas referentes a acontecimentos que nós “brasileiros”, enquanto
sociedade e cultura, chamamos de tragédia, se nos mostram como uma excelente forma de
acesso à observação e interpretação da esfera do mito e da consumação mediática, ou das
correspondências entre comunicação, consumo e imaginário. A tragédia, segundo o filósofo
Luc Ferry (2016), é uma categoria de pensamento carregada de um valor simbólico extramoral2. A tragédia, então, é um conflito que se nos acomete e que, normalmente, opõe duas
legitimidades equivalentes, mas que, facilmente no senso comum, confundem-se com o
“atentado”, o “acidente”, o “caos”, ou a “desordem”. Há, contudo, uma dimensão de
organização e ordem na tragédia que não se pode querer subtrair. A tragédia é como uma irmã

2

Informação verbal. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=eoMO6svsQRg>. Acesso em: 31 out.
2017.
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bastarda do destino e que às vezes aparece, não sem o antidestino, a partir do qual o
imaginário se ajusta, se acomoda, ou “dá um jeito” de sair das trevas em direção à luz.
Iremos trabalhar – sob inspiração/fundamentação mitodológica – com narrativas
mediáticas da “tragédia de Domingos”, do ator brasileiro que morre no Rio São Francisco (no
município de Canindé de São Francisco, Sergipe)3, que é o mesmo rio da novela da Rede
Globo de televisão, exibida no ano de 2016, e que dá o seu nome popular à trama, “Velho
Chico”, na qual Domingos Montagner era protagonista; e trabalharemos com narrativas da
“tragédia da Chapecoense”, da queda do avião4 que levava essa equipe de futebol brasileira a
disputar uma final de campeonato internacional inédita na Colômbia, em novembro do mesmo
ano. Por ora é o que cabe dizer sobre o que seria o “objeto empírico” desta pesquisa – nota-se,
ligado a duas esferas culturais importantes da cultura brasileira (telenovela e futebol). Nossos
objetivos, nas páginas que se seguirão, serão antes de ordem epistemológica, teórica e
metodológica; e podem se resumir a um decifrar do título (Mitosfera do Consumo: trajetos do
sentido e narrativas mediáticas), o que por sua vez deve servir como rota teóricometodológica adequada ao estudo das formas simbólicas existentes em práticas de
comunicação e consumação mediáticas. Pretende-se, pois, oferecer uma ideia complexa do
imaginário e algumas maneiras de abordá-lo na sociedade da consumação. Uma delas é a do
pensamento radical (MAFFESOLI, 2016).
.....
Do pensamento radical nos estudos de comunicação e consumo
Se no Brasil o estudo da interface da comunicação com o consumo, ou senão os
estudos de comunicação e consumo já possuem certa tradição na pesquisa em Comunicação,
ao menos desde a constituição do Programa em Comunicação e Práticas de Consumo da
ESPM (2006), evidenciando-se aí uma perspectiva predominantemente historicista destes
fenômenos (comunicação e consumo), mas com grande diversidade temática5 e tratando
muitas vezes da “imagem”, não se pode dizer que a interface epistemológica, teórica e
metodológica com o imaginário (ou senão com os estudos do imaginário) tenha sido
3

Em 15 de setembro de 2016.
Em 29 de novembro de 2016.
5
A partir dos Grupos de Pesquisa cadastrados no CNPq e que fazem parte das duas linhas de pesquisa do
PPGCOM-ESPM, é possível verificar a diversidade temática dos estudos de comunicação e consumo: arte;
cultura empreendedora; discursos e biopolíticas; história; memória e subjetividade são temas de Grupos que se
inserem na linha de pesquisa Lógicas da produção e estratégias midiáticas articuladas ao consumo. Identidades
socioculturais; educação e teleficção; culturas juvenis, imagem e política; ética; interculturalidade e cidadania
são temas da linha de Processos de recepção e contextos socioculturais articulados ao consumo.
4
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amplamente explorada; ou não se pode afirmar, como na Comunicação, que haja uma tradição
teórica sobre a fonte desta imagem, que é o imaginário (BARROS, 2013). Se com forte base
em perspectivas historicistas e discursivas da chamada sociedade de consumo – cultura
mediática – pudemos discutir as categorias do consumo e do consumismo, a parte boa que
dista da ruim (o útil do inútil, a necessidade do desejo, do supérfluo, a inserção cultural e
cidadã versus a reprodução de valores considerados dominantes e até mesmo nocivos),
possibilitando-se dizer que o consumo serve para pensar6, enquanto o consumismo, este sim,
seria a parte irrefletida do consumo, desenfreada, egoísta ou desnecessária, a consumação nos
parece uma categoria que pensa nas ambivalências, no contraditório e na organicidade
presente em toda e qualquer situação de consumo, na sua incontornável correspondência com
o imaginário; e na sua fundamental correspondência com a nossa trágica condição de
existência. É possível compreender aí que, como escreve Maffesoli (1985, p. 136, tradução
nossa):
Nada é absoluto, a ambivalência está sempre à obra em qualquer situação ou
ocorrência que seja. [...] Exemplos dos mais consistentes poderiam mostrar
que a ambivalência não é somente uma ideia filosófica ou um objeto de
querela escolar. O bem, o mal, o verdadeiro, o belo... São sempre relativos e
sua apreciação merece múltiplas nuances e depende das situações em que se
apresentam7.

Trata-se de considerarmos que, na estreita relação entre comunicação, consumo e
imaginário, os princípios de identidade e não-contradição, que arriscamos dizer atuam em
categorias como as de consumo e consumismo, não são pertinentes. De um lado, evidencia-se
a “identidade” do consumo que representaria o perverso, isto é, o consumismo, enquanto do
outro, um consumo cada vez mais chamado de “consciente”, “responsável”, “sustentável”, a
parte que lhe seria “identificada” como útil e comprometida com o Outro, com o Mundo.
Isoladas ou distintas, essas noções induzem a uma separação (útil/inútil, necessidade/desejo,
bem/mal, natureza/cultura, consciente/inconsciente, etc.) que a palavra consumação não
pretende, ao menos aqui, acentuar; e nem a Mitosfera do Consumo. Ao contrário, acentua-se a
dimensão ambiente e ambivalente do imaginário implicada nessas cifras, ou seja, nos próprios
textos e contextos socioculturais articulados ao consumo.
6

Sobre essas questões, conferir os trabalhos seminais de Mary Douglas e Baron Isherwood (2013) e Néstor
García-Canclini (1995). E o livro organizado por Maria Aparecida Baccega (2008) que trata da comunicação e
das culturas do consumo, contando com diversos autores brasileiros que têm construído a área de estudos
denominada “comunicação e consumo”.
7
“Rien n’est absolu, l’ambivalance est toujours à l’oeuvre dans quelque situation ou occurrence que ce soit. [...]
Des exemples plus conséquents pourraient montrer que l’ambivalance n’est pas seulement une idée
philosophique ou l’objet d’une querelle d’école. Le bien, le mal, le vrai, le beau... sont toujours relatifs et leur
appréciation mérite de multiples nuances et dépend des situations dans lesquelles ils se présentent.”
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Nesta pesquisa, observaremos mais a fundo – no caso da construção do objeto
empírico desta tese – certos acontecimentos mediáticos, ou senão constelações de narrativas
mediáticas investidas numa dada tragédia – olhar que reclama por uma teoria da
consumação, quando não obstante insiste na categoria consumo, a fim de que o presente
debate se inscreva nos estudos de comunicação e consumo e com o objetivo de tratar da coisa
propriamente simbólica na chamada sociedade de consumo; das constelações de imagens
simbólicas do consumo. Enquanto uma cifra da nossa pesquisa, sugere-se que não se pode
compreender a ambivalência das práticas de consumo, a sua expressão harmônica e conflitual,
contraditória, ambiente ou simbólica, menosprezando a sua dimensão imaginária, isto é, a
imaginação ou a consumação da alma; e, como disse ainda Barcellos (2012), a “alma do
consumo”, o que nós chamamos de Mitosfera do Consumo, ou seja, a ocorrência trágica da
consumação enquanto condição humana e situação cultural, através da qual, parafraseando o
filósofo da tragédia do século XIX, Friedrich Nietzsche (1992 [1872], p. 72), o mito pode
chegar ao seu mais “profundo conteúdo”, à sua “forma mais expressiva”. Já como querem
Armand e Michèle Mattelart (2001 [1995]), logo no início da conclusão do clássico História
das Teorias da Comunicação, é diante da derrocada da ideologia racionalista do progresso
linear e contínuo que a comunicação assumiu seu lugar enquanto parâmetro por excelência da
evolução da humanidade. Como compreender essa evolução? A comunicação mediática é
parâmetro para compreendermos a progressividade das histórias humanas, além de significar
uma esfera capaz de fazer irromper o sagrado ou o “Sobrenatural” no Mundo, como quer o
cientista das religiões, Mircea Eliade (2007 [1972]). Não por acaso, para Maffesoli, a internet
é a noosfera pós-moderna. Há um “reencantamento do mundo”, nesse sentido, dado o
“desencantamento do mundo” da modernidade provocado pelo progresso linear e racionalista.
Para Malena Contrera (2010), é já outra coisa que deve estar em jogo, ou senão a ênfase é
colocada numa outra direção, numa outra esfera que ela chamou de Mediosfera – uma esfera
de seres imaginários que, gerados e mantidos pelos meios de comunicação, causam “perda de
sentido” ou “esvaziamento simbólico”, “perda gradativa da complexidade simbólica e
metafórica do pensamento humano, que é substituída pela literalidade”; “emissão
desenfreada”, típica do capitalismo; “violência contra a capacidade de imaginação humana”;
“apagamento do outro”, “crise da alteridade”. Ou seja, a Mediosfera, esta “esfera específica
composta pelo imaginário mediático e situada no âmago da noosfera”, estaria “vampirizando”
a noosfera por dentro. Entre essas hipóteses do reencantamento do mundo pós-moderno e do
desencantamento do mundo de uma modernidade contemporânea, só podemos sugerir, dentro
dos estudos de comunicação e consumo, a Mitosfera do Consumo: trajetos do sentido e
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narrativas mediáticas – essas cifras que servem para abrir o espírito aos mistérios de uma
esfera sociocultural, mítico-mágica, dos media e do consumo e que está aí para prová-la em
suas ambivalências de sentido. Processos de sacralização, dessacralização e ressacralização
têm realmente recebido atenção dos estudos do imaginário, e, segundo Barros (2017, p. 11),
“precisam, ainda, de mais investigação”.
O mito da tragédia de um ator de telenovela e da tragédia de um time de futebol são
“histórias verdadeiras”, assim como “o mito da origem da morte é igualmente ‘verdadeiro’
porque é provado pela mortalidade do homem, e assim por diante”. (ELIADE, 2007, p. 12). O
mito é dinâmico e enraizado, e a esfera do mito (na pós-modernidade) parece resultar da
combinação entre techné e aesthesis, entre técnica e emoção, entre techné e arché, ou seja,
entre o novo e o arcaico. O pensamento que visa compreender essa mitosfera do consumo é
radical, ou seja, busca captar na raiz o seu sentido (MAFFESOLI, 2016); e isso, na
Comunicação, é mesmo um pensamento radical com relação ao que Barros (2013, p. 13)
entendeu estar ocorrendo no Campo, que é uma “suposta autoevidência do imaginário e do
simbólico como manifestos na linguagem, desembocando numa redução do imaginário aos
seus sintomas sociais”.
.....
Da poética quotidiana
O trabalho está organizado em duas partes, como já adiantamos. Na Primeira Parte,
apresenta-se o título e suas cifras numa espécie de deciframento que se dá a partir de
princípios epistemológicos, teóricos e metodológicos relativos ao tipo de pesquisa em
Comunicação que realizamos, dentro da área de estudos de comunicação e consumo – e a
partir dos estudos do imaginário; guardando-se, para um segundo momento, o tratamento
hermenêutico, em certa medida mitodológico (DURAND, 2003), de uma série de narrativas
mediáticas das tragédias, o que resultará nisto que, em especial diálogo com Durand se pode
chamar de constelações de imagens simbólicas do consumo. A categoria do trágico ou da
tragédia será fundamental na escolha das narrativas, ou senão da escolha que essas
determinaram no decorrer da pesquisa, porque a tragédia, neste contexto de consumo de
comunicação mediática (consumação mediática) nos reveleu toda a pujança de uma
energética simbólica na formação de situações de projeção-identificação com as imagens e
narrativas mediáticas; ou mesmo a formação de situações de contágio emocional a partir das
quais Morin (2017) poderia reconhecer “estados poéticos”, “alterados” ou “pós-xamânicos”.
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As tragédias que traremos para ilustrar a Mitosfera do Consumo, seus trajetos do
sentido e as narrativas mediáticas revelam uma tal simbolização que põe em cena tanto a
precariedade da vida – a morte –, quanto um irresistível senso de imortalidade; uma
coïncidentia oppositorum do intercâmbio da biosfera com a noosfera – mediado pelo trágico e
pelo mítico-mágico. Em suma, é possível verificar em certas situações nomeadas por todos
nós como trágicas o poder do imaginário e da imaginação em lidar com a dor, a morte, ou
com o que M. Eliade (1988 [1949]) chamou de o “Terror da História”. E é possível
compreender, assim, como uma socialidade de base sobrevive ao se reatualizar, por exemplo,
com essas “explosões” de sentido no quotidiano, a partir das quais corpos e almas se
inscrevem numa realidade que os ultrapassa – nos velórios coletivos, nas homenagens
póstumas, numa “geografia transcendental” que se cria com o mito e com os media. Nas
palavras de Durand (2012), tratar-se-ia de uma topologia fantástica criada com base no
esquematismo transcendental do eufemismo. E é mais ou menos isso que propõe Maffesoli
(1985) ao falar de uma “simpatia universal” – em sua sociologia da orgia – decorrente de
processos de eufemização da morte, o que constitui uma forma vaga, e por isso dinâmica, do
que ele chamou de socialidade de base; um tal “erotismo cósmico” que é justamente o que
vemos encarnar nos media, no quotidiano, nas práticas de comunicação e consumo,
exprimindo esta coïncidentia oppositorum radical da morte e da vida, que por sua vez é
arquetípica e própria da união da espécie com o indivíduo. Daí o enraizamento dinâmico do
imaginário – erotismo cósmico formado a partir da dimensão trágica e fundamental da nossa
existência –, o que permite Maffesoli afirmar que:
Existe, de fato, uma imortalidade da vida. E é bem isso o que constitui a
tragédia fundamental de toda existência; a precariedade e o imprevisível
andam de mãos dadas com uma continuação irresistível das coisas. O
erotismo cósmico em questão expressa à sua maneira essa dualidade da
morte e da vida em uma mistura infinita (MAFFESOLI, 1985, p. 94,
tradução nossa)8.

Cabe, aqui, apenas introduzir que este corpo empírico de narrativas mediáticas que
iremos trabalhar num segundo momento terá em comum o mitema da tragédia; que certos
acontecimentos culturalmente denominados trágicos correspondem a situações de
consumação mediática, isto é, reveladoras de um imaginário da consumação, ou de uma
mitosfera do consumo. Ao lidarmos com a formação de imagens simbólicas do consumo,
donde o erotismo cósmico e sua expressão contagiante, estamos lidando com a ordem dos
“Il y a en effet une immortalité de la vie. C’est bien cela qui constitue le tragique fondamental de tout
existence ; la précarité et l’aléa vont de pair avec une irrésistible continuation des choses. L’érotisme cosmique
dont il est question exprime à sa manière cette dualité de la mort et de la vie dans un mixte infini.”
8
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contágios emocionais que segue de par com uma ordem passional e afetiva, que por sua vez
nos impulsiona a narrar, a produzir, reproduzir e consumir imagens e narrativas mediáticas.
Sob o olhar das ambivalências que se propõe neste trabalho, é nessa ordem passional e afetiva
que não há uma síntese a se buscar, uma oposição a ultrapassar, mas uma progressividade de
elementos imaginários e contraditórios a compreender. Como quer Maffesoli, e isso nos
importa em termos metodológicos:
Na ordem passional não há mais uma oposição a ultrapassar (pelo menos
como a entendemos no espaço hegeliano-positivista); há um movimento
incessante de elementos contraditórios. Não estamos mais em um campo
antitético ou linearista, mas sim no campo da métabole, que é
simultaneamente repetitivo e diferencial. [...] A arte da conjugação é uma
série de variações de um tema conhecido. E é isso o que constitui o que se
pode chamar de poética quotidiana (MAFFESOLI, 1985, p. 138, tradução
nossa)9.

A comunicação, a consumação e a imaginação, ou esta sua conjugação poética e
quotidiana alçada ao status de objeto de pesquisa, convoca o próprio imaginário enquanto
categoria metodológica, quer o pesquisador se dê conta ou não do seu princípio. O imaginário
pede a analogia como “instrumento” – o analogon da imagem que é símbolo – e então pede o
pensamento metafórico, simbólico, o imaginário da “descida” e da “taça”, o da penetração de
um “centro”, de uma “esfera” ou “espiral”, do “vaso” e do “vazio” – como apontamos logo no
início – e que atua como um gesto “decifratório” que G. Durand compreenderia sob a noção
de regime noturno do imaginário. Esse regime, pode-se pressupor, está em curso nos gestos
de proposição e deciframento de uma tese de doutorado como esta. Enquanto se pode
considerar, de outro lado, o gesto heróico aí inscrito sob um regime que Durand chamou de
diurno, de “elevação” e “ascensão”, de “iluminação”, conforme os isomorfismos simbólicos
encontrados na comparação de diversas ordens culturais. Não haveria exclusão de um ou
outro regime num quadro de prevalência e alternância, mas uma tal correspondência
metodológica (mais ou menos consciente) que observamos, por exemplo, na subida difícil, no
clímax da “defesa” de uma tese de doutorado (regime diurno), e na sua descida, no caminho
labiríntico das suas cifras (regime noturno)10.

“Dans l’ordre passionnel il n’y a plus d’opposition à dépasser (au moins telle qu’on l’entend dans l’espace
hégéliano-positiviste), il y a un mouvement incessant d’éléments contradictoires. Nous ne sommes plus dans un
champ antithétique ou linéariste, mais bien plutôt dans celui de la métabole qui est à la fois répétitif et
différenciel. […] L’art de la conjugaison est une suite de variations sur un thème connu. C’est cela qui constitue
ce que l’on peut appeler la poétique quotidienne.”
10
É importante apresentar, a título de introdução, o que seria uma espécie de ilustração do plano dos Regimes do
Imaginário e como eles se ligam a dominantes naturais: “O Regime Diurno tem a ver com a dominante postural,
a tecnologia das armas, a sociologia do soberano mago e guerreiro, os rituais de elevação e da purificação; o
Regime Noturno subdivide-se nas dominantes digestiva e cíclica, a primeira subsumindo as técnicas do
9
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A proposição de Blaise Pascal11, a de que o coração tem suas razões que a própria
razão desconhece, e destacada por Maffesoli para evidenciar o claro-obscuro da nossa
existência, serve para compreender a abrangência do espiritual ou do imaginal em relação ao
que o sociólogo chamou de o “triunfo aparente dos poderes exteriores” (econômicos,
políticos, institucionais). Para seu mestre, G. Durand, esses poderes significam verdadeiras
pressões “históricas” ou “pedagógicas” 12, mas apenas um dos polos do trajeto do sentido; o
polo das intimações do meio social, que está sempre em relação com o polo das pulsões e
assimilações do sujeito. Cabe dizer que, por definição, essas intimações, além de sociais,
políticas, econômicas, etc., são “cósmicas” (arquetípicas, invisíveis, misteriosas, espirituais,
“internas”) e correspondem a um sujeito receptor, consumidor, a um espectador, ou seja,
aquele a quem “tudo pode se tornar alma”, ou “virar um vaso para fazer alma” (HILLMAN,
2010).
O Real da produção e da consumação de narrativas mediáticas (Real com letra
maiúscula para indicar algo mais rico e enigmático que a realidade das pressões pedagógicas)
secretará, assim, toda uma riqueza dos nossos sonhos, fantasmas e fantasias, evidenciando
que “é a potência interior que determina a ordem humana” (MAFFESOLI, 2016, p. 98); em
outras palavras, trata-se da potência interior do próprio imaginário, de onde jorram
continuamente nossas emoções, imagens, narrativas, nossos frutos culturais. De modo que
aquilo que Durand chamou de regimes do imaginário e schèmes figurativos seriam um prérequisito básico de todo conhecimento, as raízes indestrutíveis que permitem o crescimento do
que é. Para Mircea Eliade, o imaginário e seu simbolismo estão sempre presentes, nas
construções, nos objetos, nos gestos que nos abrem ao Cosmos, ao mundo da nossa própria
vida; qualquer vida que, nos seus diversos centros de gravidade (nas relações amorosas, no
lar, na universidade, na consumação mediática) repete o ato cosmogônico por excelência: a
Criação do Mundo. Segundo entendem esses autores que configuram uma tradição teórica dos
estudos do imaginário, o pensamento que é racional, lógico, empírico, e que se pretende linear
e histórico, é tributário do pensamento fantástico, mítico, mágico, simbólico e religioso. E é
nesse sentido que o imaginário pode ser considerado um método decifratório que não se limita

continente e do hábitat, os valores alimentares e digestivos, a sociologia matricial e alimentadora, a segunda
agrupando as técnicas do ciclo, do calendário agrícola e da indústria têxtil, os símbolos naturais ou artificiais do
retorno, os mitos e os dramas astrobiológicos” (DURAND, 2012, p. 58).
11
“Le coeur a ses raisons que la raison ne connaît pas” (MAFFESOLI, 2012, p. 32).
12
Durand (2012, p. 383) explica o que entende por pressão histórica: “trata-se apenas da pressão ocorrencial das
ideologias dum instante de uma civilização, e para significar essa pressão preferimos chamá-la ‘pedagogia’ mais
do que história, porque este último termo presta-se a confusão, na mentalidade dos dois últimos séculos,
precisamente com um mito messiânico e progressista”.
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ao historicismo, mas que, como dizíamos no começo, abre o espírito ao conhecimento, ao
analogon da imagem que é símbolo, e a um politeísmo que mostra a força da imaginação
simbólica e do pensamento metafórico, ou “esférico”, não linear. Numa visão pascaliana – e
mesmo moriniana –, implica considerar que quanto maior for o seu volume de conhecimento,
maior será o contato com o desconhecido 13.
Para tratar do título e das suas cifras, e finalmente da presente tese, é preciso, pois,
compreender a centralidade dos processos de comunicação e consumo na ordem do
imaginário; e mesmo o contrário, a centralidade deste naqueles, ou seja, a correspondência
enraizada e dinâmica entre todos estes fenômenos (comunicação, consumo e imaginário). É
preciso levar em conta essas correspondências para compreender a formação de imagens
simbólicas do consumo, ou como se formam “climas emocionais” que aparecem, desaparecem
e reaparecem, atualizados, numa consumação mediática ou num “eterno retorno” daquilo que
anteriormente existiu sob o regime das imagens; é justamente disso que trata, nos termos de
Maffesoli, o enraizamento dinâmico do imaginário societal (o social em função deste aspecto
mais abrangente e fecundador das imagens, da imaginação); e que nós estamos
compreendendo no âmbito da mitosfera do consumo, dos trajetos do sentido e das narrativas
mediáticas.
.....
Do pensamento simbólico
É o espectro (o espectador) quem consome, e por isso dizemos que o consumo da
alma é também da ordem da consumação, a fim de dar a essa categoria um estatuto teórico
que não pensa o consumo como um fenômeno totalmente controlado pela inconsciência
biológica14, nem pelas pressões do político, do econômico, do institucional, dos media, do
racional, ou dos “altos níveis da consciência”15. Se falamos em consumo, ou antes em
“O conhecimento é como uma esfera; quanto maior for o seu volume, maior será o seu contato com o
desconhecido” (CAPRA; LUISI, 2014, p. 347).
14
Sob este ponto de vista biológico, da vida como um trabalho permanente e em larga medida inconsciente,
Morin (2017) acentua o papel ambivalente do consumo no radical antagonismo da morte com a vida. Lembra
que a vida é um trabalho permanente (batimentos do coração, circuito sanguíneo, respiração pulmonar, inclusive
durante o sono) que consome suas energias e a conduz à morte, procedendo ao mesmo tempo a um trabalho
permanente de luta contra a morte. É possível dizer que a vida do espírito é um trabalho permanente de produção
de narrativas que, embora consumidas em direção à morte, projetam o ser numa consumação contra a morte.
15
Lembramos, aqui, novamente de Morin (2017), falando sobre o cineasta Eisenstein e o duplo aspecto da
criação, o que nos remete ao duplo regime do imaginário durandiano. Para Morin, Eisenstein compreendeu o
duplo aspecto da criação: mergulhar nas nascentes subterrâneas e subir aos mais altos níveis de consciência . É
possível ver aí como os regimes do imaginário atuam na produção do gesto criador: de um lado o imaginário da
descida, do subterrâneo; do outro, o da ascensão, do alto.
13
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consumação, é preciso falar do imaginário, considerando que no trajeto do consumo da alma
e da alma do consumo o pensamento simbólico é incontornável:
O pensamento simbólico não é de domínio exclusivo da criança, do poeta ou
do desequilibrado. Ele é consubstancial ao ser humano; precede a linguagem
e a razão discursiva. O símbolo revela certos aspectos da realidade – os mais
profundos – que desafiam qualquer forma de conhecimento. As imagens, os
símbolos, os mitos, não são criações irresponsáveis da psique. Eles
respondem a uma necessidade e cumprem uma função: expor as
modalidades mais secretas do ser. Consequentemente, seu estudo nos
permite conhecer melhor o homem, o “homme tout court”, que ainda não
compôs com as condições da história. Cada ser histórico carrega em si uma
grande parte da humanidade anterior à História. [...] Ao escapar da sua
historicidade, o homem não abdica da sua qualidade de ser humano para se
perder em “animalidade”; ele reencontra a linguagem e, às vezes, a
experiência de um “paraíso perdido”. Os sonhos, os sonhos despertos, as
imagens de nostalgia, os desejos, os entusiasmos, etc., são forças que
projetam o ser humano historicamente condicionado num mundo espiritual
infinitamente mais rico do que o mundo fechado de seu “momento histórico”
(ELIADE, 1980 [1952], p. 18-19, tradução nossa)16.

No campo da Comunicação, Barros (2013, p. 22) ensina que, enquanto habitante do
trajeto do sentido, o imaginário, e por extensão o pensamento simbólico são incontornáveis,
de modo que podemos considerar que não significam algo a ser evitado, mas um “dado
mundano” (agora usando expressão de Maffesoli) que se investe, sem cessar, nas práticas de
comunicação e consumo. Não se pode evitar que haja uma consumação, no sentido de um
consumo da alma e de um consumo de comunicação que não esteja enraizada – entranhada –
no imaginário, nas imagens, nos símbolos e mitos que precedem, ambientam e transcendem o
gesto do consumo. Não se pode evitar que haja um enraizamento dinâmico das práticas de
consumo de narrativas mediáticas, histórias, sagas, personagens, jogos, publicidade,
jornalismo, em suma, imagens mediáticas. Se se pensa no imaginário como instituído
meramente pelas vias “históricas” e discursivas, lineares ou “materialistas”, mas não
“cultural” e “espiritualmente” falando (daí uma ideia de “imaginários sociais”), ou que o
imaginário seria tão somente fator de alienação do real, Barros diz que “isso deixa pensar que
o imaginário poderia ‘ser evitado’ caso se alcançasse um grau superior de consciência
“La pensée symbolique n’est pas le domaine exclusif de l’enfant, du poète ou du déséquilibré : elle est
consubstantielle à l’être humain : elle précède le langage et la raison discursive. Le symbole révèle certains
aspects de la réalité – les plus profonds – qui défient tout autre moyen de connaissance. Les images, les
symboles, les mythes, ne sont pas des créations irresponsables de la psyché ; ils répondent à une nécessité et
remplissent une fonction : mettre à nu les plus secrètes modalités de l’être. Par suite, leur étude nous permet de
mieux connaître l’homme, l’ ‘homme tout court’, celui qui n’a pas encore composé avec les conditions de
l’histoire. Chaque être historique porte en soi une grande partie de l’humanité d’avant l’Histoire. […] En
échappant à son historicité, l’homme n’abdique pas sa qualité d’être humain pour se perdre dans l’ ‘animalité’ ; il
retrouve le langage et, parfois, l’expérience d’un ‘paradis perdu’. Les rêves, les rêves éveillés, les images de ses
nostalgies, de ses désirs, de ses enthousiasmes, etc., autant de forces qui projetent l’être humain historiquement
conditionné dans un monde spirituel infiniment plus riche que le monde clos de son ‘moment historique’.”
16
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política”. E conclui que essa perspectiva não oferece ao estudo símbolos pregnantes, mas
apenas sintemas, “que são seus sintomas sociológicos” (BARROS, 2013, p. 22). Ao contrário
dessa visão que reduz a noosfera à sociosfera, o imaginário a sintemas, ou ao que ele deveria
ou não deveria ser, o estudo dos símbolos pregnantes – que se dá num ir e vir entre os vários
sintemas objetivados no material estudado e os schèmes fundadores – reconhece a sua
qualidade incontornável no trajeto do sentido, e daí a necessidade de uma abordagem
iniciática através da qual “o sentido simbólico é antes revelado do que decodificado” (Ibid., p.
28). Falamos, daí, em mitemas, que são metáforas obsessivas ou repetições metonímicas que
se revelam num determinado texto/contexto, ou mitologemas, que são elementos ou temas
isolados em qualquer mito, como por exemplo a ascensão e a queda.
.....
Da pós-modernidade
Edgar Morin e Michel Maffesoli são autores que nos inspiram na compreensão do
homo sob suas diversas modulações e complexidade, sem cortes do tipo espírito/corpo,
natureza/cultura, razão/sensibilidade etc., insistindo em falar das esferas (em ecosofia, em
noosfera, em homo sapiens demens, em homo eroticus, etc.); ou falar de qualquer coisa que,
em última instância, refira-se a um sistema complexo e comunicacional, imaginário. Na sua
análise das sociedades complexas, E. Morin chamou de “ação-retroação” este fator
comunicacional de ordenamento que não se impõe do exterior, mas que é fruto de uma
interação, de uma complementaridade (MAFFESOLI, 2017). Maffesoli, citando o amigo,
sugere que compreendamos a pós-modernidade a partir deste senso de complementaridade ou
unicidade (possível coesão de elementos múltiplos que guardam sua especificidade), sem
perder de vista a ideia moderna e saturada de unidade (a ideia do indivíduo, de uma república,
de um Estado, etc.) ainda resistente em nossas pedagogias. Pode-se dizer que, diante desta
crise dos tempos evocada por Maffesoli, ainda aprendemos o mundo a partir de disciplinas
que nos fazem reproduzir conceitos e noções sem sequer refletir sobre a dimensão simbólica
ou imaginária que lhes serve de motivação. No que diz respeito à Comunicação, embora se
possa considerar que essa é uma área de estudos transdisciplinar, é habitual apontar-se o
objeto científico da pesquisa pela parte empírica que o caracterizaria – o produto cultural, a
plataforma mediática, a telenovela, a campanha publicitária, a personagem, o sujeito
consumidor –, qualquer coisa que, num polo de uma dada produção ou recepção (herança das
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perspectivas matemáticas e informacionais na Comunicação)17 seria facilmente verificável,
seus efeitos “calculados” (paradigma dos efeitos)18. Não obstante, o que acreditamos se perder
de vista nessa caracterização do objeto, em especial dos objetos ligados aos estudos de
comunicação e consumo, é o próprio sujeito coletivo da consumação e com ele o imaginário
(dinâmico, mas perene, enraizado), além do próprio fenômeno que é comunicacional, dado
que, essencialmente, é imaginal, simbólico, ambivalente e ambiente; em outras palavras,
perde-se de vista o consumo da alma e a alma do consumo, a parte inconsciente dos sujeitos e
do coletivo, e daí a sua relação simbólica com o objeto comunicacional, que não se esgota nas
especificidades da produção tecno-instrumental das imagens mediáticas, como disse Malena
Contrera (2010) acerca da natureza e da ação dos imaginários nos meios de comunicação. A
sua integração sistêmica e, sobretudo, trajetiva, não linear, emocional, contagiante, dionisíaca,
a um só tempo dinâmica e enraizada, extrapola a ordem do discurso, da ideologia, da
disciplina, em suma, a ordem das “pressões pedagógicas”, requerendo um olhar ao
comunicólogo que, além de transdisciplinar, é iniciático, ou seja, levado a refletir sobre como
o pensamento simbólico e metafórico se desdobra nos contextos socioculturais articulados ao
consumo. É claro que, como reclama o próprio imaginário da ciência contemporânea, não
existe qualquer natureza ou cultura senão aquela exposta ao nosso método de indagação, de
imaginação. Porquanto vamos encontrar em diversas áreas do conhecimento, como na
sociologia compreensiva, na antropologia do imaginário, na psicologia arquetípica, na
filosofia, nos estudos sobre a narrativa, nas mitologias etc., o que seria um referencial
indispensável à construção de um objeto científico como este, que trata da Mitosfera do
Consumo, dos trajetos do sentido e das narrativas mediáticas.
As teses, ou melhor, as obras de Morin e Maffesoli, mas também as de Durand e
Eliade, Joseph Campbell, Carl G. Jung, entre outros19, nos ajudam a compreender a

17

Referimos-nos, aqui, à teoria matemática da comunicação que, na dinâmica de transferência e transposição de
modelos de cientificidade próprios às ciências exatas ocupa, a partir dos anos 40, um papel central. O modelo
formal de Claude Elwood Shannon (matemático e engenheiro elétrico americano), publicado em 1948 em
monografia intitulada The Mathematical Theory of Communication, é um exemplo de como a comunicação foi
considerada um dado bruto, ou como “linha reta entre um ponto de partida e um de chegada”. Essa concepção
“impregnará escolas e correntes de pesquisa muito diversas, quando não radicalmente opostas, sobre os meios de
comunicação” (MATTELART, A. e M., 2001, p. 60).
18
Sobre o paradigma dos efeitos na abordagem acadêmica da comunicação, conferir artigo de Muniz Sodré
(2012) sobre a Comunicação enquanto “um campo em apuros teóricos”.
19
Autores que tratam da aproximação dos vários ramos do estudo do sagrado – o que se fazia entre algumas
dessas mentes presentes nas reuniões do chamado Círculo de Eranos, na Suíça, cujas reuniões se estenderam de
1933 até o início deste século. Da conjunção de caminhos transdisciplinares entre as áreas da ciência e da
história da religião, da psicologia, da mitologia e da fenomenologia, marcou-se ali um espírito de revolução
epistemológica, ou de uma hermenêutica simbólica que compreendia a manifestação de um sentido às irrupções
arquetípicas.
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importância de se refletir sobre a modernidade e a pós-modernidade, bem como seus
rebatimentos epistemológicos no campo da Comunicação à luz de uma verdadeira redimição
do imaginário e da imaginação como elementos-chave na compreensão do humano e das suas
esferas de conhecimento. Se um pensamento moderno perdia de vista o solo imaginário a
partir do qual, inclusive, toda ciência é possível, incluindo a ciência moderna que prevê uma
racionalização generalizada das coisas investigadas, tomando o imaginário por irreal, inútil ou
impertinente – corolário das “férias da razão”, do “pecado contra o espírito”, da “infância da
consciência”, ou da “louca da casa” –, haveria uma ambiência de “revolução epistemológica
do significado”20, como disse Durand, uma atmosfera mental (extensão visionária do
imaginário científico) que localiza o estudo do imaginário na ciência do mundo complexo que
ele próprio descreve, interpreta e ajuda a criar. Diferentemente daquela atmosfera dos tempos
modernos que acentuava a indivisibilidade do átomo e um passado sem Cosmos – daí o
indivíduo que se projetava ao futuro, desencantado... Diferentemente do racionalismo
progressista articulado ao trabalho, que por sua vez pretendia excluir, adiar ou controlar o
lúdico, o onírico, o gozo, Maffesoli compreende haver, na passagem de uma sociedade do
consumo para uma sociedade da consumação – de uma sociedade moderna a uma pósmoderna –, um “reencantamento do mundo”, o retorno de qualquer coisa de arcaico (figuras
naturais que o racionalismo moderno tinha eliminado da esfera pública) e que reencontra uma
inegável atualidade graças ao desenvolvimento tecnológico. Fadas, bruxas, magos, uma
multiplicação de outros personagens míticos que reconhecemos na esfera das narrativas
mediáticas, dos media e da sua consumação, é suficiente para convencer Maffesoli (2017, p.
116) de que não se trata de um fenômeno marginal, mas que participa de um real
reencantamento do mundo graças ao retorno “en force de ces figures naturelles”. De modo
que será precisamente esse o nosso ponto de entrada no campo da Comunicação e nos estudos
de comunicação e consumo: uma perspectiva epistemológica que se preocupa com as
correspondências entre comunicação, consumo e imaginário, capaz de compreender uma

20

Recentemente se realizou no Brasil (2015) o II Congresso Internacional do Centre de Recherches
Internationales sur l'Imaginaire (CRI2i), cujos anais – A Teoria Geral do Imaginário 50 anos depois: conceitos,
noções, metáforas – nos parecem ricos à compreensão das principais escolas, teorias, autores e métodos acerca
dos estudos do imaginário; em particular dos desdobramentos da mitodologia proposta por G. Durand. Também
ele, na sua Introduction à la mythodologie, destaca uma enorme difusão de trabalhos mitocríticos e mitanalíticos
em diversas regiões do globo, indicando os principais núcleos, centros e grupos de pesquisadores dedicados a
uma espécie de “extensão visionária” do imaginário científico, tipo de “geografia mítica” – espaço antropológico
de uma revolução epistemológica do significado, como dizia. Esses esforços do conhecimento mais
contemporâneo indicam, segundo suas palavras, uma filosofia no sentido mais preciso e mais forte do termo: um
acercamento, um amor do Sapiens pela sabedoria, totalmente renovada, “sem fronteiras” (DURAND, 2003).
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sinergia do arcaico e do desenvolvimento tecnológico – hipótese central defendida por
Maffesoli acerca da pós-modernidade, vale destacar.
Podemos dizer que dentro desta “revolução epistemológica do significado” anunciada
por Durand – lembrando que Gaston Bachelard, epistemólogo e poeta dos mais feculdos sobre
a questão do imaginário, fora mestre de Durand, que foi mestre de Maffesoli –, passou-se a
ser recorrente a reflexão sobre o “espírito dos tempos” modernos e pós-modernos, trazendo-se
à tona suas “figuras emblemáticas”. A referência à mitologia grega costuma ser a mais
frequente, embora não haja unanimidade nas analogias que se tenha feito (o que demonstra a
relatividade das cifras de que vimos falando e um politeísmo ambiente, mitológico e mesmo
epistemológico). Assim é que a figura emblemática de Prometeu e seus derivados (o
“indivíduo”, o “trabalho”, o “racionalismo” e o “utilitarismo”) seriam palavras-chave de uma
época que, para Maffesoli, está se fechando para a abertura de uma outra. Como costuma
lembrar, época, do grego epoché, remete a uma retenção, a uma espécie de parêntesis que, ao
se fechar, dá começo a outro período, a outra época com outras palavras-chave que, se não
substituem, completam aquelas de lá. Eis os tempos pós-modernos para esse autor que tem
demonstrado ao longo de sua obra que com a noção de indivíduo (antes bem demarcada por
certas identidades e certezas, herdeira da física newtoniana e da filosofia cartesiana),
apresenta-se a pessoa plural e seus tribalismos (as partilhas de um gosto qualquer, de um
viver-junto); com a noção de trabalho (produtivismo), soma-se a noção de criação (e com ela
a consumação), um consumo que se investe cada vez mais no presente, no aspecto qualitativo
da experiência e das coisas, e no qual o corpo não é mais considerado apenas como simples
objeto de produção e reprodução, mas um corpo por ele mesmo, o corpo da moda, do esporte,
da diversão, da resistência política, etc.; com o racional, soma-se o sensível, o emocional, e,
com o utilitarismo, o hedonismo, a consideração do inútil, uma revalorização do lúdico, do
onírico, do festivo, grosso modo, de tudo aquilo que os tempos modernos pretenderam
expulsar, conter, castrar, enfim, eliminar da via reta do Progresso. Para Maffesoli, em
especial, enquanto a figura prometeica pôde ser o imperativo categórico da modernidade –
falando a uma maneira kantiana – a figura dionisíaca vem a ser quase que obrigatória. Nesse
sentido, há concordância com Durand (2003), salvo que este ainda falava, acerca da
contemporaneidade, da gestação da figura emblemática de Hermes, enquanto o discípulo
insiste em falar na predominância dionisíaca21.

21

Discutimos essa questão diretamente com Maffesoli, quem reconheceu ser exatamente este o ponto de
discordância com seu mestre.
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Nossa proposta teórica da consumação (ou da Mitosfera do Consumo) pretende
indicar, pois, que no consumo da alma e na alma do consumo há uma correspondência que
Durand chamou de trajetória antropológica ou trajeto do sentido. São os “curto-circuitos do
imaginário”, nas palavras de Maffesoli, a circulação de afetos entre o polo do sujeito que
consome a comunicação (sujeito da consumação) e o polo daquilo que é consumido (um
programa de televisão, uma transmissão de um jogo esportivo, um vídeo do Youtube, uma
hashtag, uma tragédia), algo que, no universo tecno-mediático, já comportaria o que Ciro
Marcondes Filho (2004) chamou de “engenharia das emoções”. É claro que esses polos se
multiplicam com as condições de produção e de recepção, com sujeitos e produtos num ciclo
infinito de produção e consumação de sentido, donde um olhar sobre os modos de
desenvolvimento do capitalismo costuma ser recorrente para discriminar um imaginário
consumista; mas não de um imaginário da consumação, que reclama por uma compreensão
mais rica, porque mitológica, da nossa relação inconsciente com o universo das imagens
mediáticas. Nessa direção:
Não é sempre necessário conhecer a mitologia para viver os grandes temas
míticos. Os psicólogos que descobrem as lindas mitologias nos “sonhos
despertos” ou nos sonhos de seus pacientes o sabem. Porque o inconsciente
não é assombrado apenas por monstros: deuses, deusas, heróis, fadas têm
também ali sua morada; e, além disso, os monstros do inconsciente são
também mitológicos, uma vez que continuam a desempenhar as mesmas
funções que tiveram em todas as mitologias: em última análise, ajudar o
homem a se libertar, aperfeiçoando sua iniciação (ELIADE, 1980, p. 19-20,
tradução nossa)22.

Aqui esperamos ter deixado razoavelmente claro (sem perder de vista a dialogia entre
o secreto e o demonstrado, entre o claro e o obscuro dos processos de comunicação e
consumo) que o imaginário é a todos comum, pertencente à nossa condição humana, de sorte
que é mesmo uma condição das nossas comunicações e do nosso conhecimento científico, da
nossa própria sociedade dita do consumo e da nossa própria cultura mediática. O consumo,
num sentido ampliado ao da racionalidade das trocas pagas, é par indissociável da
comunicação, porque sem consumo não há produção de nada que venha a ser comunicável;
não há produção de sentido, de gosto, de emoção, nem mesmo de empatia, ética, etc.; enfim,
não há formação de imagens, isto é, não há trajetória antropológica possível. Pareceu-nos

“Il n’est pas toujours nécessaire de connaître la mythologie pour vivre les grands thèmes mythiques. Les
psychologues les savent bien, qui découvrent les belles mythologies dans les ‘rêves éveillés’ ou les rêves de leurs
patients. Car l’inconscient n’est pas hanté uniquement par des monstres : les dieux, les déesses, les héros, les fées
aussi y ont leur demeure ; et, d’ailleurs, les monstres de l’inconscient sont, eux aussi, mythologiques, puisqu’ils
continuent de remplir les mêmes fonctions qu’ils ont eu dans toutes les mythologies : en dernière analyse, aider
l’homme à se délivrer, parfaire son initiation.”
22
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justo, portanto, falar em consumação, assim como falamos em comunicação e imaginação
para acentuar essa ação primordial do consumo na alma e na cultura. A consumação, assim
como a comunicação e a imaginação, aliadas ao desenvolvimento tecnológico – leia-se novas
e sempre novas formas de comunicação mediática – correspondem a processos e fenômenos
socioculturais que dizem muito sobre como nós nascemos, morremos e renascemos no
quotidiano e para o Cosmos. E o como nós dizemos sobre nós mesmos será o como uma
cultura se diz (poder das palavras) e o como ela se organiza (poder da socialidade de base)
(MAFFESOLI, 2016). É por isso que se sugere que as cifras da Mitosfera do Consumo:
trajetos do sentido e narrativas mediáticas devem abrir o espírito a uma compreensão desta
eterna repetição de um ritmo fundamental no Cosmos: a sua destruição e a sua recriação
periódicas, no quotidiano, e a partir das imagens, do imaginário, o que nos leva a um esquema
arquetípico e diretor da nossa trágica condição comunicacional e de consumo – a organização
do caos em cosmos.
.....
Da tragédia, da morte, da narrativa. E da questão do Brasil e da mitodologia
Sabemos com base na arqueologia que nossos ancestrais, ao desenvolverem a
capacidade da linguagem – mais precisamente do pensamento metafórico e analógico, da
simbolização, da arte, da imaginação criadora, da fabricação de ferramentas sofisticadas, da
organização significada da vida coletiva –, o fizeram enterrando seus mortos, construindo
sepulturas nas quais a presença de mensagens sugeriam concepções de que algum
componente “não-físico” pudesse sobreviver após a morte (VILHENA, 2008). Em O homem
e a morte, Morin (1997) vai nos dizer que não há nenhum grupo arcaico que tenha
abandonado seus mortos, ou que o tenha feito sem ritos apropriados; a etnologia, segundo ele,
nos mostra que em toda parte os mortos foram ou são objetos de práticas que reafirmam a
existência, a sobrevivência e até a comunicação do nóos (na forma de espectro corporal,
sombra, fantasma etc.), além do seu renascimento ou reencarnação. E isso tem a ver com a
nossa trágica condição de existência, que então se vê obrigada a integrar a morte, o
“acidente”, narrando, organizando, simbolicamente, o caos que se impõe, o terror, uma ação
grave. A partir da narratologia, o jornalista Luiz Gonzaga Motta lembra que narração e
narrativa são uma necessidade da espécie, que narrar é uma “prática humana universal, transhistórica, pancultural. [Que] todos os povos, culturas, nações e civilizações se construíram
narrando” (MOTTA, 2005, p. 6). Para Cremilda Medina, “a narrativa é o resultado da
capacidade do homem de organizar o caos. ‘Da capacidade de produzir sentidos, ao narrar o
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mundo, o sapiens organiza o caos em um cosmos. O que se diz da realidade constitui uma
outra realidade, a simbólica’” (MEDINA, 2006, p. 67 apud ESSENFELDER, 2017, p. 40). E
para o homem de propensão filosófica, como quer Nietzsche (1992, p. 28), há mesmo:
[...] a premonição de que também sob essa realidade, na qual vivemos e
somos, se encontra oculta uma outra, inteiramente diversa, que portanto
também é uma aparência: e Schopenhauer assinalou sem rodeios, como
característica da aptidão filosófica, o dom de em certas ocasiões considerar
os homens e todas as coisas como puros fantasmas ou imagens oníricas.

Podemos ver que este jogo de aparência e mistério – grosso modo, a tragédia ou o
nosso destino trágico que conjuga morte e simbolização, consumação e produção de sentido,
ordem e caos – está na base de todo viver-junto e de uma consideração do homem e das coisas
como imagens, espectros, narrativas. Existiria aí uma irrupção do sagrado que fundamenta o
Mundo, o que caracteriza o mito – a intervenção de “Entes Sobrenaturais”, como quer Eliade
(2007) –, e que é a razão de o homem ser, hoje, um ser mortal, sexuado e cultural. Há,
portanto, uma sinergia do gesto arcaico de narrar e do gesto contemporâneo e mediático de
também contar histórias que tratam de uma irrupção sacramental no quotidiano em que se
procura, fundamentalmente, compensar a dor, a morte e a finitude com o transcendente e
fantasmagórico. É claro que essa sinergia ou esse “retorno” – se se considerar uma espécie de
retorno do imaginário na pós-modernidade, o retorno de “figuras naturais” no espaço público
e mediatizado – se dá num outro nível, pode-se dizer assim, o da noosfera pós-moderna, em
que podemos reconhecer, sobretudo em solo brasileiro, o que o próprio Durand diz se tratar
do invisível adquirindo rosto e “montando” a vida quotidiana:
Sem dúvida é aqui, mais que em qualquer outro lugar, onde se pode
apreender como o invisível aquire rosto e chega a “montar” a vida mais
quotidiana, onde se pode constatar a realidade pregnante do mito e entrever
os horizontes de uma mitodologia! [...] a mestiçagem brasileira permitiu de
fato extrair a quintessência da confrontação: sobre o aporte índio e,
sobretudo, o africano, mesclou-se o suplemento europeu: imaginário
católico, filosofia comtista, espiritismo de Allan Kardec... É a mescla que
permitiu pôr em evidência os rostos do Invisível – Servier diria as “técnicas”
– através das trivialidades e “insignificâncias” do quotidiano. E esta “vida”
brasileira nos permite compreender, mais que qualquer outra – inclusive
mais que as grandes culturas, como as asiáticas (Índia, China, Japão,
Coreia...) que se acercaram a esta “inculturação” – o que é a mistura
constitutiva do mito e o interesse antropológico de uma mitanálise
(DURAND, 2003, p. 173, tradução nossa) 23.
“Sin duda es aquí, más que en ningún otro lado, en donde se puede aprehender cómo lo invisible adquiere
rostro y llega a ‘montar’ la vida más cotidiana, sin duda es aqui en donde se puede constatar la realidad
pregnante del mito ¡y entrever los horizontes de una mitodología! [...] el mestizaje brasileño permitió en efecto
extraer la quintaesencia de la confrontación: al aporte índio, y sobre todo el africano, se mezcló el suplemento
europeo: imaginario católico, filosofia comtista, espiritismo de Allan Kardec... Es esa mezcla la que permitió
23
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Nessa direção, em que se considera particularmente o Brasil como “insubstituível
laboratório” de observação mitodológica, nosso objetivo principal será o de mostrar uma
Mitosfera do Consumo a partir dos seus trajetos do sentido formados com as narrativas
mediáticas; ou mostrar como essas narrativas, no ambiente da consumação mediática,
correspondem a uma formação de imagens simbólicas do consumo que exercem uma função
sacramental no quotidiano. Além dos acontecimentos trágicos que iremos abordar, por conta
do seu poder de revelação simbólica ou de afetação comunicacional e de consumo (pessoas
que assistem, lêem e choram com as tragédias, que rezam, velam e homenageiam os mortos
etc.), cabe enfatizar que as comunicações e as práticas de consumo mais banais também
tornam visível a força invisível que está na base de todo viver-junto, isto é, a sua função
simbólica, sacramental e quotidiana:
É por isso, aliás, que, à imagem das tribos primitivas de que o totem era
causa e efeito da solidez do grupo, as tribos pós-modernas não hesitam em
utilizar via redes sociais, pequenos amuletos, smiles, sinais de
reconhecimento múltiplos, como expressão de um sentimento de pertença
coletivo (MAFFESOLI, 2016, p. 150).

Mostrar essas coisas do nosso tempo, esses “produtos do século” ou expressões da
coletividade, consiste, segundo Maffesoli, em colocar o acento sobre o aspecto agregativo –
emocional – da linguagem. Em A ordem das coisas, ele assim destaca que, desde o início do
seu caminho de pensamento, em uma perspectiva relativista, dedicou-se a colocar no lugar
uma constelação de noções, diferenciadas e articuladas entre si, cuja ambição sempre foi a de
“monstrer” o que, inclusive, não deixa de dar medo (o que é monstruoso)24. Ele nos ensina
uma sensibilidade investigativa que não se contenta em analisar, dissecar ou prescrever o
Real, mas que se dedica em compreender, no uso das palavras (metáforas, analogias,
noções...), e de uma maneira intuitiva, a experiência humana em sua inteireza, ou seja, a
dialogia entre o secreto e o demonstrado; precavendo-nos de que:
É quando se esquece tal dialogia entre o secreto e o demonstrado que o
pensamento se torna infundado e, portanto, unilateral. É, aliás, nesses
momentos, que se observa a decadência das civilizações. É isso que destaca
a degenerescência desse mundo de ontem que é a modernidade. Não é isso
que, por falta de melhor, se chama “crise”? (MAFFESOLI, 2016, p. 171).

poner en evidencia los rostros de lo Invisible – Servier diria las ‘técnicas’ – a través de las trivialidades y las
‘insignificancias’ de lo cotidiano. ¡Y esta ‘vida’ brasileña nos permite, más que cualquier outra – incluso más
que las de grandes culturas, como las asiáticas (India, China, Japón, Corea...) que se acercaron a esta
‘inculturación’ – comprender lo que es la mixtura constitutiva del mito y el interes antropológico de un
mitoanálisis.”
24

O autor se refere à forma mais antiga do verbo montrer, que é mostrar em francês.
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Crise dos tempos, vamos reiterar. E aqui mais uma breve digressão epistemológica que
talvez ajude a mostrar que junto de um estado de crise há uma revolução epistemológica em
curso (um revolver de fantasmas, imagens oníricas ou primordiais no pensamento
contemporâneo e científico). O que não interessava à via reta e progressista dos tempos
modernos, que da inteireza da experiência do ser recortou a parte que julgou a mais utilitária,
a racionalidade (daí a passagem da racionalidade ao racionalismo iconoclasta que compreende
os séculos XVII, XVIII e XIX, no seu apogeu), era, de certa forma, relegado às margens da
via reta da “linha”, do “discurso”: o lúdico, o onírico, o “imaginário” (entre aspas) foram,
assim, marginalizados da realidade, conquanto não tenham nunca deixado de ser os
fundamentos do Real. O pensamento das ciências “duras” e depois das “moles”, imitando
aquelas, realizaram a chamada “ruptura epistemológica com o senso comum”, e, nesse
sentido, distanciaram-se da “sabedoria popular” (dos princípios da universitas), ou deste
pensamento poético e metafórico do corpo-sociedade. No fundo, o pensamento científico
moderno e ainda presente em nossas pedagogias – o que pressupõe uma racionalização
generalizada da existência – sempre foi e continua sendo animado por mitos diretores, em
especial pelo mito messiânico do Progresso, resultando num clima (uma atmosfera mental)
que Max Weber (2004 [1904-1905]) chamou de “desencantamento do mundo”.
Esse breve panorama epistemológico serve para evidenciar como o mito da
modernidade se conjuga, em estado de crise ou de saturação, com um mundo pós-moderno,
reencantado por um retorno ao Real25; ou reencantado por uma repatriação de antigos
parâmetros humanos que, na modernidade, eram deixados de lado, e que retornam,
reatualizados, como por exemplo o carpe diem, essa consumação da vida no instante, ou num
dado momento que se faz eterno (Instante Eterno para Maffesoli, 2003); não se trata mais,
nesse caso, de uma projeção ou de uma acentuação no futuro, na sociedade perfeita de
amanhã ou no paraíso celeste a esperar; o fenômeno da consumação, como se pode sugerir,
trata de um instante marcado pela eternidade; de um momento indeterminado no tempo
histórico dirigido por Cronos – este tempo cronológico, linear, devorador e castrador; este
tempo da competição que não parece mais uma unanimidade. Trata-se, portanto, de um
presenteísmo, de uma conquista do presente, reatualizando o que foi na mitologia grega
Kairós, o deus da oportunidade a ser agarrada de frente pelo cacho de cabelo na testa que o
belo jovem ostentava; ele era calvo na parte de trás, vale lembrar – imagem simbólica que
instrui este senso de oportunidade que vemos sobretudo nas jovens gerações que não querem
25

Cf. Maffesoli (2017). Retour au réel. In: Écosophie.
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perder sua vida hoje para ganhar amanhã; não se trata de uma simples consumação egoísta ou
individualista, mas de uma consumação que é também integrada a um senso de organicidade:
uma ecosofia (MAFFESOLI, 2017). Nesse sentido, a sociedade não é mais uma sociedade do
consumo – aquela em que “há pouco tempo histórico é que falamos e entendemos viver [...],
onde tudo parece necessitar adaptar-se a essa racionalidade, ou seja, à esfera do lucro e do
ganho, à ética e à estética das trocas pagas” (BARCELLOS, 2012, p. 22) –, mas uma
sociedade da consumação.
Maffesoli propõe, assim, colocarmos em perspectiva holística as nossas ciências, de
modo que os sentidos, a razão, “os aspectos mais espirituais da natureza humana” possam se
ajustar, se completar, e isso a fim de fazer ressaltar “a ideia força” de uma dada época: “[a]
verdadeira significação se ocultando sob o véu do enigma que o mito, o conto, a lenda,
revelam, de uma maneira momentânea, em parte” (MAFFESOLI, 2016, p. 135). Os mitos da
tragédia de Domingos e da tragédia da Chapecoense têm algo a nos dizer sobre nossas
atitudes diante do trágico e da morte, e sobre como se constrói uma geografia transcendental
do mito numa comunidade nacional (e internacional) imaginada.
.....
Do título como imagem da tese
Como qualquer palavra, o título é uma imagem, ou o desenrolar de uma imagem que
remete a outras imagens e palavras. Para que possamos guiar este decifrar de uma tese, a
descida e a escavação das cifras e suas relações com o que se pretende demonstrar
“empiricamente”, numa Segunda Parte, a estrutura da Primeira assume mesmo uma fórmula
de pathos (uma imagem) 26 bastante conhecida na música e na poesia concreta brasileira. Mais
ou menos como a cifra da música Batmacumba de Gilberto Gil e Caetano Veloso, gravada em
1968, cuja unidade rítmo-forma oferece uma imagem concreta de evolução e involução 27, esta

26

Lembramos do comunicólogo brasileiro Norval Baitello Jr., quem costuma citar essa definição da imagem de
Aby Warburg. Ele usa essa expressão para dizer que as imagens criam ambiências emocionais.
27
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batmacumbaieiê batmacumbao
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batmacumbaieiê batman
batmacumbaieiê bat
batmacumbaieiê ba
batmacumbaieiê
batmacumbaie
batmacumba
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Primeira Parte pretende evoluir e involuir a partir das suas próprias cifras até se chegar à
Segunda; aquela na qual trataremos propriamente de mitos mediáticos, ou de um corpo
empírico, espécie de coro empírico de narrativas mediáticas (que é a última cifra do título).
Assim, temos uma imagem do sumário que se desdobra do título Mitosfera do Consumo:
trajetos do sentido e narrativas mediáticas, indicando que se parte do mito em direção ao mito
(que está nas tragédias mediáticas – nas narrativas mediáticas, passando pelos trajetos do
sentido):
PARTE I – MACROCOSMO
Mito
Mitosfera
Mitosfera do Consumo
Mitosfera do Consumo: trajetos do sentido
Mitosfera do Consumo: trajetos do sentido e narrativas mediáticas
PARTE II – MESOCOSMOS
A tragédia de Domingos
A tragédia da Chapecoense
.....
Das últimas considerações iniciais
Este decifrar introdutório que vimos realizando deve servir também como um guia ao
ato temerário da descida e/ou heróico de compreensão de uma tese que propõe acentuar,
batman
bat
ba
bat
batman
batmacum
batmacumba
batmacumbaieiê
batmacumbaieiê ba
batmacumbaieiê bat
batmacumbaieiê batman
batmacumbaieiê batmacum
batmacumbaieiê batmacumba
batmacumbaieiê batmacumbao
batmacumbaieiê batmacumbaobá.
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através do mito, do imaginário e dos seus trajetos do sentido, o caráter sistêmico da
comunicação e do consumo; ou, mais precisamente, da consumação mediática de tragédias e
da formação de imagens simbólicas do consumo.
Tratamos, aqui, de introduzir uma série de noções e problemas articulados entre si e
fundamentalmente ligados ao como esses fenômenos da comunicação, da imaginação e da
consumação, que são complexus (tecidos em conjunto), podem ser compreendidos no seu
“colocar junto” pelo mito, por seus esquemas arquetipais e suas imagens simbólicas. De fato é
isto que mostra a raiz da palavra sistema, do grego syn + histanai (colocar junto), enquanto o
símbolo – como veremos oportunamente – é o que nos “lança-com”, ou aquilo que permite
colocar junto. Então os símbolos, ou as imagens simbólicas do consumo são aquilo que
permite colocar junto uma comunidade imaginada. Ao espaço onde se coloca essa
comunidade, Durand chamou de tópica sociocultural, cujo desdobramento mitodológico pode
servir a uma infinidade de abordagens ao comunicólogo, pois oferece uma imagem (um
diagrama que veremos oportunamente) muito clara de como o imemorial, o trans-histórico e o
transcendental se atualizam nas esferas socioculturais. A noção de ego e superego societais,
ao contrário do que algumas críticas que se levantam contra suspeitosa essencialização28 de
sua abordagem do imaginário, parecem mostrar como Durand estava atento ao que
posteriormente Maffesoli chamaria de enraizamento dinâmico das imagens do quotidiano.
Sobre o nível fundador das imagens, Durand reconheceu os papeis sociais (dominantes e
dissidentes, o ego societal) e, no superego societal, o que Maffesoli depois chamou de mundo
oficial (as regras, as leis, tudo isso que compete à “história” e que Durand não se furtaria em
reconhecer, na trajetória antropológica, precisando exatamente os motivos que o levaram a
preferir o termo “pedagogia” ao termo “história”).
Algumas tantas noções esféricas têm feito parte de uma visão sistêmica da
Comunicação (Biosfera, Ecosfera, Semiosfera, Noosfera, Mediosfera, Midiasfera etc.); e
todas que tivemos contato nos inspiram a compreender uma esfera da comunicação e do
consumo a partir dos seus sistemas, donde acentuamos a ordem do imaginário e da formação
28

Erick Felinto, por exemplo, apresenta abordagem do imaginário a partir de autores que aqui têm grande
importância: a saber, G. Bachelard, G. Durand e M. Maffesoli. O comunicólogo começa argumentando que há
de fato uma confusão conceitual acerca do imaginário que o investigador deve enfrentar logo de saída; esclarece
quanto à sua “redenção nos últimos cem anos da história do Ocidente” (2005, p. 75) até entender que, no
“espantoso edifício de erudição e inteligência apresentado por Durand” haveria algo “que realmente perturba”
(Ibid., p. 81), e que seria uma essencialização no seu conceito de imaginário. Nós entendemos, entretanto, e em
particular diálogo com Barros (2017), que inúmeros conceitos articulados do pensamento durandiano afastam
dessa perturbação essencialista, como a noção de trajeto do sentido ou trajetória antropológica, de bacia
semântica e tópica sociocultural. Durand propõe um estruturalismo figurativo, de formas dinâmicas, donde nem
a incontornabilidade arquetipal, nem a determinação cultural são fixas.
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disto que, em especial diálogo com G. Durand e M. Maffesoli, chamamos de imagens
simbólicas do consumo. Importa-nos compreender a dinâmica do trajeto do sentido, ou como
as imagens simbólicas do consumo se formam com as narrativas mediáticas. Permitimos-nos
dizer, ainda, que o nosso próprio trabalho tenta suscitar uma imagem simbólica e
metodológica do processo imaginativo e sistêmico que investiga, e que não se pretende
somente à da linha, do discurso, nem à imagem de nenhum esquema clássico do tipo emissormensagem-receptor que as teorias matemáticas ou da informação ofereceram ao campo da
Comunicação. Pretende-se, antes, suscitar a imagem da esfera, do círculo ou da espiral para
mostrar que, em ambientes de projeção-identificação com imagens e narrativas mediáticas –
especialmente em situações de contágio emocional –, é também outra temporalidade que está
em jogo; não só a diacronicidade, a face visível da duração dos fenômenos de comunicação e
consumo, mas uma sincronicidade – nos termos junguianos –, ou senão uma sinergia
(multiplicação dos efeitos) do arcaico e do desenvolvimento tecnológico. Há uma
sincronicidade na consumação mediática, um mundo de mitos e de coincidências
significativas, para falar, ainda, a uma maneira junguiana, que mobiliza o pensamento
metafórico e analógico numa descrição e interpretação de forma rítmica, num ir e vir
retornável das “cifras” empregadas (noções, metáforas, analogias), a fim de se demonstrar,
assim, como o atual encarna o que é substancial.
O quotidiano da esfera da consumação mediática não pode ser reduzido a um esquema
informacional, linear, diacrônico, nem a infraestruturas meramente sociais, econômicas,
discursivas, racionais, históricas, se quisermos apreender seus símbolos pregnantes e a
maneira como eles se nos revelam em espaços de ritualidades de consumo; ou seja, em
espaços ou trajetos do sentido onde as imagens simbólicas são reatualizadas em imagens
simbólicas do consumo. Esse fenômeno de formação de imagens simbólicas tem algo de
fantasmagórico, como as próprias palavras fantasma e fenômeno indicam.
O comunicólogo Armando Silva (2001) nos mostra que na sua base phan, do verbo
grego phaino, o fantasma e o fenômeno, mas também a epifania e a fantasia significam
mostrar, dar a ver. E, sendo o fantasma uma outra denominação que se dá a espectros, notou
aí que a vinculação de espectro à família de specio, ver olhar, faz dele vizinho, em sentido e
referência, do fantasma e também do espectador. Ou seja, o espectador que consome é, em
última instância, um espírito ou um fantasma produtor de fantasmas, de “entidades cosmo-
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bio-antropomorfas” (MORIN, 2001)29 que, mediatizadas, narrativizadas, seriam seres
invisíveis que se deixam ver, que aparecem e que vão embora, mas que reaparecem em outras
narrativas mediáticas, e sob diversas modulações, de modo que a comunicação e o consumo
são fenômenos ligados a uma ordem dos espíritos, a uma ordem do noós, em grego, o que dá
uma “imagem” da “noosfera pós-moderna” – como costuma dizer Maffesoli.
Sugerimos que o leitor, se assim seduzido como nós pelo vasto campo do imaginário
na Comunicação, e particularmente pelas suas possibilidades na área dos estudos de
comunicação e consumo, “tome o seu tempo”, que ele compreenda uma nuance afetiva, como
quer Durand (2012), a lentidão, que distingue a descida térmica e agradável da fulgurância da
queda que uma leitura como esta – cifrada – pode significar. Que o leitor não se apresse em
ver logo a parte “empírica” da tese, aquela que desenvolveremos a partir da última cifra do
título – as narrativas mediáticas. E que não espere encontrar aí um “corpo estendido no
chão”, “dissecado” ou “empalhado”, mas um corpo empírico igualmente decifrável à maneira
do espectador, relativizado por seu espírito investigativo, por seu repertório mitológico e
sociocultural. Nosso objeto, e o corpo empírico que apresentaremos, é tão somente uma parte
viva da nossa experiência em comum, quotidiana, simbólica e imaginária da qual não se pode
precisar nem o seu começo, nem o fim, nem a sua exata abrangência. Nosso objeto é trajetivo,
simbólico, cifrado, sedutor, violento, generoso, contagiante, trágico (porque mostra,
fundamentalmente, como a nossa vida humana depende da nossa relação com a morte). Nosso
objeto é, portanto, ambiente de comunicação e consumo da imaginação, do imaginário; é
consumação mediática, o que em nada siginifica dizer que não é real ou que é “história falsa”.
Muito ao contrário, as narrativas mediáticas que traremos mostram que por detrás de uma
suposta realidade raquítica da sua produção e do seu consumo há um Real muito mais rico e
misterioso de “histórias verdadeiras”. Nas palavras do comunicólogo colombiano, Omar
Rincón (2006, p. 94):
Não é a alucinação tecnológica e estética da cultura mediática que promove
a comunicação, é sua forma de narrar e a história contada; os media têm que
encontrar suas maneiras de narrar, porque se comprovou que a tecnologia
deslumbra, mas não conta sozinha. Os seres humanos exigem heróis para se
identificar e gerar desejo. Heróis herdeiros do amor; portadores da sabedoria;
protetores de nossos destinos. E esses heróis e esses mitos devem ser
fornecidos pelos meios de comunicação como os grandes narradores de
nosso mundo que são. Essa pulsão para fabular o mundo da vida e essa
29

Acerca da Noosfera e de uma noologia, Morin propõe, em O método 4. As idéias. Habitat, vida, costumes,
organização (2001), pensar na Noosfera a partir de entidades cosmo-bio-antropomorfas (seres com aparências
animais ou humanas, gênios, espíritos, deuses; mitos e religiões) e entidades logomorfas (sistemas de ideias e
ideologias – teorias, filosofias etc.).
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energia para encontrar significado no mundo marcam as culturas
mediáticas30.

Ao tratarmos de narrativas mediáticas, ou de como estas, enquanto fenômenos de
comunicação e consumo podem ser compreendidas pelo imaginário, ou pela formação de
imagens simbólicas do consumo, caberá, nesta pesquisa, involuir ao Mito, posto que, como
quer a metáfora, o mito é “o nosso lugar de origem, nossa casa longe de casa e o fim de nossa
jornada” (HOLLIS, 2005, p. 9-10).
Segundo Eliade, não há ritos e atividade humana significativa que não possam ser
revelados pela função do mito, que é o que provê seus modelos exemplares (ELIADE, 1988).
Num sentido complementar, para Joseph Campbell, existem certos problemas psicológicos
irredutíveis e inerentes à própria biologia da espécie humana que permanecem constantes, e
que tendem a controlar e estruturar os mitos e ritos a seu serviço. Para o mitólogo, apesar de
todas as diferenças reconhecidas, analisadas e enfatizadas por sociológos e historiadores, “os
mitos de toda a humanidade são penetrados pelos traços comuns de uma única sinfonia da
alma” (CAMPBELL, 2002, p. 239). Comunicação e consumo se encontram, portanto,
consubstanciados numa esfera mítica, arquetípica (de modelos primitivos), o que convém
involuir ao Mito, no sentido de se abordar o que está primeiro (arché, começo), para bem
compreender o devir desses fenômenos. Remetendo-se a seu mestre, “como escreve
Bachelard, é por um movimento ‘involutivo’ que começa toda exploração dos segredos do
devir” (DURAND, 2012, p. 200).
Eis as primeiras cifras inscritas no título: o mito, a esfera, a Mitosfera. Comecemos
com o Mito.

“No es la alucinacíón tecnológica y esteticista de la cultura mediática el factor que promueve la
comunicación, es su forma de narrar y su cuento contado; los media tienen que encontrar sus modos de narrar,
porque se ha probado que la tecnología encandila pero no cuenta sola. Los humanos requerimos de héroes con
los cuales identificarnos y generar deseo. Héroes herederos del amor; portadores de sabiduría; protectores de
nuestros destinos. Y esos héroes y esos mitos nos los deben brindar los medios de comunicacion como los
grandes narradores de nuestro mundo que son. Esa pulsión por fabular el mundo de la vida y esta energía por
encontrar sentido en el mundo marca las culturas mediáticas.”
30

39

PARTE I – MACROCOSMO

40

MITO

O mito, como o entendemos a partir de autores como Mircea Eliade, Claude LéviStrauss, Gilbert Durand, Joseph Campbell, Carl G. Jung, Edgar Morin e Michel Maffesoli, é o
núcleo semântico melhor compartilhado da comunicação e da consumação. Esse núcleo
semântico melhor compartilhado nós o experenciamos no quotidiano e também com os nossos
meios de comunicação, produzindo e consumindo uma infinidade de narrativas mediáticas.
Por mais que aqui não haja o mesmo arrebatamento mitológico que havia nas sociedades
arcaicas, cujos ritos reatualizavam gestos primordiais realizados por deuses, heróis ou
antepassados, essa centralidade dos processos ou das ritualidades de comunicação e consumo,
ou toda sua criação e consumação envolvidas com o imaginário, repete o ato cosmogônico por
excelência: a Criação do Mundo. Segundo Eliade, para o homem arcaico, tudo aquilo que era
fundado, era fundado no Centro do Mundo. Por mais paradoxal que pareça, a comunicação
mediática encarna essa centralidade cosmogônica. Tudo o que o homem arcaico fazia
(conscientemente) já teria sido feito e era consagrado no “Centro”, na montranha, no templo,
na cidade. O “Centro” de ontem, que era zona do sagrado por excelência, da realidade
absoluta, espraiou-se nos centros mediatizados de hoje. O produto da natureza, e também o
objeto fabricado pela indústria, e que só encontravam a sua realidade e identidade na medida
em que participavam de uma realidade transcendente, guardam essa característica na
sociedade do consumo.
Para o homem arcaico, o gesto só adquiria significado, realidade, na medida em que
retomava uma ação primordial. Sabemos como a modernidade mudou essa acentuação dos
gestos voltados ao passado e passou a acentuar o futuro – a produção, o projeto, o Progresso.
Mas a pós-modernidade muda novamente a acentuação no tempo, já que podemos ver,
sobretudo nas jovens gerações, uma revalorização do passado, ou das raízes, e também do
tempo presente. É rápido o panorama, porque só queremos dizer que nossas motivações para
comunicar e para consumir imagens e narrativas mediáticas estão radicadas numa
“cosmogonia do quotidiano”, nos seus esquemas arquetipais, entre os quais o caos, ou a
organização do caos em cosmos. Então isto que está “ligado à angústia diante da mudança, da
fuga do tempo, é um esquema primordial. É pela necessidade de dominar o caos, de organizálo em cosmos, que o homem busca a partilha de informações, ideias, conhecimentos”
(BARROS, 2010, p. 130) – como já se fazia desde antes da “História”. Os mitos falam a
linguagem imagística dos princípios e as práticas contemporâneas de comunicação e
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consumo, as imagens ou histórias que são aí produzidas, reproduzidas e consumidas,
reatualizam essa linguagem, no quotidiano. Numa consumação mediática.
Essa é uma constatação de Maffesoli, quem chama a atenção para esta palavra
princípio, lembrando que é o que governa (princeps, príncipe) e o que está na origem
(principium). Os mitos, os contos, as lendas e outras sagas coletivas estariam, pois, no
princípio dos fenômenos contemporâneos (publicidade, jornalismo, filmes, música,
coreografia, estilismo). O pensamento radical proposto por Maffesoli (que capta na raiz) é um
recurso fenomenológico que se volta às origens, ou seja, ao que está em primeiro lugar
(arché), e que serve ao pensamento comunicacional ao indicar a perenidade do mito e os seus
desdobramentos no quotidiano de produção e consumo de imagens e narrativas.
Em solo brasileiro, Ana Taís Martins Portanova Barros nos adverte sobre os
numerosos estudos sobre a imagem encetados pela Comunicação, destacando, contudo, que
não há uma tradição teórica sobre a fonte desta imagem, que é o imaginário. Segundo
entende, “estudam-se as flores da estação, esquecem-se suas raízes perenes” (BARROS, 2013,
p. 16)31. O mito e o imaginário, aí esquecidos em sua raízes, em sua dimensão inconsciente, a
um só tempo redundante e diferente (enraizamento dinâmico), não deixam de ter uma
perenidade tal na cultura, uma forma tal de reaparecer, o que nos permite compará-los aos
ciclos naturais. A redundância será uma chave metodológica para Claude Lévi-Strauss e G.
Durand na compreensão dos mitos e das imagens simbólicas, ambos tratando de demarcar um
olhar mitodológico sobre as culturas. Esses olhares mitodológicos, ou esses modos de
interrogar os fenômenos da cultura a partir da formação de imagens simbólicas são úteis para
compreender de modo radical os contextos socioculturais articulados ao consumo. A
mitodologia evidencia, em todo caso, esta característica essencial do mito que é a sua
perenidade e redundância, e assim demonstra que o mito se vale da persuasão pela
acumulação obsessiva de “pacotes”, “enxames” ou “constelações” de imagens:
A partir daí, para além do fio obrigatório de todo dis-curso (a diacronia),
essas redundâncias, muito próximas do espírito musical da variação, podem
ser reagrupadas em séries sincrônicas, que nos fornecem os mitemas, isto é,
31

No início de 2013, Barros contou 308 grupos cadastrados no CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento
Científico e Tecnológico) que apresentavam a palavra imaginário no seu nome, na sua linha de pesquisa ou entre
as palavras-chave de sua linha de pesquisa, o que significa uma elevação de mais de 20% em menos de três anos.
Esses 308 grupos se distribuem entre 24 diferentes áreas e a Comunicação acolhe, em quarto lugar, 9% dos
grupos contra 7% em 2010, ou seja, evidencia um crescimento de 2% em dois anos. Contudo, essa pesquisadora
entende que há de ser feito um mapeamento dos limites e do alcance da noção de imaginário nessas pesquisas,
bem como das metodologias utilizadas pelos grupos. O imaginário se nos mostra, assim, epistemológica e
metodologicamente, como “um terreno de areias movediças”, de modo que “nem todo mundo pisa sobre a
mesma base quando se propõe a discorrer sobre ele” (BARROS, 2013, p. 16).
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as menores unidades semânticas assinaladas por redundâncias. Essas
unidades podem ser ações expressadas por verbos: subir, lutar, vencer..., por
situações “actanciais”: relações de parentesco, sequestro, homicídio,
incesto..., ou mesmo por objetos emblemáticos: caduceu, tridente, machado
duplo, pomba... (DURAND, 2003, p.163, tradução nossa)32.

A mitodologia, que expõe esse método muito particular de decifrar os textos da nossa
cultura, identificando seus mitemas e seus desdobramentos no que Durand chamou de tópica
sociocultural, mostra que o “social” está lastreado pelo “espiritual”, ou por isto que ele
também chamou de “estruturas antropológicas do imaginário”, uma verdadeira “infraestrutura
espiritual”, como gosta de dizer Maffesoli, parafraseando a “infraestrutura econômica” das
leituras marxistas. Essas estruturas, para Durand, “remeterão ao isomorfismo dos símbolos
que se resolvem em palavras e aos arquétipos que se resolvem em ideias; à região onde o mito
explicita um esquema ou um grupo de esquemas”. E é este isomorfismo dos esquemas,
arquétipos e símbolos, no seio dos sistemas míticos ou de constelações de imagens, que levou
a antropologia a verificar “a existência de certos protocolos normativamente estáveis,
agrupados em torno dos esquemas originais”. A estrutura, muito importante destacar aí, é
considerada como “uma forma transformável, desempenhando o papel de protocolo
motivador para todo um agrupamento de imagens e suscetível ela própria de se agrupar numa
estrutura mais geral” (DURAND, 2012, p. 63-64). Cabe lembrar que G. Durand chamou essa
estrutura de Regime. Apenas para que tenhamos como referência a maneira como esse autor
compreendia noções como esquema, arquétipo, símbolo e mesmo sinal, sigla e signo,
destacaremos esta passagem bastante explicativa do seu pensamento:
[...] a roda, por exemplo, é o grande arquétipo do esquema cíclico, porque
não se percebe que outra significação imaginária lhe poderíamos dar,
enquanto a serpente é apenas símbolo do ciclo, símbolo muito polivalente
[...]. Enquanto o esquema ascensional e o arquétipo do céu permanecem
imutáveis, o simbolismo que os demarca transforma-se de escada em flecha
voadora, em avião supersônico ou em campeão de salto. Pode-se mesmo
dizer que perdendo polivalência, despojando-se, o símbolo tende a tornar-se
um simples signo, tende a emigrar do semantismo para o semiologismo: o
arquétipo da roda dá o simbolismo da cruz que, ele próprio, se transforma no
simples sinal da cruz utilizado na adição e na multiplicação, simples sigla ou
algoritmo perdido entre os signos arbitrários dos alfabetos (DURAND, 2012,
p. 62).

Essas noções, malgrado não se possa reconhecer sua plena consagração no campo da
Comunicação, ocupa, aqui, um lugar estratégico na emergência de um pensamento sobre a
“A partir de ahí, mas allá del hilo obligatorio de todo dis-curso (la diacronía), esas redundancias, muy cercanas
al espíritu musical de la variación, pueden ser reagrupadas en series sincrónicas, que nos proveen los “mitemas”,
es decir, las más pequeñas unidades semánticas señaladas por redundancias. Esas unidades pueden ser acciones
expresadas por verbos: subir, luchar, vencer..., por situaciones “actanciales”: relaciones de parentesco, rapto,
homicidio, incesto..., o incluso por objetos emblemáticos: caduceo, tridente, doble hacha, paloma.”
32
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comunicação como uma esfera do mito e do consumo, um ambiente, ou um fenômeno
intrinsecamente articulado ao pensamento simbólico e metafórico; seu enraizamento dinâmico
indica a existência de uma estrutura, mas uma estrutura que só se pode pensar semântica e
“figurativa”:
[É] quando as formas deixam o domínio da forma mecânica para passar ao
do uso semântico, quando o estruturalismo aceita de uma vez por todas ser
“figurativo”. Sem esta condição a tentativa estruturalista se perde na procura
estéril do que Ricoeur chamava “o sentido do não-sentido” (DURAND,
1993, p. 16).

Porquanto vamos levar a cabo a ideia de que, como propunha Blaise Pascal (16231662), o conhecimento é como uma esfera... Estruturada e estruturante, tal igual a esfera
figurativa, semântica e comunicacional das imagens e narrativas mediáticas dadas ao
consumo.
.....
Da aliança mitológica fundamental existente na consumação e na comunicação
mediáticas: Apolo e Dionísio
A produção e o consumo de narrativas mediáticas, ou seja, a ambiência de
consumação mediática, ou a mitosfera do consumo, formam, assim – estruturadas por
esquemas, aquétipos e imagens simbólicas –, o coro mítico-mágico-mediático que revela em
parte, e momentaneamente, o que vem sendo trasmitido através de várias gerações. Tratar-seá, em última instância, da aliança fraterna das duas deidades artísticas da tragédia, Apolo e
Dionísio. Diante de cada “propagação significativa de excitações dionisíacas, como a
liberação dionisíaca das cadeias do indivíduo” – “em prejuízo dos instintos políticos, até a
indiferença, sim, até a animosidade” – vemos emergir também a figura de Apolo, formador de
Estados, gênio do principium individuationis, donde “nem o Estado, nem o senso da pátria
podem viver sem a afirmação da personalidade individual”. Para sair do orgiasmo, ensina
Nietzsche (NIETZSCHE, 1992, p. 123-124), não há, para um povo, senão um caminho que
conjugue aqueles “raros estados extáticos, com sua elevação acima do espaço, do tempo e do
indivíduo” – a “uma filosofia que ensine a superar, através de uma representação, o
indescritível prazer dos estados intermediários”. Podemos dizer que é sob essa aliança
mitológica fundamental existente na consumação e na comunicação mediáticas que, agora
segundo o mitólogo, o mito se faz parole, palavra “revelada”... Quando é sentido e vivido
como uma imagem, um gesto; o que “circunscreve o acontecimento [comunicacional e de
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consumo] no coração do homem” (BRANDÃO, 1986 p. 36). Apolo e Dionísio atuando juntos
na Mitosfera do Consumo ou na consumação mediática:
o apolíneo nos arranca da universalidade dionisíaca e nos encanta para os
indivíduos: neles encadeia o nosso sentimento de compaixão, através deles
satisfaz o nosso senso de beleza sedento de grandes e sublimes formas; faz
desfilar ante nós imagens de vida e nos incita a apreender com o pensamento
o cerne vital nelas contido (NIETSZCHE, 1992, p. 127).

.....
Do mito como lugar comum
A partir dessas figuras emblemáticas, ou senão desses olhares filosóficos e metafóricos
sobre a comunicação e o consumo, é preciso lembrar que todo olhar é intercâmbio de
olhares... E que o mito, ao nos mirar no que há de mais profundo em nosso olhar, constitui,
poética e metaforicamente falando, “o nó que há em nós” – o núcleo melhor compartilhado da
comunicação e da compreensão. Como escreve Durand (2003, p. 154-155, tradução nossa):
Para falar com as preciosidades de nossa modernidade, digamos que toda
mirada é cruzamento do olhar do locutor e do olhar de seu destinatário ou
destinatários. E é justamente o mito o “lugar comum” onde se constituem
essas miradas quando se cruzam, o núcleo melhor compartilhado da
compreensão. [...] [O mito é] um relato (sermo mythicus) sem demonstração
nem propósito descritivo – daí a necessidade das “redundâncias” – e que
quer mostrar como forças diversificadas se organizam em um universo
mental “sistêmico”. Lembrando, ainda, que “sistêmico” – contrariamente a
seu quase homônimo “sistemático”! – quer dizer que um objeto, uma
entidade existe e se realiza somente por meio de tensões de subsistemas
antagônicos. Lévi-Strauss já havia constatado que todo mito é “dilemático”.
Portanto é esse mito o que em um “texto” – oral ou “literalizado” – nos mira
no que há de mais profundo em nossa mirada 33.

O mito, em suma, é comunicação. E a comunicação é dilemática. Não por acaso, a
palavra comunicação, como quer Sodré (2012), sempre foi e continua sendo ambígua... É,
portanto, ambivalência, ambiência, esfera... De modo que, também não por acaso, Edgar
Morin vai dizer que a Noosfera (a esfera do nóos, que, em grego, designa o espírito, o
entendimento, a esfera do mito) é também a esfera da dúvida. O entendimento da dúvida é um
princípio dilemático, próprio de uma esfera que é a um só tempo logomorfa, do discurso e da
“Para hablar con las preciosidades de nuestra modernidad, digamos que toda mirada es cruzamiento de la del
locutor y de la del o de los destinatarios. Y el “lugar común” en donde se constituyen estas miradas cuando se
cruzan, el núcleo mejor compartido de la comprensión, es el mito. [...] [El mito es] un relato (sermo mythicus)
sin demonstración ni propósito descriptivo – de ahí la necesidad de las “redundancias” – y que quiere mostrar
cómo fuerzas diversificadas se organizan en un universo mental “sistémico”. Recuerdo también que “sistémico”
– ¡contrariamente a su casi homónimo “sistemático”! – quiere decir que un objeto, una entidad existe, se realiza
sólo por tensiones de subsistemas antagonistas. Lévi-Strauss ya había constatado que todo mito es “dilemático”.
Por lo tanto es ese mito el que en un “texto” – oral o “literalizado” – nos mira en lo más profundo de nuestra
mirada...”
33
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razão, mas também das chamadas entidades cosmo-bio-antropomorfas, ou seja, dos seres
míticos, que, segundo entende Morin (2001), podem efetivamente “transbordar a linguagem”.
Já como nos diz James Hollis (2005), o mito se realiza através de um vidro escuro, da
insinuação, do respeito, da reverência e do anseio por algo muito mais amplo. Assim, a
Noosfera enxerta na esfera da vida o mito, algo que nos salda, que nos reconhece e nos
convoca às imagens da transcendência e às grandes questões da “vida boa” na terra,
oferecendo-nos modelos de contuda, heróis, etc. Sua forma convencional é mesmo a
narrativa, pois que nela se condensa o pensamento mítico-mágico e o pensamento lógicoempírico.
Pode-se dizer que o espírito humano guarda com o mito o chamado “olhar de soslaio”,
o reservatório inesgotável e dinâmico de energias invisíveis, quer se queiram arquetípicas, e
com as quais estabelecemos uma relação consciente quando estas se nos mostram visíveis, ou
seja, quando se manifestam como imagem34 (HOLLIS, 2005). O mito pode ser entendido
como um sistema virtual e dinâmico de arquétipos, esquemas, símbolos ou imagens que
tendem a se realizar em narrativa. O mito, como se pode perceber a partir dessa noção, é já
um esboço de racionalização, dado que utiliza o fio do discurso, e assim encontra, como quer
Durand (2003), uma entrada diacrônica na vida quotidiana; mas também o mito tem aí uma
entrada sincrônica, dionisíaca e orgiástica, pois que ele se revela como “uma forma
contemporânea da iniciação que acontece no pacto emocional: o da intensidade de um
presente enraizado na antiga comunidade de destino” (MAFFESOLI, 2016, p. 81). É preciso
meditar com vagar sobre esta hipóstese: a de que o mito corresponde à intensidade de um
presente enraizado na antiga comunidade de destino, porque passado, presente e futuro se
conjugam aí sem que uma temporalidade anule por completo a outra.
Nos diversos pactos emocionais que vivenciamos e/ou observamos em todo lugar,
mediados pela produção e pelo consumo de narrativas mediáticas, o símbolo, ou a imagem
simbólica será o que nos “lança com”, e em “sincronicidade”, a um nível contagiante de
sociedade. Do grego sýmbolon, do verbo symbállein, pode-se dizer que as narrativas ou as
imagens simbólicas e mediáticas têm o poder de nos “arremessar ao mesmo tempo”, de “comjogar”, ou “conjugar” uma “re-união” (BRANDÃO, 1986, p. 38), de modo que o símbolo e,
34

A palavra também não deixa de ser uma imagem e, como propõe Hollis (2005), a linguagem fundamental da
alma. A imagem, como nós a compreendemos a partir dos estudos do imaginário, não se refere apenas ao
significado dominante que define a sua significação, mas a um sentido indireto, escondido – é símbolo –, a
depender dos contextos e de suas formas dinâmicas, da incontornabilidade arquetipal e da determinação cultural,
que não são fixas. Daí a noção de imagem simbólica e de que ela se forma nos trajetos do sentido, cifras
fundamentais para se compreender como o atual encarna o que é substancial.
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por extensão, a imagem simbólica do consumo caracterizam espaços comunicativos fundados
num sentido pouco evidente e imediato. É por essa razão que se pode também concordar com
Durand, quando este diz que o “sentido” da metáfora presente no mito, ou o mito enquanto
metáfora é o grande semantismo do imaginário; além de ser “a matriz original a partir do qual
todo o pensamento racionalizado e o seu cortejo semiológico se desenvolvem” (2012, p. 31).
Quando observamos os processos comunicacionais e as práticas de consumo, no que
eles têm de mitológico, podemos compreender que a produção de sentido aí envolvida é
animada por um sistema dinâmico de esquemas, arquétipos e símbolos. O mito será o que,
neste “entorno tecnocomunicativo” 35 me olha (Ça me regarde!), um sermo mythicus que
cativa o intercâmbio de olhares para um núcleo melhor compartilhado de sentido. O mito será
o “centro” dos trajetos do sentido e, tornado narrativa, encarregar-se-á de preparar um “lugar
comum”, ainda que provisório, à consumação mediática, ou a uma mitosfera do consumo.
Num jogo de futebol, por exemplo, há vários “centros”: o estádio, o bar, a casa... Espaços
consagrados a uma multiplicidade de narradores de mitos. A comemoração do gol é um
“centro” carregado de simbolismo e ninguém duvida do seu poder contagiante. O gol
simboliza a vitória, o empate suado, a consagração de uma nação, a honra... Os exemplos
poderiam se multiplicar em qualquer esfera da vida social. Na política, na telenovela, no
cinema, o mito sempre está presente e personificado em certas figuras emblemáticas,
imaginado em locais emblemáticos onde ocorreram eventos emblemáticos, pouco importa se,
emblemáticos para um pequeno grupo de pessoas ou para toda uma comunidade nacional
imaginada. O mito é um relato contado, consumido, consumado. E, do consumo de relatos
(em nosso caso, de narrativas mediáticas), que por sua vez se constelam a partir de forças
diversificadas de uma verdadeira esfera mítica – daí a cifra: mito + esfera –, é que chegamos à
Mitosfera. Não podemos precisar se é ou não um neologismo, como propôs o antropólogo
Eduardo Viveiro de Castro com a palavra mitofísica 36; o que podemos afirmar é que esta é
uma cifra de nossa proposta teórica que parece ter se instalado em nós como uma palavra
capaz de evidenciar, a um só tempo, o mito enquanto esfera do conhecimento (das ideias) e
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Cf. MARTÍN-BARBERO, 2009.
Nas palavras do autor: “O antropólogo Claude Lévi-Strauss observou, certa vez, que a ciência se afastou do
mito há uns poucos milênios, mas que, desde o século passado, ciência e mito caminham para uma convergência
ou reencontro por vias inesperadas. Disse ainda que o lugar da antiga sobrenatureza é hoje ocupado pela física
contemporânea, cuja ontologia da natureza é tão incompreensível para os leigos que os físicos são obrigados a
recorrer a parábolas (o gato de Schrödinger etc.) com um valor propriamente mítico, para dar uma ideia figurada
de suas teorias e conjeturas”. Disponível em: <http://filosofiaemvideo.com.br/video-fisica-metafisica-emitofisica-eduardo-viveiro-de-castro/>. Acesso em: 15 ago. 2017.
36
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esfera ambiente, objetiva (das coisas). Antes da mitosfera, que tem aí outra cifra (a da esfera),
pode-se dizer que o mito é mesmo uma cifra do conhecimento, pois é difícil defini-lo.
.....
Da irrupção do mito na consumação mediática
Eliade diz que o mito é “uma realidade cultural extremamente complexa, que pode ser
abordada e interpretada através de perspectivas múltiplas e complementares” (ELIADE, 2007,
p. 11). Ele próprio apenas tenta defini-lo, ou senão expõe a definição que lhe parece a menos
imperfeita (sobretudo com vistas nas sociedades arcaicas e tradicionais):
O mito conta uma história sagrada; ele relata um acontecimento ocorrido no
tempo primordial, o tempo fabuloso do “princípio”. Em outros termos, o
mito narra como, graças às façanhas dos Entes Sobrenaturais, uma realidade
passou a existir, seja uma realidade total, o Cosmo, ou apenas um fragmento:
uma ilha, uma instituição. É, sempre, portanto, a narrativa de uma “criação”:
ele relata de que modo algo foi produzido e começou a ser. O mito fala
apenas do que realmente ocorreu, do que se manifestou plenamente. Os
personagens dos mitos são os Entes Sobrenaturais. Eles são conhecidos
sobretudo pelo que fizeram no tempo prestigioso dos “primórdios”. Os mitos
revelam, portanto, sua atividade criadora e desvendam a sacralidade (ou
simplesmente a “sobrenaturalidade”) de suas obras. Em suma, os mitos
descrevem as diversas, e algumas vezes dramáticas, irrupções do sagrado (ou
do “sobrenatural”) no Mundo. É essa irrupção do sagrado que realmente
fundamenta o Mundo e o converte no que é hoje. E mais: é em razão das
intervenções dos Entes Sobrenaturais que o homem é o que é hoje, um ser
mortal, sexuado e cultural (Idem.)

Não nos cabe querer encontrar “o mito” na sociedade de consumo, nem
particularmente na sociedade brasileira, donde, imersos que estamos, caberá tão somente
evidenciar (na Segunda Parte) certas irrupções dramáticas do sagrado nas tragédias
mediáticas. Como quer Durand (2003), em toda sociedade, em um momento dado – e isso é
sensível pelo antagonismo de papeis sociais e sob diversas formas –, existe uma tensão entre
ao menos dois mitos diretores; ao invés de “causalidades”, “concurso de confluências” ou de
elementos sincrônicos muito diversos, através dos quais, repentinamente, os mitos vêm a
implicar. É possível dizer que há mesmo um politeísmo na poética quotidiana que, sim, nos
interessa mostrar, ou senão indicar pelos trajetos do sentido onde as imagens simbólicas são
formadas com as narrativas mediáticas; considerando-se que, como propõe Barcellos (2012),
há deuses em nosso consumo. Nessas histórias trágicas que abordaremos, ou tão somente nas
esferas da teleficção seriada e do futebol de onde as tragédias adquirem especial relevância 37,
37

Referimo-nos, aqui, à tragédia do ator Domingos Montagner e à tragédia da Chapecoense, mitos que
trabalharemos na Segunda Parte.
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é comum assistirmos a seres mortais se comunicarem com entidades espirituais ou “Entes
Sobrenaturais” de diversas ordens mítico-religiosas (orações, rituais, comunhões) e, portanto,
é comum que certas irrupções do sagrado, como sugere Eliade, fundamentem o Mundo dessas
narrativas e da sua consumação mediática.
Para tratar do concurso de confluências dos mitos, das imagens simbólicas ou desta
sincronicidade da consumação, a depender do objeto de estudo – fosse um mito político,
musical, esportivo, etc. –, o comunicólogo pode recorrer à noção durandiana de “bacia
semântica”. Trata-se de uma noção/método que serve para mostrar como (e de maneira muitas
vezes complementar) há uma “explosão” de um mito, seu uso e seu desgaste; uma fase de
latência, de denominação, de integração e filosofia (DURAND, 1983) 38. Como bem destacou
Rogério de Almeida (2014, p. 57):
A bacia semântica inscreve-se como tópica de uma sociologia das
profundezas, em que o movimento sociocultural percorre o giro espiral da
emergência e do recalcamento, da formalização e da contestação, das
sedimentações e das corrosões, dos corporativismos e das dissidências,
enfim, das trocas e embates entre a sociedade institucional e a marginalia. E,
na dinâmica fluvial do fenômeno social, enquanto os burocratas codificam
um programa pedagógico e os poetas na solidão da noite iluminam recantos
insuspeitados, um mito desmitologiza-se para que outro se remitologize, na
concatenação das bacias semânticas [...].

Não será esse recurso, em nosso trabalho de inspiração mitodológica (Parte II), um
recurso apropriado para compreender como, nas tragédias mediáticas, as imagens simbólicas
se formam; todavia, trata-se de uma noção importante do pensamento durandiano e muito últil
para pensar nas tópicas socioculturais, de um modo geral, ou de um modo mais específico, a
depender do objeto da pesquisa. Se pensamos, por exemplo, na “pós-modernidade”, a partir
da bacia semântica, podemos concordar com Almeida (2014, p. 57), quando diz que:
Essa fase de nomeação, mais ou menos definida, e não sem grandes disputas
e diferenças de concepções, passa hoje pelo processo de contenção das
margens, em que se busca delimitar o alcance da perspectiva pós-moderna,
portanto de reconhecimento de um esgotamento moderno e de
reconfigurações em diversas áreas da vida coletiva.

38

Essas quatro fases inicialmente identificadas por Durand (1983) especificam-se nas seis fases potamológicas
da bacia semântica: 1) a escorrência, fase em que diversas correntes culturais se formam; 2) a partilha das
águas, em que se reúnem correntes e se estabelecem fronteiras: fase de oposição dos regimes do imaginário; 3)
as confluências, que funcionam como os afluentes de um rio, cujas correntes se tornam reconhecidas e apoiadas
por personalidades influentes; 4) a nomeação do rio, fase em que um mito, uma história, um personagem
denominam e caracterizam a bacia semântica; 5) a contenção das margens, fase conceitual ou ideológica, de
constituição e consolidação teórica, estilística e filosófica; 6) e o esgotamento dos deltas e dos meandros, em que
se fomentam as derivações que enfraquecem e dividem o fluxo do rio, ligando-o a outras correntes vizinhas
(ALMEIDA, 2014).
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No âmbito desta fase de constituição e consolidação teórica, estilística e filosófica da
pós-modernidade em que inscrevemos a tese da Mitosfera do Consumo, propomos observar a
seguir, com mais atenção, como a cifra da esfera se presta a um sentido ampliado do mito,
emprestando-lhe o seu simbolismo. Lembrando que esta tese está organizada em duas partes e
que esta primeira se organiza a partir das cifras do título: “Mitosfera do Consumo: trajetos do
sentido e narrativas mediáticas”. A imagem das cifras, ou este ir e vir através da sua
articulação permite o gesto de imaginar a Mitosfera do Consumo, os trajetos do sentido e as
narrativas mediáticas, contando com o pensamento metafórico e simbólico, analógico, na
própria construção do objeto científico 39. Falávamos do mito, agora com a esfera em jogo,
falemos mais detidamente sobre a noção teórica da Mitosfera. De saída, vamos dizer que se
trata de um acercamento teórico do ambiente que dá o mito, articulado com o sensível, a
intuição do mistério, e que se transforma em contação, comunicação e consumação
mediáticas.

39

Acerca de uma reflexão epistemológica da analogia e da repetição, ou do problema decorrente de quando
convocadas à exaustão, impedindo “o progresso do pensamento, pois o fazem desembocar no reino da
indiferenciação, da unidade absoluta”, conferir obra de Erick Felinto (2005) que reúne série de artigos
produzidos entre 2000 e 2004. Ver, em especial, o texto “Novas tecnologias, antigos mitos: apontamentos para
uma definição operatória de imaginário tecnológico”. Embora o autor realize aí uma ponderação acerca do uso
da analogia e da repetição no pensamento científico, ele lembra que são esses dois elementos característicos ao
modo de compreensão do imaginário, do hermetismo e do mito.
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MITOSFERA

Teoria, do grego theoría – ação de olhar, especulação, estudo – é uma observação, um
acercamento de algo. A “esfera” objetiva que nós observamos a partir de teorias não é a
própria realidade, mas a realidade exposta ao nosso método igualmente “esférico” de
indagação e acercamento, de imaginação. Como escreveu Christoph Wulf (2013, p. 36), é o
poder ou a capacidade de geração de imagens da imaginação “que nos insere em uma ordem
histórica e cultural, por meio da qual nossa relação com os objetos materiais e com outros
seres humanos é determinada”. É, portanto, em uma “assimilação ao mundo” que “suas
imagens passam a existir dentro de nós”. Wulf distingue, então, algus tipos de imagens
interiores que, segundo ele, são modulares de comportamento. Ele fala em imagens de
orientação, de desejo, de intenção, de imagens mnemônicas, miméticas e arquetípicas. O que
nos interessa pontuar é que a Mitosfera será uma esfera formada por imagens que nos
permitem um acercamento do mundo, ou que permitem a nossa própria inscrição em todos os
eventos da vida, em todas as grandes tensões que recorrem aos tesouros de imagens
orientadoras, fatídicas, e que “são capazes de influenciar ações individuais através de seus
sonhos e do seu imaginário cultural” (Ibid., p. 39)40.
A esfera do mito, como compreende Campbell (1990), dá-se a ver em suas
extremidades, em suas bordas, como uma interface entre o que pode ser conhecido e o que
nunca será descoberto. Lembramos novamente de Morin: conhecimento, ignorância e
mistério; ambos ensinando que há um mistério transcendente de toda pesquisa humana. Por
exemplo, a fonte da vida, o que é? Ninguém sabe. Por isso diz Morin: “Eu sou desses que se
maravilham com o universo, mas não encontra nele um sentido, racionalizando-o” (MORIN,
2017, p. 12, tradução nossa)41. Em livro recente, ele oferece uma tipologia para o que tem
chamado de estados pós-xamânicos42, o que nos ajuda a entender os estados de espírito que
podem estar em jogo na mitosfera e no que ela dá a conhecer, em parte, e momentaneamente
– conforme a pregnância de um mito, isto é, “o conjunto de fatores que permitem sua

40

Citação extraída da parte em que Wulf fala das imagens arquetípicas, referindo-se às concepções junguianas e
se permitindo não sublinhar as explicações ligeiramente dúbias sobre a geração do “inconsciente coletivo” e dos
arquétipos; limita-se a destacar que cada cultura tem gerado estas “imagens orientadoras fortes”.
41
“Je suis de ceux qui s’émerveillent de l’univers, mais non de ceux qui lui trouvent un sens ou le
rationnalisent.”
42
Morin destaca que o xamanismo é universal nas sociedades arcaicas de todos os continentes, e que ele retorna
no mundo urbano contemporâneo. É nesse sentido que entendemos que ele se refere ao “pós-xamânico”.
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resistência à dispersão no tempo” (FELINTO, 2005, p. 88). Acreditamos que esse conjunto de
fatores tem a ver com os estados poéticos ou pós-xamânicos de que fala Morin.
Há o “estado alterado” ou “estado segundo”, cuja definição inicial se relacionava ao
patológico, à perda da consciência, e tipificava a histeria ou a hipnose. Morin propõe extirpar
seu caráter mórbido para então fazer desse “estado segundo” um termo genérico para lidar
com “estados poéticos”. O “estado alterado”, assim, manifestaria-se nas mitosferas de
comunhão e criação; sendo que a histeria e a hipnose seriam características extremas desses
estados.
Há também o “estado de estupefação”: estado de grande admiração, uma emoção
estética intensificada, e que é fácil reconhecer na mitosfera do consumo das artes visuais, do
cinema, dos jogos, da tragédia mediática, da religião. Haveria também aí um “estado de
comunhão”, de acordo e harmonia de sentimento, de ideia partilhada coletivamente.
A mitosfera, sem dúvida, é lugar, ainda, de um “estado místico”. Num primeiro
sentido grego, Morin ensina que se tratava de um estado relativo à consciência dos mistérios.
E daí sugere que o “estado místico” se revela num sentimento de entrada, para além das
aparências, numa identificação/fusão com a mais alta das realidades; aquela que Eliade (2007)
chamou de “Sobrenatural” para dizer da palavra do alto que caracteriza um tipo de
comunicação mitológica; e cujo estado místico dá um sentimento de unidade e harmonia.
Há também, na mitosfera, um “estado de possessão”, que é o estado por meio do qual
o corpo é habitado por uma divindade, um espírito, um ancestral, um demônio, uma outra
pessoa ou forças desconhecidas. Mais ou menos nesse sentido – ou no de uma mitosfera do
consumo –, R. Rocha sugere que o consumo de imagens tem uma função simbólica, ou que
esta imagem (paradigma, metáfora e metanarrativa das cidades-mídia) é consumida
metaforicamente, ou seja, num tipo de consumação simbólica e ambiente, ambivalente, cujos
rastros que deixam no mundo podem ser auscultados pelo comunicólogo atento a um “agência
de aspectos ‘mágicos’ e ficcionais” que regulam “processos e afetos neles implicados” (2017,
p. 1). Esta sua imagética do consumo, que hoje assume traços teórico-metodológicos ligados à
noção de força ambivalente do consumo (processos de possessão/despossessão) guarda,
portanto, alguma coincidência com a perspectiva moriniana dos “estados pós-xamânicos”. No
campo da comunicação e do consumo, R. Rocha fala da posse como valor estabelecido (no
mundo dos capitalistas, retrógrados...) e como bandeira insurgente “(tomar posse do que é
seu, o corpo, por exemplo)”; da experiência da possessão ambivalente “(ser tomado por

52

espíritos – para o bem e para o mal – ou sucumbir a adições)” e da despossessão excludente
“(padecer de processos de expropriação de si, do que lhe pertence, da cidade etc.)” (Ibid., 8).
Morin fala ainda em “estado de transe”, que surge na possessão, na adivinhação, na
mediunidade, no orgasmo, na inspiração poética, literária ou musical, na festa. Fala em
“estado de exaltação”: estado que conduz a euforia ao grau mais alto de intensidade. Fala em
“estado de inspiração”: sentimento de um impulso criativo que anima o artista e que é uma
forma de estado de transe. Num “estado sagrado”: estado altamente poético através do qual a
emoção comporta um infinito respeito, uma sorte de devoção, de piedade, podendo chegar ao
“estado de adoração” – um estado de amor místico e sagrado pelo divino.
Com essa tipologia dos estados poéticos ou pós-xamânicos, Morin pretende mostrar
que a criação e a comunicação humana comportam uma combinação de transe e de
consciência, de possessão e racionalidade. Ela nos parece útil, portanto, para tratar dos estados
de espírito e dos contextos socioculturais articulados à comunicação mediática e à sua
consumação. Trata-se de uma tipologia que se pode dizer é da ordem de uma teoria da
mitosfera.
Os mitos, com seu poder que têm de convocação às grandes questões, funcionam
como pistas para as potencialidades espirituais da vida humana, diz Campbell. Ou integram
esses “estados poéticos” de que fala Morin. A mitosfera está nesse nível de referência no qual
o pensamento simbólico, as metáforas, os estados poéticos nos lançam às coisas
transcedentais, ignoradas, misteriosas, inconscientes ou invisíveis. Ou seja, a mitosfera nos dá
a conhecer aspectos profundos da realidade e suas imagens simbólicas irão responder a uma
necessidade humana, cumprindo uma função mística ou metafísica, cosmológica, sociológica
e psicológica (CAMPBELL, 2002). As imagens simbólicas, numa concepção mitosférica,
desnudam as modalidades mais secretas do ser e, nesse sentido, referem-se muito mais ao
invisível do que ao visível da representação.
Sabemos como a Física moderna e contemporânea têm abalado nossa compreensão do
invisível, além da Biologia com sua visão sistêmica da Biosfera – dos sistemas de autoorganização da vida. São esferas do conhecimento que se expandem em direção ao
desconhecido, mas que já compreendem que sob a dimensão de tudo o que é evidente há um
oceano de energia de outra dimensão. David Bohm (1917-1992) chamou essa dimensão de
ordem implícita não manifesta, o que seria como uma esfera física, invisível e/ou continental
deste aparente isolamento individual e cartesiano que assolou a alma moderna. Há uma

53

unicidade cósmica que permanece um mistério, e que a noção de mitosfera pretende ao menos
indicar.
.....
Da imagem da esfera na ciência
Pode-se dizer que a esfera é uma imagem simbólica da ciência – daí as tantas teorias
“esféricas”: Biosfera (litosfera, hidrosfera, criosfera, atmosfera), Semiosfera, Noosfera,
Mediosfera, etc. Ela simboliza, pois, um senso de totalidade a partir da vida, do signo, do
espírito, dos media... Do mito. Pode-se dizer, aqui, que a mitosfera (do consumo) dialoga com
essas esferas do conhecimento e com os estudos de comunicação e consumo, com a
psicologia das profundidades de Jung, com a história das religiões de Eliade, o pensamento
complexo de Morin, o pensamento radical de Maffesoli, o pensamento mitodológico de LéviStrauss e Durand, o monomito ou a jornada do herói de Campbell, inserindo-se, assim, numa
verdadeira revolução epistemológica do significado, “um realismo antropológico da
metafísica da física contemporânea para qual ‘o implicante’, o ‘holograma’, o ‘nãoseparável’, o ‘outro lugar’ são o que determinam realmente o aspecto, às vezes paradoxal, dos
fenômenos” (DURAND, 2003, p. 67, tradução nossa)43.
A comunicação, o consumo e o imaginário estão consubstanciados com a vida
quotidiana, com o viver-junto... O que é construído, produzido ou consumido chega mesmo a
captar e identificar a pulsão dos arquétipos e dos símbolos. O mito encontrará, portanto, na
esfera das nossas linguagens e dos nossos discursos, segundo G. Durand (2003, p. 163,
tradução nossa), uma entrada diacrônica, assim como encontrará nos “pacotes”, “enxames”,
ou “constelações” de imagens simbólicas, uma entrada sincrônica; metodologicamente, esses
discursos, imagens ou narrativas mediáticas, remeterão, aqui, à mitodologia, propriamente à
mitocrítica (momento em que analisamos uma narrativa ou um conjunto de narrativas
mediáticas, buscando descobrir as matizes dinâmicas de um mito); o que por sua vez implica
uma mitanálise, “um reconhecimento de uma numinosidade transcendente a partir da qual se
anima timidamente a escritura”44.
Não será o nosso objetivo, agora, preocuparmo-nos com o trabalho propriamente
mitodológico, mas evidenciar que a noção de mitosfera funciona como uma cifra
“[...] un ‘realismo’ antropológico de la metafísica de la física contemporánea para la cual son ‘el implicante’,
el ‘holograma’, el ‘no-separable’, el ‘otro lugar’, los que determinan realmente el aspecto, a veces paradójico, de
los fenômenos.”
44
“[...] un reconocimiento de una numinosidad transcendente, al cual se anima tímidamente la escritura.”
43
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metodológica de conhecimento dos ambientes de comunicação e consumo, que são
invariavelmente atravessados pelo mito ou constituídos pelo imaginário, por seus esquemas
arquetipais, símbolos, etc. Não se tratará, no entanto, de uma noção que se presta somente a
uma associação com a chamada sociedade de consumo, mas de uma noção que pode ser útil
para falar de qualquer esfera cultural a partir dos seus mitos ou de suas imagens simbólicas.
Parece simples compreender, por exemplo, a ideia de mitosfera de uma comunidade, de uma
nação, de uma época. E isso porque o mito e o simbolismo do imaginário estão presentes,
inclusive, na noção de esfera. A esfera, nós sabemos, é uma figura de simetria por excelência.
De modo que “a esfera simbolizou, desde o nível das culturas arcaicas, a perfeição e a
totalidade” (CHEVALIER; GHEERBRANT, 2003, p. 388). As doutrinas emanatistas falam
que “o universo se compõe de esferas, desde a Esfera periférica até a que se encontra no
centro da terra” (p. 389). A esfera é, ainda, o que dá o relevo, o que confere a terceira
dimensão às significações do círculo. E assim é que nos permitimos compreender esta cifra, a
da esfera, como a profundidade necessária ao tipo de “anamnese arquetipológica” que se
propõe realizar com a Mitosfera do Consumo e suas narrativas mediáticas.
Sob esse tipo de pensamento esférico, ou em espiral, como prefere Maffesoli – para
dizer que certas “figuras” do imaginário retornam na pós-modernidade –, é que observaremos
nas narrativas mediáticas a redundância dos mitos, dos arquétipos, esquemas e símbolos
engendrados com a consumação dessas narrativas. Como bem colocou Ciro Marcondes Filho
(2004), há uma “engenharia de emoções” no sistema mediático, para qual a Mitosfera do
Consumo pode se voltar a fim de compreender a formação de imagens simbólicas do
consumo.
.....
Do pensamento esférico; ou dos sistemas simbólicos de consumo
Quando falamos em narrativas mediáticas, lidamos, assim, com uma engenharia de
emoções que corresponde a uma consumação de produtos mediáticos. Dispostos em uma tal
vinculação com processos psíquicos inconscientes, cujos “padrões de comportamento”
consistirão em desenvolver efeitos numinosos45 que se expressam como afetos (definição de
arquétipo em JUNG, 2011 [1960]), compreende-se como a ligação entre emoção e
imagem/narrativa mediática daria aproximadamente a ideia de imagem simbólica do consumo.
Enquanto uma categoria teórica inscrita na Mitosfera do Consumo, as imagens simbólicas do
45

Jung adjetiva o arquétipo como “numinoso”, que é outro modo de dizer “divino” (SODRÉ, 1994).
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consumo indicam a organicidade do histórico e do simbólico nas práticas de consumo de
emoções/narrativas mediáticas. E isso nos leva à questão da temporalidade subjacente a um
pensamento esférico, e que podemos encontrar em Everardo Rocha quando trata da
temporalidade nos sistemas simbólicos de consumo, ou da vida dentro da sociedade inventada
pela Comunicação de Massa. Segundo entende esse autor, esta vida é “regida por uma lógica
mais cíclica que linear, mais totêmica que histórica” (ROCHA, 1995, p. 156). Se sabemos que
nas sociedades embebidas pelo sistema totêmico era comum conjurar o evento e a mudança,
tentando-se suprimir o tempo, a duração, a morte, a publicidade seria, hoje, para esse
antropólogo do consumo, o instrumento, por excelência, da eternidade e da permanência:
“Um ‘relógio paradoxal’, apontando o tempo cíclico e não o tempo histórico” (Ibid., p. 155).
A temporalidade da Mitosfera do Consumo permite que, na consumação de narrativas
mediáticas e de consumo, não só a diacronicidade atue, mas também uma sincronicidade que
liga a emoção à imagem, a emoção à narrativa publicitária – que se pode dizer é uma
metanarrativa do consumo 46. A essa temporalidade mediática e de consumo, E. Rocha
chamou de tempo de linearidade negativa:
[A]o encontrá-lo lá dentro – em sua forma cíclica e totêmica ‘puro-sangue’ –
está afirmado um fenômeno refratário à mudança e ao evento. Um tempo
amarrado e contido na estrutura é atirado na compulsão da permanência. A
vida social que, incessantemente, observamos no mundo dentro dos anúncios
não é regida pelo jogo da mudança, do avanço, do futuro ou da vanguarda.
Enfim, não é regida pela epistemologia historicista. Antes, de maneira
inversa, o jogo do mundo social, representado nos anúncios, tem um tempo
concebido no desejo ser, acima de tudo, uma espécie de anti-história,
apostando no eterno, na permanência, no sempre e na repetição. Um tempo
que não passa. Um tempo caracterizado, como de resto tudo o que se
aproxima da lógica “totêmica”, como um espelho no céu, um espelho no
chão (ROCHA, 1995, p. 156).

Como quer Felinto (2005, p. 72), haveria aí “a sensação de estarmos presenciando o
retorno dos deuses passados”. Há, portanto, uma carga emocional na esfera da vida humana,
mediática e de consumo, que liga um “espírito do tempo” mítico, cíclico ou esférico à esfera
do consumo de narrativas mediáticas. Há neste universo de consumação mediática uma
relação estreita entre emoção, paixão e imagem, e por isso uma sinergia do arcaico e do
tecnológico, como quer Maffesoli – o que caracteriza, fundamentalmente, a pós-modernidade.
Não precisamos lembrar que por uma emoção algo se move em nós e no mundo. Do
grego pathos, a emoção teria sido traduzida para o latim como paixão. De modo que podemos

Pode-se dizer, ainda: uma narrativa do consumo cuja finalidade é, justamente, “seu sumo, o gesto consumista
por excelência e afirmação: a compra, propriamente dita” (BARCELLOS, 2012, p. 32).
46
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definir também a paixão como aquilo que nos move, o que nos leva à ação (comunicação,
imaginação e consumação). Somos apaixonados por narrativas, contos, lendas, até mesmo
por tragédias. Somos apaixonados por imagens mediáticas e pela mitosfera que constroem.
É por isso que, para Maffesoli (2016), se quisermos decifrar os fenômenos
contemporâneos e os “produtos do século”, os produtos mediáticos, talvez seja uma alavanca
metodológica das mais pertinentes fazer referência aos mitos, aos contos, às lendas e outras
sagas coletivas; o que daria uma imagem de uma mitosfera enquanto uma esfera do
conhecimento dos mitos ou semantismos de uma dada tópica sociocultural – de um evento
qualquer, de uma consumação mediática.
As estruturas antropológicas do imaginário estabelecidas por Durand, que mostram
tudo o que o imaginário deve ao caráter sistêmico das culturas, ao choque dos mitos e à sua
fecundação recíproca, introduz o pensamento radical proposto por Maffesoli, que por sua vez
entende haver algo desta ordem de enraizamento dinâmico nas lógicas de produção e práticas
de consumo destes “produtos do século”. Livros, Wikipédia, Facebook, Twitter etc., colocam
em jogo, segundo ele, um contínuo sincretismo de que afirma ser fácil identificar os
arquétipos essenciais: “os dos contos de fadas; mitos de amor e de desamor, de atração e de
repulsa, que constituem, a longo prazo, o fundo comum das fantasmagorias de todas as
culturas humanas” (MAFFESOLI, 2016, p. 75-76).
O pensamento esférico da mitosfera tem a ver com esse pensamento radical de
Maffesoli, pois indica que toda imagem visível de uma cultura se enraíza fundo em subsolo
invisível do imaginário, estejamos ou não conscientes disso. O método de abordagem desses
produtos comunicacionais dados à consumação, ou deste comércio ou consumo do “animal
que troca” e que em nada é redutível à esfera econômica – uma vez que se encontra em todos
os valores do viver-junto (dos “estados alterados” ou poéticos, emocionais) –, pode saber
descrever como as temáticas próprias à comunicação e ao consumo, e que são constitutivas de
uma socialidade intemporal, incidem no espírito deste nosso tempo que costura coisas
aparentemente díspares. É esse o “formismo sociológico” proposto por Maffesoli, que não
procura um “por que” ilusório das coisas, uma causa explicativa, mas “como” elas se nos
mostram: “como” uma cultura ao mesmo tempo se diz (poder das palavras) e “como” ela se
organiza (poder da socialidade de base). Trata-se de uma dialogia entre apegar-se ao que tão
simplesmente aparece, o literal, e fazer sobressair a significação interior dos fenômenos. É o
Hermeneuta reinventado: o que “significa” as coisas, ou que pode, da melhor maneira, numa
espiral hermenêutica, interpretar os signos e os intersignos de um acontecimento em seu
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desenvolvimento. Está aí, no que pertence à atitude iniciática ou arquetipal que lhe é própria,
o enraizamento dinâmico do trajeto do sentido, noção cara ao pensamento de G. Durand e
nota constante em “A ordem das coisas” de Maffesoli (2016).
Antes de tratarmos mais a fundo desta cifra, os trajetos do sentido, cabe prestar mais
atenção à cifra do consumo, que se liga aqui à noção de mitosfera para tratar da formação das
imagens simbólicas na sociedade de consumo.
Na trilha aberta pelas ideias desses autores que vimos incorporando ao deciframento
da Mitosfera, é possível afirmar que o sistema simbólico a que se referem – o dos mitos –
indica uma sorte de totalidade, ou uma interface inalienável da comunicação e do imaginário.
É o imaginário em comunicação que dá uma mitosfera. Daí que se possa argumentar que a
Mitosfera é um ambiente epistemológico e fenomenológico em que se busca compreender,
entregue à dinâmica afetiva da experiência estudada, as redundâncias simbólicas dos
contextos socioculturais da comunicação e da consumação.
Uma mitosfera parece ser assim um “lugar comum”, de partilha de imagens
simbólicas, um ambiente de comunhão emocional – uma harmonia, ainda que conflitual –, e
que tende a se converter em narrativa. Tende a se converter, em sociedades complexas, em
narrativas mediáticas, ou em “atmosferas” de narrativas capazes de revelar sua função
sacramental ou imaginal no quotidiano, já que, com a difusão da cultura visual, imagens e
narrativas mediáticas passaram a desempenhar um papel central em qualquer esfera da vida
em comum e das práticas de consumo.
A revolução epistemológica do significado que Durand entende estar em curso, e que
podemos sentir na presença intelectual de Morin e Maffesoli 47 – e numa extensão visionária
do imaginário científico, de modo geral –, permite-nos dizer que a esfera do consumo é, antes
de qualquer coisa, dirigida por mitos, esquemas arquetipais, pessoas arquetípicas, imagens
simbólicas. É uma Mitosfera do Consumo.

47

Referimo-nos, aqui, especialmente, ao colóquio (anual) realizado pelo Centre d'Étude sur l'Actuel et le
Quotidien (CEAQ), em 27 e 28 de junho de 2017. Intitulado: “Les Journées du CEAQ – Socialités
Postmodernes”, e realizado na Sorbonne e na Fondation d’Entreprise Ricard, o colóquio contou com as
presenças de Maffesoli (fundador do CEAQ) e Morin, num diálogo – “Invitations à l’imaginaire” – em que este
último apresentou seu livro: Connaissance ignorance mystère.
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MITOSFERA DO CONSUMO

A palavra consumo, etimologicamente, refere-se ao efeito do verbo consumir, que vem
do latim consumere. Trata-se de um verbo formado pelo prefixo con (conjuntamente,
globalmente) e o derivado do verbo emere, que é sumere (tomar, assumir). Os sentidos de
esgotar, desgastar e morrer que lhe são normalmente atribuídos não estão, portanto, alheios a
um sentido radical de “tomar conjuntamente”. É por isso que, embora haja certo sentido de
autonomia no verbo emere, que é tomar, mas também obter, comprar e ganhar, tratar-se-á, em
última instância, de um processo de comunicação: uma ação de tomar algo comum, ou em
comum, o que, por sua vez, assemelha-se ao sentido da palavra compreender. Vinda do latim
comprehendere, temos outra vez o prefixo com (de união, de comunicação) e pegar, ou seja,
“tomar com o outro”. O que poderia se estender, ainda, ao conhecer, que é cognoscere,
connaître em francês, cum nascere (nascer com o outro); e, estendendo-se ao infinito das
palavras e das coisas, iríamos encontrar a comunicação e o consumo enquanto fenômenos
integrados a uma rede de nodos que, grosso modo, são tão materiais quanto simbólicos.
De um ponto de vista biológico, inclusive, o consumo é, ao mesmo tempo,
esgotamento e morte, mas também comunicação e renascimento. O consumo estabelece
sistemas complexos, tecidos em conjunto, sob o que Morin (2010) disporia num tetragrama da
complexidade: ordem/desordem/interação/organização. Porquanto podemos imaginar um
ecossistema de consumo como uma rede de alguns nodos, o que daria uma imagem de uma
esfera orgânica, isto é, organizada e ordenada, ainda que caótica e sob constante interação de
seus elementos:
Cada nodo representa um organismo, o que significa que cada nodo, quando
amplificado, aparece, ele mesmo, como uma rede. Cada nodo da nova rede
pode representar um órgão, que, por sua vez, aparecerá como uma rede
quando amplificado, e assim por diante (CAPRA; LUISI, 2014, p. 99).

As noções de Biosfera e Ecosfera, que pressupõem a esfera da vida e do nosso lar
terrestre, indicam a presença do consumo nas redes e encadeamentos que constituem a
natureza e a cultura.
A palavra Semiosfera, que poderíamos compreender como a esfera do semeion, do
grego semeiotiké, signo, donde compreendemos a esfera do signo e, por extenção, o mundo
criado pelo homem, o seu bios social, surge no âmbito dos estudos semióticos que, no século
XX, repousam sobre três grandes matrizes, ou três grandes autores, quais sejam, segundo
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Costa (2014, p. 416), Charles Sanders Peirce, Ferdinand de Saussure e Iuri Lotman. A ciência
dos signos terá particularmente com este último a ideia de Semiosfera, e, tal como
compreendemos, uma visão sistêmica da cultura48. Mas se essa noção esférica, a nosso ver,
esbarra no conceito de signo – e não toca no analogon da imagem que é símbolo –, basta
emprestar-lhe a noção de sistema e sua analogia da natureza com a cultura. A pesquisadora
brasileira Irene Machado (2003) explica que, do ponto de vista da Semiosfera, “a nossa
natureza é a cultura”, de modo que natureza e cultura se revelam como sistemas que se interrelacionam de alguma forma. O consumo parece ser uma delas...
O consumo – ou como preferimos: a consumação –, tal como fenômeno estruturado e
estruturante do nosso mundo ampliado, se assim podemos dizer – do nosso mundus
imaginalis –, revela que não há imaginário sem mundo. Desde “A Biosfera” de Vladimir
Vernadsky (1863-1945)49, passando pelo que se chamou de teoria de Gaia contemporânea de
James Lovelock, nos anos 1970, fica evidente como a mitologia ainda serve para explicar a
esfera da vida (por conta da referência que faz à Gaia). Junto da microbiologista Lynn
Margulis, Lovelock identificou gradualmente “uma complexa rede de ciclos de feedback que
– conforme supuseram em sua hipótese – produzia a autorregulação do sistema planetário”
(LOVELOCK; MARGULIS, 1974 apud CAPRA; LUISI, 2014, p. 209). Concluiu-se, então, a
partir, ainda, dos trabalhos de Ilya Prigogine e Humberto Maturana, que o planeta Terra é um
sistema vivo, auto-organizador, produtor e consumidor de energia, matéria e produtos
residuais. Lovelock (1972) percebeu que a característica mais geral da vida era o fato de todos
os organismos vivos introduzirem energia e matéria em seus corpos e descartarem produtos
residuais, sob verdadeiros ciclos de feedback que ligariam conjuntamente os sistemas ditos
vivos dos não vivos; e, paralelamente a essa constatação biológica, rochas, animais e plantas,
todos juntos, tomavam na ciência a imagem do globo azul e branco flutuando na profunda
escuridão do espaço: imagem a um só tempo mítica, esférica e científica do nosso lar terrestre,
e cujo aspecto técnico devemos sobretudo aos voos espaciais realizados a partir da década de
1960. A imagem da esfera azul no escuro é, portanto, simbólica e técnica em vários aspectos
correlacionados. Desta imagem da esfera azul e flutuante na escuridão, vemos potencialmente
48

Ver especialmente Iuri Lotman (1996, 1998, 2000).
Autor do livro A Biosfera (1926). Atribui-se também a esse autor e geoquímico russo o uso do termo
Noosfera. O filósofo francês Teilhard de Chardin (1881-1955) também trataria da Noosfera, mostrando que,
assim como há a atmosfera, existe o mundo das ideias, do espírito e de seus produtos culturais, o mundo das
linguagens, das teorias e dos conhecimentos. Edgar Morin resgata esse conceito, sobretudo em O Método 4. As
ideias, convidando-nos a “nunca esquecer o aquém biológico e o além espiritual dos seres que operam, parasitam
nosso conhecimento” (MORIN, 2001, p. 138). Tal como propomos, a Mitosfera do Consumo é uma maneira de
se colocar o acento no mito e no consumo existentes na noosfera pós-moderna, ou no fato de que o nosso
consumo corresponde não só às ideias racionais, lógicas, mas ao pensamento mítico-mágico.
49
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uma reatualização de uma imagem arcaica que é, justamente, a imagem de Gaia... Flutuando
de forma organizada e ordenada no Caos primordial.
Assim como na teoria científica de Gaia – que oferece uma visão sistêmica dos
processos de autorregulação cíclica como chave para a compreensão do nosso lar terrestre,
advertindo que esses ciclos interligam sistemas vivos e não vivos, regulando o clima da Terra
–, podemos pensar, analogamente, em ciclos de produção e consumo de imagens simbólicas
que regulam verdadeiros climas emocionais. De um ponto de vista histórico, das ciências
sociais voltadas aos modos de densevolvimento da comunicação mediática no capitalismo, a
esfera do consumo acabaria por contaminar, ainda que de maneiras muito diferentes, todas as
camadas das sociedades complexas, até se chegar a um nível de consumo generalizado de
imagens e narrativas mediáticas. As revoluções industriais e as redes ferroviárias, as malhas
rodoviárias, os planos urbanísticos, as matérias industriais, os meios de comunicação, etc.,
encarnavam, nos tempos modernos – e a Paris do século XIX descrita por W. Benjamin é a
mais completa ilustração –, o espírito dos ciclos de feedback existentes na natureza.
Conquanto saibamos que esse tipo de reatualização não se realizaria (como não se realiza) de
modo pacificado, seja numa dimensão social, econômica ou política, é importante evidenciar
como o consumo, em sua trivial ligação com o universo da produção de sentido, significaria
um princípio estrutural e semântico da sociedade moderna – no seu apogeu – e pós-moderna,
na sua gestação. No já consagrado debate de cunho marxista sobre o mundo moderno da
produção, das classes sociais, da história, do capitalismo monopolista, da criação de um
mercado mundial, etc., vale lembrar que o próprio Marx reconheceria na produção a face do
consumo, ou melhor dizendo, que em cada um destes fenômenos, produção e consumo, reside
imediatamente o seu oposto. Embora elaborada numa obra e num contexto específico da
modernidade, trata-se de uma constatação que se fundamenta na trivial ligação do consumo
com a produção, da natureza com a cultura, e que conduz à formação de um silogismo no qual
o consumo produz a produção:
Assim, segundo observa Marx, a produção não se torna produto efetivo se
não houver consumo, ou seja, um vestido só é vestido quando consumido,
senão é um pedaço de pano. Ele só passa a existir quando é consumido,
quando realiza a produção. Além disso, o consumo cria a necessidade de
uma nova produção, ou seja, o fundamento ideal que move internamente a
produção (FREDERICO, 2008, p. 83).

Voltando àquela Paris que nos serve como um protótipo do que parece claro
compreender como a emergência de um bios midiático (SODRÉ, 2002), ou um “entorno
tecnocomunicativo” (MARTÍN-BARBERO, 2009), a mitosfera do Progresso daqueles tempos
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começava a conjugar estética e produção de mercadoria, a cidade com a vitrine, o “arquétipo
do consumo” com o “fetiche da mercadoria” (BACCEGA, 2008); criava-se, então, uma
ambiência de correspondências, materiais e simbólicas, entre sujeitos e coisas, mediadas por
narrativas de consumo (daí o consumo das próprias imagens mediáticas), ou seja, a
correspondência do nosso mundo imaginário com a fantasmagoria (engenharia de emoções)
que ele próprio conferia ao excesso da produção. Aquela Paris do século XIX, a capital do
Capital, a cidade-fetiche, oferecia-se ao mundo inteiro como um modelo do espetáculo da
abundância das mercadorias e das trocas; isto é, das redes de produção e consumo que iriam,
já num período mais recente da nossa história, amplificar-se de modo exponencial com as
chamadas redes de informação e comunicação, internet, “realidade aumentada”, etc. – com
este universo “pós-industrial” e “pós-massivo” de comunicação e consumação.
Tal panorama das sociedades ditas complexas, em que se pode reconhecer no universo
das suas mercadorias um fenômeno sociocultural através do qual “todo o seu fetiche
transborda e impregna”, sistemicamente, incluindo a transformação das pessoas em
mercadoria – um fetichismo da subjetividade para Bauman (2008) –, constitui, para Baccega,
a antecipação da “grande discussão contemporânea sobre o consumo” (BACCEGA, 2008, p.
4-5). Porquanto é somente há pouco tempo histórico que falamos e entendemos viver numa
sociedade de consumo, onde, como quer Rose de Melo Rocha (2017, p. 15) – fazendo
referência a W. Benjamin –, implica viver sob “regime alucinatório, libidinal e mágico de
vinculação entre humanos, mercadorias e fantasmagorias”. À lógica da racionalidade das
trocas pagas, soma-se uma erótica do capital; ao dinheiro, a sensualização, o que daria a
imagem de um planeta motivado pelo consumismo, o próprio caos na Terra, mas que serviria
(num quadro de saturação) às novas formas de organização, interação e ordenação que vemos
emergir com as práticas de consumo ditas “contra-hegemônicas”, ou até mesmo
“conscientes”, “compartilhadas”, “responsáveis”, etc. Como não cabe aqui uma discussão sob
esses termos, quer seja uma discussão capaz de problematizar a consciência, a
responsabilidade e o compartilhamento do consumo no capitalismo monopolista, ou senão
questões que inevitavelmente tocariam em teorias econômicas para lidar, por exemplo, com a
disparatada concentração de renda e de poder de compra entre os diferentes estratos sociais,
limitamo-nos a dizer que a Mitosfera do Consumo nos permite reparar que tanto aqui quanto
ali – nas redes de vida e morte, produção e consumo, que mostram as ciências humanas e as
ciências naturais – o consumo integra princípios de ordem e desordem, interação e
organização da vida em comum. E, mais particularmente em diálogo com os estudos de
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comunicação e consumo, permitimo-nos dizer que a Mitosfera do Consumo agencia aspectos
mágicos e ficcionais que atuam e regulam processos de comunicação e afetos, dentro das
lógicas capitalistas e para além dessas.
.....
Da consumação; ou do Caos à luz
Não se pode pretender expulsar definitivamente – ensina a sensibilidade ecosófica
(MAFFESOLI, 2017) – a desordem, o caos ou mesmo a consumação, quer seja a figura
mítica de Caos, e que se aproxima mais desse fenômeno do que do consumismo, que por sua
vez pode estar inscrito na consumação – com seus deuses e demônios. Como quer R. Rocha,
lembrando de Mike Featherstone (1995, p.159 apud ROCHA, 2017, p. 12-13), “‘o
consumismo continua a sustentar uma dimensão religiosa’. O lugar do sagrado adquire
proximidade insuspeita com os âmbitos do lazer e do espetáculo, e não seria demais notar
como a estilização das identidades responde a uma rígida liturgia de cultos e cultivos”. Se
tomarmos, antes mesmo desta perspectiva sobre a cifra do consumismo, um olhar mitosférico
sobre a consumação, veremos que ela responde ao próprio esquema arquetípico da
organização do caos em cosmos – como um sistema de energia do qual fazemos parte. Nesse
sentido, não podemos deixar de considerar o que dispôs Hesíodo em sua Teogonia,
precisamente com a imagem simbólica de Caos, a desordem primordial, ressonância do
universo primitivo, e que hoje podemos escutar, por analogia, a partir das ondas
gravitacionais emitidas pela fusão de buracos negros – detectadas em observatórios de
avançada tecnologia – previstas na Teoria Geral da Relatividade de Einstein. Este homem que
hoje pode “escutar o caos” é o homem que reconhece, como Morin, existir na desordem os
desvios que aparecem num processo, num ecossistema (rede de alguns nodos), que o
perturbam e transformam: são “os acidentes, as desorganizações; as desintegrações; em
termos de linguagem informacional, os ruídos, os erros” (2010, p. 199); aquilo que, no polo
subjetivo (e não estritamente individual), isto é, na consumação da espécie, realiza-se como
impredictibilidade ou relativa indeterminabilidade: lugar onde pode ocorrer a criação e a autoorganização de novas formas de vida (materiais e simbólicas).
Voltando às cifras do consumo e do consumismo nas sociedades complexas e
ocidentais, capitalistas, Rocha (2017, p. 6) vai dizer que:
Uma totalizante e infalível linearidade que ligasse o polo da produção àquele
da recepção – garantindo uma ordem de determinação orwelliana ao ciclo do
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consumo – não resiste aos testes do “real” e isto justamente porque consumir
engloba vinculações não programáveis e suscetíveis a erro entre sujeitos de
carne e osso e seres provenientes de outras familiaridades e procedências,
inclusive as de ordem virtual, digital e invisível. Todavia, a despeito da
falibilidade de teorias da dominação máxima e irrestrita, a imprevisibilidade
não é sinônimo de autonomia, nem a indeterminação uma chancela
libertária. Ou seja, mesmo se há muito se desmontou o diagrama da bola-debilhar, o consumo segue como pilar perene das sociedades burguesas,
acompanhando suas mutações, crises e ajustes.

Fixemo-nos um pouco na desordem, no desvio e na crise, o que para essa autora dos
estudos de comunicação e consumo significam o alvo da nossa condição infantilizada e
temerosa diante do que, mitologicamente, é o próprio Caos. No sonho político de Hesíodo,
poeta dos fins do século VIII a.C. e “o primeiro a enfeixar e ordenar em genealogias a
desordem caótica em que viviam os mitologemas da Hélade” (BRANDÃO, 1986, p. 183),
Caos – em grego Χάος (Kháos), do verbo (khaíen) – significa abrir-se, entreabrir-se, abismo
insondável. Em sua Teogonia, Hesíodo propõe uma longa viagem do Caos à luz, isto é, do
vazio primordial, anterior à criação, à imposição da ordem aos elementos do mundo. Essa
cosmogonia indica, pois, que é do Caos que saíram Géia (Gaia), Tártaro e Eros. Fixemo-nos,
então, ainda que brevemente, em Gaia, objeto geral de uma visão sistêmica da vida (Biosfera),
sem perder de vista o gesto de se decifrar uma Mitosfera do Consumo; ou seja, o imaginário
inscrito nesta ambiência de comunicação e consumo, e como ele se realiza numa dimensão
histórica, cultural, dinâmica e quotidiana, desde o princípio (arché).
Gaia, em grego Γαῖα, cuja etimologia ainda não se conhece, é mesmo a Terra, o
elemento primordial, deusa cósmica; é diferente de Deméter, a terra cultivada. Cabe aqui
destacar que Gaia encarna o arquétipo da Grande Mãe, guardiã da semente e da vida (Idem.).
A Biosfera e a Ecosfera – que provém do grego oikos, “assuntos domésticos, cuidar da casa –,
e a Ecosofia de Maffesoli (2017), como nos permitimos inferir, são noções que se esposam
com essa energia arquetípica, convidando-nos a pensar nos mitos e nas imagens simbólicas do
consumo em plena correspondência com os ciclos “naturais”. É claro que se pode ponderar
sobre a ingerência do consumo praticado pelo homem no mundo do consumo dos outros
animais e das plantas, por exemplo. Mas, se pode parecer estranho ao comunicólogo esse tipo
de abordagem, fora supostamente uma tal sensibilidade mítica incorporada às proposições de
“Gaia vista através da Atmosfera” que fez com que essa teoria se tornasse motivo de oposição
feroz do establishment científico. Afirmava-se que a Teoria de Gaia não era científica por ser
teleológica, isto é, supostamente implicada na ideia de processos naturais modelados por um
propósito. E, muito embora Lovelock e Margulis nunca tenham feito tal afirmação, o
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establishment atacava a teoria porque não conseguia imaginar a vida na Terra sendo capaz de
criar e regular as suas próprias condições de existência, sem ser consciente e propositada. Isso
nos remete ao problema epistemológico da tensa união, vamos dizer assim, entre o
pensamento científico e o pensamento mitológico, já que este último reconhece nos esquemas
arquetipais e simbólicos o que na maioria das vezes se despreza no pensamento científico ou
lógico-empírito; justamente o que está em primeiro lugar (arché), em suma, a
correspondência do misterioso com o conhecido, a dialogia do secreto com o demonstrado.
Se Durand fala em uma revolução epistemológica do significado, e Maffesoli fala em
uma sinergia do arcaico e do desenvolvimento tecnológico, o que daria uma ideia-chave dos
tempos pós-modernos para esse último autor50, é porque tal revolução faz ressurgir uma visão
similar àquela dos antigos gregos, inclusive no pensamento científico. A máxima cartesiana
do “mestre e possuidor da natureza” cede lugar a uma organicidade que não se pode mais
desconsiderar em nenhuma área científica. A física D. Zohar (2008, p. 22) lembra do filósofo
Michel Serres para nos advertir que: “Quando o homem está no mundo, é do mundo, está na
matéria, é da matéria, ele não é um estranho mas um amigo, um membro da família, um
igual”. E daí se remete aos gregos, que viviam num Universo conciliado “onde a ciência das
coisas e a ciência do homem coincidem”, a fim de mostrar que “O ser quântico”, a partir de
bases físicas, ou de uma ciência das coisas, expressa este senso de estar e ser do mundo, estar
e ser da matéria; e também expressa uma ciência da identidade pessoal, da intimidade e da
identidade grupal, ou seja, uma ciência do homem.
Entende-se que é a partir da revolução científica do século XVI, pelas mãos de
Copérnico, Galileu e Newton, que um modelo de racionalidade passou a presidir à ciência
moderna, cujo alargamento a um modelo global de racionalismo científico nos convenceria de
que, a partir de mil formas e apropriações, vivemos em um universo morto e silencioso. O
epistemólogo Boaventura Sousa Santos (1988) mostra que as ciências duras, ou a ciência
moderna, nos séculos seguintes, se disporiam contra as então emergentes ciências sociais,
encastelando-se na exclusiva variedade de seus princípios epistemológicos e metodológicos,
distinguindo-se e defendendo suas fronteiras ostensivamente policiadas de duas formas de
conhecimento que consideravam não-científicas, irracionais, perturbadoras e intrusas: de um
lado, o senso comum, com o qual se assinala a necessidade de ruptura, e de outro, justamente,
as então chamadas humanidades ou estudos humanísticos (em que se incluíriam, entre outros,
50

Na área dos estudos de comunicação e consumo, Rose de Melo Rocha (2017, p. 14) chega a fazer menção a
Maffesoli, dizendo que suas obras oferecem “caminhos possíveis de diálogo sobre a reconfiguração e
onipresença do sagrado e do mito no cotidiano pós-moderno”.
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os estudos históricos, filológicos, jurídicos, literários, filosóficos e teológicos). Esses estudos
humanísticos iriam, como sabemos, herdar da irmã mais velha, as ciências duras, a tradicional
prática de ruptura epistemológica com o senso comum, que com sua sabedoria popular
sempre soube manter viva uma ligação com o mistério, ou com esta dimensão não manifesta
que hoje a Nova Física dá a conhecer.
É, portanto, uma verdade inconteste que a partir de dado momento da história
tenhamos retirado da grande síntese da ordem cósmica newtoniana – sobretudo da consciência
filosófica que lhe confere Descartes – uma série de filosofias pessoais de colorações frias,
incluindo as imutáveis leis da História (Marx), a luta desesperada pela sobrevivência
(Darwin), as tempestuosas forças da sombra da psique (Freud), versões mais ou menos
estruturalistas ou materialistas, naturalistas, sociologistas ou psicologistas, que devem alguma
inspiração à teoria física de Newton (ZOHAR, 2008). No final das contas, essa própria esfera
do conhecimento avançaria sobre a condição humana de vinculação com o seu mundo e suas
tão pequeninas partículas, não mais indivisíveis como se pensava. E, no tratamento refinado
de sentido de identidade própria das coisas num sistema esférico ou cíclico da vida, culminouse nesta gigantesca “revolução cultural” que revela a epistemologia contemporânea – uma
epistemologia que, como bem destaca G. Durand (2003), manifesta-se como uma
epistemologia geral do significado.
Capra e Luisi (2014) nos ensinam que a percepção de que os sistemas são totalidades
integradas foi ainda mais chocante na física do que na biologia. Os autores entendem que as
mudanças revolucionárias em nossos conceitos de realidade foram mesmo engendradas pela
Nova Física e seguidas por revoluções conceituais em várias outras ciências, das quais
emergiria uma visão de mundo coerente na atualidade. Essa visão interdisciplinar, holística e
ecológica é parte, pois, da visão sistêmica da vida nas ciências contemporâneas, pois atesta
que nós vivemos indefinidamente na tensão entre ser e vir-a-ser (na dualidade onda-partícula),
estabelecendo relacionamentos interno-externos a partir dos quais, após o encontro –
percebido na diferença radical de qualidade na participação em um acontecimento 51 –, faz
com que nos tornemos parte de algo novo e maior do que o corpo em si (a “bola de bilhar
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Essa ideia, ainda que não em diálogo direto com a Nova Física, tem sido trabalhada na chamada Nova Teoria
da Comunicação, em especial por Ciro Marcondes Filho, procurando-se distinguir do mundo onde tudo sinaliza,
as meras trocas informacionais e os acontecimentos comunicacionais. Os acontecimentos comunicacionais
seriam esses que nos “violetam”, que nos transformam, ou que, como diria Morin, provocam em nós estados
alterados que geram um sentimento de comunhão. Há uma possibilidade de se encontrar outras coincidências
entre a noção teórica da Mitosfera do Consumo (incluindo aí outras noções, como a consumação mediática) e
noções da Nova Teoria da Comunicação, como “o contínuo mediático atmosférico”.
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newtoniana”); é esse algo novo, ou até mesmo o novo que se repete de forma sistêmica, uma
“afiguração da sabedoria dionisíaca através de meios artísticos [e científicos] apolíneos”
(NIETZSCHE, 1992, p. 131), o que nos serve para pensar nos processos de comunicação e
consumo como um ambiente a um só tempo subjetivo e objetivo, lógico-empírico e míticomágico, ordenado e caótico – criativo. Vale destacar que:
Se existisse apenas o aspecto partícula da matéria elementar, o mundo, tal
como o conhecemos, jamais mudaria substancialmente. As partículas
existentes andariam por aí, às vezes formando novas combinações, mas a
natureza intrínseca da matéria se manteria inalterada. O mundo seria não
criativo. É somente por força do aspecto onda e da criação de novos
indivíduos provocada por esse aspecto que o Universo evolui (ZOHAR,
2008, p. 159- 160).

Não pretendemos avançar acerca de tantas consequências filosóficas da física
quântica, mas queremos explicitar que essa visão sistêmica da Física nos oferece também
algumas bases importantes para estabelecermos uma visão sistêmica das esferas da
comunicação e do consumo; de modo que, se não cabe aqui trazer uma série de percepções ou
consequências ciêntíficas e filosóficas da Nova Física, há pelo menos mais uma que merece
destaque no deciframento da Mitosfera do Consumo. Trata-se da compreensão da comunidade
nós-mundo (princípio físico da inseparabilidade e da complementaridade), visão que passa a
considerar o observador humano nos ciclos de ordem-desordem-interação-organização do
mundo. Capra e Luisi (2014, p. 105) são taxativos quanto a essa contribuição: “Na física
atômica, os fenômenos observados podem ser compreendidos somente como conexões, ou
correlações, entre vários processos de observação e de medição, e o fim dessa corrente de
processos sempre reside na consciência do observador humano”. Em última instância:
O colapso de uma função de onda quântica não é aleatório, não é
completamente desprovido de “senso de direção” [...]. Qualquer colapso é
uma questão de probabilidade, e alguns resultados de um colapso são mais
prováveis que outros. Para nós, sistemas quânticos humanos, o grau em que
podemos pesar essas probabilidades é o grau em que podemos exercer algum
controle sobre nossa liberdade (ZOHAR, 2008, p. 224-225).

Interessa-nos acentuar, nesta radical e revolucionária compreensão das ciências
“duras”, que não nos parece possível compreender o a comunicação e o consumo, agora nas
ciências “moles”, sob as lentes dos tempos modernos que menosprezavam o seu grande
referente imaginário e radical da complementaridade e da inseparabilidade. Nesse sentido,
vimos esboçando, através da etimologia, da biologia, da mitologia, dos estudos sobre
comunicação e consumo, e mesmo da física contemporânea, um panorama episteomológico
que, longe de pretender suscitar qualquer arrogância antropomórfica, evidencia a parceria da

67

criação humana com a criação do mundo; a parceria da natureza com a cultura; ou seja, o bios
social constituído propriamente pelo significado 52. Tal como disse Jung (1961 apud HOLLIS,
2005, p. 22), é essa parceria que faz do homem um ser indispensável à perfeição da criação e
da consciência humana “a primeira criadora da existência objetiva e do significado: foi assim
que o homem encontrou seu lugar indispensável no grande processo do ser”.
.....
Da criação mediática para o consumo; do pensamento simbólico na consumação
Nas chamadas sociedades complexas, a criação mediática para o consumo oferece ao
homem uma série de lugares imaginários que não se pode querer dispensar, dado sua função
comunicacional, arquetípica e simbólica nos processos de interação, organização, ordem e
desordem de que fazem parte. Nem mesmo a publicidade, como narrativa por excelência do
consumo, e que muitas vezes é objeto de refinadas análises que reduzem o seu potencial
simbólico à economia de sentido, ao estereótipo ou ao consumismo 53, escapa ao que lhe
antecede em termos de imagem, isto é, não escapa ao imaginário que vem primeiro e que por
isso tem uma função ou uma carga simbólica e arquetípica diretora. Se uma publicidade, hoje,
nos tempos pós-modernos, não se preocupa em falar sobre os atributos estritamente funcionais
do seu produto, é porque – além da equiparação dos produtos concorrentes – reconheceu
haver na sua metafísica emocional uma estratégia mais eficaz de diálogo com o seu “públicoalvo” – falando a uma maneira mercadológica. Não por acaso, o publicitário, escritor e
pesquisador em comunicação e consumo, João Anzanello Carrascoza (2004), soube
identificar – a partir de uma leitura nietzschiana – a razão e a sensibilidade no texto
publicitário, as figuras emblemáticas de Apolo e Dionísio atuando juntos – com maior ou
Pretendemos, neste trabalho, considerar que os fatores mais mecânicos da nossa “física diária” não se separam
do processo semântico; e não exatamente da significação arbitrária das coisas, como se pode concluir dos
estudos do signo. Sob a perspectiva dos estudos do imaginário, a imagem simbólica se refere ao signo, mas
“quando o signo perde a sua arbitrariedade e remete às abstrações, sobretudo espirituais e morais” (BARROS,
2014, p. 2).
53
R. Rocha (2017, p. 14-15) nos lembra que: “Uma leitura crítica ao consumismo, bastante recorrente, seja no
senso comum, seja em discursos acadêmicos, sustenta-se na suposta aderência malévola, provocada e alimentada
pelo capitalismo, entre humanos e objetos, conjunção esta que poderia ganhar contornos de indistinção”; mas
pondera que, seja nesse sentido ou na esteira das teorias marxistas acerca do fetichismo da mercadoria (em que a
crítica recai sobre a nefasta maquinaria que imprime aos objetos uma “alma”), essas leituras seguem tributárias
de incompletude. E então lembra de W. Benjamin que, “nas suas incursões neste mundo fantasmagórico de
insuspeita ‘animação’”, elaborou o conceito de “sex-appeal do inorgânico” que contém, modificado e ampliado,
o fetiche em sua caracterização marxista e freudiana. Rocha explica que Benjamin pôde mesmo reconhecer que
“para as novas experiências culturais e históricas que se assentam, no capitalismo, a partir da combinatória
passado/presente, vivo/morto, animado/inanimado” há “um ossuário de signos e uma ritualística de adoração do
inanimado”. Benjamin tratou de um fetichismo inédito, continua ela, marcado pela capacidade de superação das
barreiras entre o orgânico e o inorgânico, em que cada um passou a se sentir “em casa” também no mundo
inanimado, isto é, além do mundo de “carne e osso”.
52
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menor interferência – nesta engenharia emocional de uma narrativa evidentemente mediática
e de consumo. O que a Mitosfera do Consumo revela, pois, é que a razão e a sensibilidade
estão em jogo na formação das imagens simbólicas do consumo
Como já fora dito em outro momento, a consumação remete às ambivalências do
consumo e, num sentido semelhante ao proposto por R. Rocha (2017) sobre possessões e
despossessões do consumo, remeterá ao consumo que garante e subverte a dinâmica
capitalista, afetando as perspectivas de subjetivação. O que acentuamos, aqui, é que nessas
perspectivas podemos reconhecer algumas rotas teórico-metodológicas que demonstram a
existência do pensamento simbólico enquanto princípio da própria sociedade de consumo,
seja porque é a partir dele que se “organizam e se dissipam os elementos mais arcaicos do
humano, a saber, e de modo primordial, a relação com o sagrado, com a morte, com a
semelhança e a diferença” (ROCHA, 2017, p. 7), seja porque ele permite que se estabeleça
um “conjunto de processos simbólicos com alta potencialidade comunicativa” (TRINDADE,
PERES, 2014, p. 162).
Eneus Trindade e Clotilde Perez têm discutido o papel das marcas e do sistema
publicitário na representação de rituais de consumo, oferecendo perspectivas para se
compreender os vínculos de sentido em processos de “discursivização social”. Num sentido
similar ao dos estudos de Everardo Rocha (1985, 1995), quem teria introduzido temas e
objetos publicitários inaugurais à pesquisa em comunicação e consumo no Brasil – partindo
do campo publicitário e sob uma perspectiva antropológica que nos ajuda a reconhecer na
publicidade “o território do ‘simbólico’ encravado no reino da razão prática” (1995, p. 154) –,
Trindade e Peres têm resgatando a ideia clássica de rituais de passagem dos postulados
fundadores da antropologia para tratar de “rituais de consumo”. Eles propõem que os rituais
de consumo são como “dispositivos midiáticos articuladores de vínculos de sentidos entre
marcas e consumidores” (2014, p. 157), e indicam que tal verificação se dá por meio de
pesquisa empírica que estuda, de um lado, representações ritualísticas do consumo e, de outro,
os modos de presença das marcas nos rituais de consumo.
Os exemplos que Jung utiliza do universo publicitário mostram como a recepção (e
poderíamos pensar na consumação) se refere ao mesmo lugar do inconsciente, dos trajetos do
sentido e das ambiências emocionais e de consumo. Na legenda de um anúncio da
Volkswagem, Jung compreende tanto a estratégia de associação do universo do consumo,
quanto a virtualidade da atuação inconsciente, vejamos, num tipo de construção imaginária da
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marca que ocorre através de uma “detonação” do imaginário no espírito que consome –
consumação da alma, consumação mediática:
Os carrinhos miniatura que, neste anúncio, formam o emblema da
Volkswagen podem “detornar” no espírito do leitor recordações
inconscientes de sua infância. Se forem lembranças agradáveis, o prazer
estará associado (inconscientemente) ao produto e à marca (JUNG, 1964, p.
36).

Embora não tenhamos aqui disponível esse anúncio publicitário, o exercício
imaginativo parece pertinente. Jung ensina que os símbolos ou as imagens simbólicas são
produzidas espontaneamente pelo inconsciente, apesar de poderem ser elaboradas
conscientemente. Ele dispõe, a título de ilustração, o ankh, símbolo da vida, do universo e do
homem, no antigo Egito, em analogia e contraste com insígnias de companhias de aviação,
apresentando estas últimas não como símbolos, mas como sinais conscientemente planejados.
O que podemos agora constatar é que as redes de comunicação e consumo não são assim tão
evidentes, quando não misteriosas, invisíveis e sujeitas às formas inconscientes de
consumação. Outra coisa é que não há determinismo absoluto ou mecânico sobre o polo da
recepção ou do sujeito, do consumo mediático, embora concordemos que expressões do tipo
“engenharia das emoções” ou “máquina mediática” sejam apropriadas para tratar dessas
intimações da cultura dos media e do consumo.
Os estudos de recepção, ou os chamados estudos culturais britânicos e latinoamericanos54 que têm forte presença nos estudos de comunicação e consumo mostram
exaustivamente que não se pode presumir da engenharia do produto comunicacional o
resultado preciso da sua recepção/imaginação/comunicação – ou senão, como propomos, da
sua consumação. O que estamos querendo dizer é que os media constituem um importante
instrumento de “detonação” ou manutenção de climas emocionais, atingindo a todos os
estratos sociais de sociedades complexas, ainda que de maneiras diferentes e até discrepantes
devido às condições de compra ou renda, hábitos culturais, etc. O forte agendamento público
de certas imagens que são detonadas com os media, no entanto, revelam uma mitosfera do
consumo que, na Segunda Parte deste trabalho, ficará mais evidente também com a noção de
comunidade nacional imaginada (LOPES, 2009).
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Apenas para se listar algumas referências, Canclini (2009) menciona alguns dos melhores especialistas em
estudos culturais – Raymond Williams, Jean Franco e Beatriz Sarlo, com seus estudos sobre literatura e história
intelectual, David Morley e Jesús Martín-Barbero, com suas teses de que meios de comunicação só se decifram
como parte das práticas culturais. Para fins desta tese, seria desnecessário falar, ainda, da importância de Richard
Hoggart, E. P. Thompson e Stuart Hall dentro dos chamados Estudos Culturais (originários do Centre for
Contemporary Cultural Studies de Birmingham).
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Vamos tratar de imagens que, ligadas a tragédias e a duas mitosferas importantes do
consumo dos brasileiros (a mitosfera da novela e do futebol), demonstram toda a força da
consumação mediática no quotidiano. Maffesoli entende que o quotidiano, de um ponto de
vista fenomenológico ou “compreensivo”, é a presença da duração, “o que torna visível a
invisível sedimentação dos séculos passados. Ou ainda, o que manifesta, em seu sentido forte,
a essência do que é: um Real bem mais profundo que a raquítica realidade” (2016, p. 214).
Retomaremos, assim, em especial na Parte II deste trabalho, o método de leitura de um
texto ou uma série de textos (mitocrítica) coletados no quotidiano da consumação mediática,
em que a redundância dos mitemas – em nosso caso do trágico ou da tragédia – será a chave
de toda a interpretação mitológica, “o indício de todo procedimento mítico” (DURAND,
2003, p. 163, tradução nossa)55; e retomaremos o método correspondente à leitura dos
contextos, a mitanálise, dado que esta decorre da mitocrítica como uma forma de indicar o
desdobramento das imagens simbólicas nos contextos. Barros (2014a, p. 152) explica que,
com a mitanálise, “será possível verificar não só a mitologia que anima uma obra, mas toda
uma época”, anotando que “há uma complexificação considerável dos procedimentos, uma
vez que a constatação de um mito diretor em uma época se fará a partir do alargamento no
tempo da amostragem com que se trabalha”; se aí se necessita de material “cuja aparição
recubra pelo menos o período de uma geração – cerca de 36 anos” (Idem.), ao tratarmos de
alguns poucos acontecimentos do quotidiano não teremos na mitodologia (o termo designa a
reunião da mitocrítica com a mitanálise) senão uma fonte de inspiração ou fundamentação
metodológica.
Por ora cabe deixar claro que ao comunicólogo se impõe uma complexidade que tem
de enfrentar na eleição do mitema, já que o mitema se liga a certa vaguidade ou a certa
liberdade fundamental de toda interpretação, de toda consumação ou recepção:
“Interpretação” se deve sempre colocar no plural, tanto para o pianista, para
o ator, o diretor, quanto para o modesto leitor. A única regra que governa a
eleição de um “mitema” é sua redundância no texto, redundância lançada à
sutileza, ou se se pode dizer à inteligência do leitor que deve saber armar as
gamas das metáforas. [...] Insisto mais uma vez sobre o referente realmente
heurístico que deve partir do verbo e, consequentemente, do seu cortejo
atributivo. À eleição do mitema, portanto, importa mais que qualquer coisa
partir não de uma palavra, senão de um grupo de palavras ou – o que é o
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“[...] el indicio de todo procedimiento mítico.”
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mesmo – de um emblema onde está condensado, resumido, todo um fraseado
significativo (DURAND, 2003, p. 165, tradução nossa)56.

É nesse sentido de condensamento e resumo do cortejo significativo que há numa
imagem emblemática, num grupo de palavras ou narrativas sobre um tema, que nós nos
permitimos trabalhar com as narrativas mediáticas que se nos revelariam significativas à
demonstração de climas emocionais; pressupondo que, nessa revelação, há uma rede de
imagens, uma redundância enraizada e dinâmica de símbolos e esquemas arquetipais que não
pretendemos esgotar em nossa “mitanálise”; antes, evidenciar o dialogismo de redes invisíveis
e imaginárias, conscientes e inconscientes, à medida que as análises indicam a formação de
imagens simbólicas do consumo. Compreendemos que nos cabe tão somente “desenhar” uma
pequena série de “mesocosmos” formados pelos trajetos do sentido, o que acreditamos servir
ao conhecimento de uma Mitosfera do Consumo que é infinitamente plural, esférica,
misteriosa e ignorada, para lembrar novamente da tríade moriniana: conhecimento, ignorância
e mistério. Esses mesocosmos, como já adiantamos, guardam em comum o mitema da
tragédia, que não deixa de ser uma palavra que condensa todo o desenrolar simbólico do
pensamento filosófico ocidental, tal como o conhecemos 57, indicando, no quotidiano, formas
de lidar com a morte, com o destino e a vida boa. A tragédia indica, pois, uma sorte de
consumação da alma.
A consumação se nos mostrou como uma categoria do pensamento que, junto da
tragédia, podemos reconhecer, por exemplo, na Epopeia de Gilgamesh (rei de Uruk “naquele
tempo”) – a história mais antiga de que temos conhecimento. Há uma consumação da alma
em Gilgamesh após trágica morte de seu amigo Enkidu que contém os gérmens de todos os
mitos bílbicos e homéricos que serviriam de base ao pensamento histórico e filosófico;
poderia mesmo ser considerada esta sua consumação um mito ou um mitologema58 diretor do
“‘Interpretación’ siempre debe ponerse en plural, tanto para el pianista, para el actor para el director, como
para el modesto lector. La única regla que gobierna la elección de un “mitema” es su redundancia en el texto,
redundancia librada a la sutileza, o por así decirlo a la inteligencia del lector que tiene que saber armar las gamas
de las metáforas. [...] Insisto una vez más sobre el referente realmente heurístico que debe partir del verbo, y en
consecuencia de su cortejo atributivo. Por lo tanto, en la elección del mitema importa antes que nada partir no de
una palabra sino de un grupo de palabras o – lo que es lo mismo – de un emblema en donde está condensado,
resumido, todo un fraseo significativo.”
57
Sobre a relação da tragédia com a filosofia, conferir conferência de Luc Ferry (2016). Disponível em:
<https://www.youtube.com/watch?v=eoMO6svsQRg>. Acesso em: 31 out. 2017.
58
Hollis (2005, p. 10) diz que “um ‘mitologema’ é um elemento ou tema isolado, em qualquer mito. Os temas da
ascensão ou declínio são mitologemas. A busca do herói reúne dois mitologemas: o herói e a busca, cada um dos
quais possui uma linhagem e um significado separados, e ao mesmo tempo engrandecem um ao outro”. Foi Jung,
no trabalho com esquizofrênicos, no Hospital Burghölzli, próximo a Zurique, e a partir dos delírios dos
pacientes, quem descobriu os mitologemas, ou senão é a partir dele que entendemos os mitologemas como:
“núcleos de mitos que apontam para uma origem comum, coletiva, desses conteúdos delirantes. Os mitologemas
irão propiciar a Jung a percepção do inconsciente coletivo” (BOECHAT, 2009, p. 31). Ele mostra que o delírio,
56
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que queremos demonstrar, na Segunda Parte, que é a morte como iniciadora da vida; ou seja,
que esta dimensão trágica da existência – quando sobrelevada a trágicos acontecimentos
envolvendo figuras mediáticas ou célebres – promove a morte enquanto fenômeno de uma
consumação mediática que pode instruir a vida. Na epígrafe de uma versão romanceada da
Epopeia, encontramos a principal motivação simbólica que talvez dirija a consumação
mediática de tragédias:
A profundidade da nossa vida humana depende do nosso relacionamento
com a morte. Aquele que não vive com a sua morte, não vive plenamente.
Aquele que a aceita, ao contrário, passa a um outro plano e, pouco a pouco,
conhece a plenitude. A morte se torna, para ele, a grande iniciadora da vida
(DÜRCKHEIM, Karlfried Graf apud CASSABOIS, J., 1998, tradução
nossa)59.

Os estudos voltados à interface da comunicação com o consumo têm compreendido o
consumo como prática cultural relacionada aos processos de identificação do sujeito, ator
social, figura esta que se insere em visada muito mais ampla e complexa do que aquela que
simplesmente toma o consumo como uma atividade induzida ou provocada nos consumidores.
Contudo, são raras as pesquisas que se dedicam a essa abordagem de inspiração mitodológica
que vimos apresentando. O “simbólico” do consumo, desta feita, muitas vezes escapa ao gesto
do pesquisador que se deixa impressionar pelos poderes exteriores: econômicos, políticos,
institucionais; impressão esta que, finalmente, reduz o arquétipo ao estereótipo, o homem
imaginário a categorias estritamente sociais, não permitindo ao analista sequer buscar
compreender os fenômenos mais profundos e significativos das práticas de comunicação e
consumo. Quando não, por mais que seja recorrente a expressão “consumo simbólico”,
perguntamo-nos se não se está aí, na maior parte das vezes, e como entende Barros (2013),
partindo de uma suposta autoevidência do imaginário e do simbólico como manifestos na
linguagem.
.....
Da metanoia e da paranoia
É possível concluir que a maioria dos estudos que versam com mais dedicação sobre
as formações discursivas e ideológicas, sobre os processos de identificação em cenas
mediáticas, falando de hegemonia e contra-hegemonia, e enfrentando a agenda dos meios de
ao contrário do que desejava a psiquiatria clássica, não é impenetrável e desprovido de sentido, “desde que se
parta de um pressuposto simbólico para compreendê-lo” (BOECHAT, 2009, p. 31).
59
“La profondeur de notre vie humaine dépend de notre relation avec la mort. Celui qui ne vit pas avec sa mort
ne vit pas du tout. Celui au contraire qui l’accepte passe sur un autre plan et connaît peu à peu la plénitude. La
mort, pour lui, devient la grande initiatrice à la vie.”
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comunicação com funções massivas e pós-massivas, daria uma “imagem” dos níveis
“actanciais” e “racionalizados” da tópica sociocultural proposta por Durand (2003); nesta
imagem, o que permanece quase que intocado é, justamente, o nível fundador ou arquetípico
das imagens, ou a maneira como são reatualizadas no quotidiano. De toda forma, esses
estudos têm mostrado que, no âmbito privado de consumo, os comportamentos e os produtos
de uma sociedade são recebidos e ampliados a mudanças culturais que se destinam a esta
mesma sociedade em seu conjunto (ALONSO, 2006; BACCEGA, 2014). Eles têm assinalado,
assim, uma visão sistêmica da comunicação e do consumo e a relação interdependente do
consumidor e do receptor, desde uma perspectiva predominantemente crítica do capitalismo, e
as negociações de sentido entre grupos sociais nos diversos contextos de comunicação e
consumo. Eles têm acenando, a nosso ver, para dois objetivos epistemológicos de difícil
conjugação: de um lado compreender o universo dos media, sua principal agenda, num tipo de
compreensão que se realiza com o outro – e que Maffesoli (2016) chamou de metanoia; e, de
outro, dizer como as coisas deveriam ser, o que implica assumir um posicionamento político
contra uma certa realidade, ou contra um certo “imaginário social” – e portanto contra um
“outro” – o que se chamou de paranoia.
O mito do Progresso, nós sabemos, é o mito da modernidade e que ainda vemos atuar
em nossas instituições e pedagogias. Não significa dizer, aqui, plantados na dinamicidade de
onde vemos outros mitos se constelarem com vigor, que somos contra certo progressimo; mas
que pensar o Progresso como se fosse uma via de mão única, linear, estritamente viabilizada
pelo racional, pode favorecer a um quadro de exclusão, dominação e controle do outro, da
destruição do nosso lar terrestre etc. E por isso dizemos que a consumação e o trágico são
categorias mais adequadas à compreensão da Mitosfera do Consumo do que, por exemplo, o
“bom” que pode estar de um lado do consumo, e o “ruim” ou “malévolo” que pode estar de
outro – do consumismo; a consumação e a tragédia se nos mostram, assim, como categorias
que buscam superar aquelas mais afeitas a considerações do tipo “visão otimista” e
“pessimista” da realidade.
Mesmo falando em reencantamento do mundo, Maffesoli parece nunca ter assumido
um lado “otimista” ou “pessimista” nas suas hipóteses acerca da pós-modernidade. Assumiu,
sim, o retorno do trágico e do imaginário e pretendeu demonstrá-los até mesmo pela parte que
lhes é monstruosa. Propôs que “abaixo” da realidade há o “virtual”, donde a possibilidade que
manifesta, com o apoio do desenvolvimento tecnológico, rara riqueza. O recurso à memória
coletiva e o pensamento que o acompanha como metanoia (um “pensar ao lado”, ao invés da
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paranoia, que é “um pensar de cima” e apegado em dizer o que “devem ser” a vida em
sociedade e o mundo em geral) dão seu testemunho. E é daí que se pode compreender do
próprio ar do tempo – ou das ambiências de comunicação e consumo que secretam as ideias,
as maneiras de viver, as narrativas mediáticas – a renovação de um vitalismo cósmico prémoderno, típico dos cultos com mistérios (dionisismo, orfismo, mitraísmo). Vemos se formar,
então, na mitosfera do consumo pós-moderna, e num misto entre techné e arché, entre o novo
e o arcaico, verdadeiros mediadores entre o microcosmo pessoal e o macrocosmo ao redor:
vemos a formação das imagens simbólicas do consumo.
Maffesoli pondera ser esse tipo de formação de “mesocosmos” alguma coisa que se
reconhece na trajetória antropológica ou nos trajetos do sentido de que falava Durand,
retomando, assim, um leitmotiv fenomenológico que vê as coisas tais como elas são em sua
essência, isto é, em sua dinâmica enraizada no Imaginário. Ele deixa a gregária solidão das
megalópoles da sociedade oficial apenas em perspectiva para falar mais de perto das partilhas
emocionais da sociedade oficiosa; bem como se afasta das doutrinas da salvação (a economia
da salvação cristã, a economia burguesista, as teorias de emancipação socializantes) para
compreender este senso comunitário, já descrito em “O tempo das tribos” (2000 [1988]). Ele
então “se desloca” com o deslocamento do que seria o pivô da modernidade – o indivíduo
(indivisível), sujeito soberano e dono de si, que pode dominar a natureza e o outro – para um
princípio da abialidade (expressão medieval, ab alio, que remete à ideia de que só é possível
existir a partir do Outro, ou seja, com o Outro). Na ordem de compreensão das banalidades do
quotidiano, das banalidades fenomenológicas, argumenta ser possível voltar às evidências ou
intuições originárias que são doadoras de significação: analogia, correspondência, metáfora.
Não por acaso, são essas algumas categorias metodológicas centrais à proposta teórica da
Mitosfera do Consumo, a que só se pode compreender com a modéstia e humildade
características de uma atitude intelectual que se mantém próxima da vida corrente (metanoia).
O saber é comunitário, ligado organicamente ao grupo que lhe serve de apoio, diz a
sensibilidade comunicacional e epistemológica. Porquanto as hipóteses de autores como Jung,
Eliade, Durand, Campbell e Maffesoli, no que tocam a melodia comunicacional das coisas do
imaginário e do quotidiano – deste “senso comum” enquanto “sabedoria popular” –,
despertam em nós, quando na universidade, o sentimento de perda dessa dimensão orgânica, o
que não raro, arriscamos dizer, acirra-se com a chamada “ruptura epistemológica com o senso
comum” – impressão de que a universidade não se tornaria mais que a sombra dela mesma
(MAFFESOLI, 2016). O pensamento como eco da sociedade oficiosa, ou como eco de uma
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ordem das coisas (primordial e quotidiana), compreende, por isso, não ser oportuno se deixar
impressionar pelo triunfo aparente dos poderes exteriores: os poderes econômicos, políticos,
institucionais, etc.; pois há uma “potência interior” que determina também a ordem humana,
ou seja, é a irrupção da ordem mítica, do imaginário societal, imaterial, das ideias, do desejo...
Da imagem antes de ser imagem. Seriam, estes, elementos do que se apresenta para Maffesoli
como uma ética da estética, a do homo eroticus; e a que poderíamos relacionar ao que André
Brasil, em artigo sobre como o cinema pode assumir aspectos de um modo xamânico de
conhecimento e tradução, ilustrou como “o vento que, ao atravessar a vela de um barco, se
torna visível em sua invisibilidade e confere ao barco algo de seu poder” (BRASIL, 2016, p.
144). Há pornografia no ar, escreve Maffesoli, e isso em seu sentido mais radical: o do
obsceno da nossa condição humana, que tem se tornado o mais evidente possível com a
consumação mediática – com este reencantamento do mundo que é muitas vezes monstruoso.
A disposição metodológica que descreve essa ambiência comunicacional, mitosférica
e de consumo, faz eco de uma tradição subterrânea que surge de inúmeros fenômenos da vida
quotidiana, nos seus diversos mimetismos, no reaparecimento de termos como simpatia,
pathos, empatia; nos contágios afetivos e efervescências coletivas que pontuam a unicidade
(uma coerência, mesmo que conflitual) do dado visível da comunicação, da imaginação e da
consumação. Sua exigência intelectual, escuta da tradição que medita o presente, será a de
identificar o sentido simbólico, o segredo escondido sob a letra e a carga alegórica do que é
descrito, consumado, fazendo sobressair como, em dado momento, o simbólico se atualiza.
Como o atual encarna o que é substancial, ou como se formam as imagens simbólicas do
consumo.
Reiteramos, assim, que isto que seria uma tentativa de introdução à cifra do consumo
em sua correspondência com a cifra da mitosfera não pretende indicar que a Mitosfera do
Consumo visa atingir os patamares da paranoia intelectual de onde normalmente se reflete
sobre o consumo. Pretende-se manter, aqui, a humildade (palavra que vem de humus, terra) de
uma metanoia que busca querer compreender fenômenos de consumação que são “detonados”
com a comunicação mediática – a exemplo das tragédias mediáticas ou mediatizadas –, de
modo que o que se propõe é a uma visão radical (enraizamento dinâmico) do que é simbólico
no universo do consumo de narrativas mediáticas. O que se pode dizer é que a consumação
das tragédias é um “dado mundano” que tende a nos lançar a um “estado alterado” e
contagiante de nos relacionarmos uns com os outros e com a morte – que é um destino
comum da nossa trágica condição de existência. E compreender como essa comunicação
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acontece já nos parece uma contribuição bastante significativa da nossa pesquisa, quer seja a
de mostrar como consumimos a morte de um ator de novela ou de um time de futebol, por
exemplo; ou como são formadas, aí, as imagens simbólicas do consumo.
.....
Do enraizamento dinâmico da comunicação e do consumo
Já vimos como o imaginário atua metodologicamente neste tipo de pesquisa e, em
diálogo com os estudos de comunicação e consumo, podemos considerar que há uma função
simbólica do consumo que está diretamente ligada ao funcionamento da cultura, incluindo-se
aí a arcaica brecha antropológica de que nos fala Morin (1988), acerca da emergência, no
sapiens, de todo um “aparelhamento mitológico mágico” mobilizado para enfrentar a morte e,
por extensão, o tempo, a duração. Este aparelhamento mitológico mágico, sendo ele
constituído desde a pintura, o rito, a sepultura, e desde os desdobramentos da arte, isto é, da
destreza, da habilidade, da precisão, da invenção no saber-fazer – que os predecessores do
sapiens já tinham desenvolvido nas atividades práticas e designadamente na caça (MORIN,
1988, 2001) –, vem a estruturar uma esfera que é própria das produções do espirito (imagens,
símbolos, ideias), e que Morin vai chamar de produções noológicas. É por isso que o
consumo, ao atravessar também essas produções e questões relativas ao mito e aos
imaginários, antes de significar a pedra angular de toda uma ideologia nefasta à sociedade,
pode ser compreendido, ele próprio, como um processo ativo que implica a construção
simbólica do Real. Através de mitos, práticas rituais e magia, o homem arcaico, mas também
o homem contemporâneo, procura rejeitar, transpor e resolver este “dado mundano” que é a
duração, a morte, o “terror da história”, donde identificamos a dimensão trágica da nossa
existência eufemizada na consumação de narrativas mediáticas de diversas ordens, incluindo
as que tratam de tragédias.
Ao acentuarmos uma visão sistêmica da natureza e da cultura, os climas emocionais
“detonados” com os acontecimentos mediáticos e com os quais se supõe os trajetos do sentido
e a formação de imagens simbólicas do consumo, cabe destacar, segundo o comunicólogo M.
Sodré, que, na perspectiva junguiana (teoria da sincronicidade), o particular predomínio do
inconsciente dá-se aí em virtude de um “estado emocional que altera o espaço e o tempo no
sentido de uma contração”. Na Parte II deste trabalho, em que analisaremos a consumação
mediática de algumas tragédias, veremos com as narrativas mediáticas uma nítida expressão
da abertura da atividade consciente aos impulsos, às percepções subliminares e aos conteúdos
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instintivos “(onde se inclui a leitura automática da micromímica corporal, característica da
aprendizagem do bebê), acionados por padrões pulsionais que são também forças ativas – os
arquétipos” (SODRÉ, 1994, p. 102).
A compreensão da Mitosfera do Consumo pode revelar que – tal igual a consumação,
e assumindo-se a perspectiva simbólica do imaginário – o ato comunicacional se define a
partir da trajetória simbólica, também chamada de trajeto antropológico, ou trajeto do sentido.
É esse o lugar onde as imagens simbólicas se formam e se transformam, onde os deuses,
heróis, as situações e os objetos emblemáticos da consumação se manifestam, aparecem e
desaparecem (e retornam sob diferentes atualizações). Em outras palavras – as de Everardo
Rocha –, tem-se apontado que “a viabilidade do edifício do consumo começa pela construção
de um sistema simbólico que permite a circulação de significados, algo capaz de dar sentido, à
esfera da produção” (ROCHA, 2000, p. 25). O que sugerimos, aqui, é que esta esfera da
produção pode ser vista como a mais ampla e constitutiva das esferas do homem, porque
abarca e conjuga suas expressões “históricas” e noológicas. Tratando de ser o consumo a
outra face da produção, pois sem produção não há consumo e sem consumo não há produção,
o consumo – ou, como preferimos, a consumação – vai se estabelecer enquanto o próprio
tecido da produção, incluindo a produção da imaginação e das imagens mais ou menos
visíveis.
Estes que são os chamados “produtos do século”, os da ordem comunicacional e
mediática, por serem essencialmente estéticos, serão, pois, potencialmente mágicos, lembra
Morin (1988). E, nesse sentido, estarão sempre associados aos fenômenos da natureza e do
inconsciente (BOECHAT, 2009), ponto de divergência que acreditamos manter com E.
Rocha, precisamente quando este diz que não importa refletir – para o pensamento do
consumo na cultura – sobre a dimensão natural, biológica ou universal do consumo60.
Nas palavras de Morin (2001, p. 173):
Efetivamente, podemos constatar que os gênios, demônios, espectros, que povoam
a natureza, foram despachados para uma noosfera estética, tornando-se heróis de
romances ou stars de cinema, ou migraram para os interiores psíquicos, tomando a
forma fluida das pulsões e sentimentos.

Nas palavras de E. Rocha (2004, p. 14): “o fogo sempre consumirá as florestas” (ideia de consumo natural);
“qualquer vida vai se consumir” (consumo como universal); “nada vive sem consumir uma forma de energia”
(consumo biológico). Segundo entende, o consumo nessas versões não interessa à compreensão do consumo
cultural. A separação que sugere aí entre natureza e cultura, se nossa interpretação não está tão equivocada,
distancia-se, por exemplo, das leituras bachelardianas e durandianas que falam em imaginação material ou
natural, em dominantes reflexas (postural, digestiva e rítmica) que são também chamadas de naturais.
60
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A mitologia, nesse sentido, é a expressão de um enraizamento dinâmico que coloca
em comum os assuntos da nossa condição humana, ligados ao que há de mais natural nessa
condição. A partir das leituras de Morin e Maffesoli, é possível compreender que a mitologia
está para o consumo, ou para a consumação mediática, como uma expressão das fusões
harmônicas entre melodias elaboradas in illo tempore. E a radicalidade do pensamento que
prepara a escuta dessas fusões, dessas melodias do quotidiano, onde, segundo Maffesoli
(2016), vibra-se junto, tem o poder de nos arrancar das rotinas filosóficas e das teorias
progressistas da emancipação definitiva, voltando-se com certa ênfase ao que resta de não
poluído na socialidade contemporânea. Esse pensamento radical que visa se reabastecer nos
espaços de liberdade, nas utopias intersticiais, num conhecimento progressivo ou
aproximativo do claro-obscuro que é toda existência, volta-se, em uma palavra, ao
enraizamento dinâmico da comunicação e do consumo, e indica a necessidade de se investigar
aí os trajetos do sentido; as imagens simbólicas e as emoções de base; os fantasmas
imemoriais; as imagens elementares; os temas mitológicos arquetipais, isso que constitui a
base granítica sobre a qual se elabora todo viver-junto.
Porquanto nos parece fundamental, quando se trata de investigar as correspondências
entre comunicação, consumo e imaginário, a noção de imagens simbólicas; e mais: como
essas podem adquir, num nível teórico e fenomenológico, a qualidade ou o estatuto de
imagens simbólicas do consumo.
Valendo-se das teses de Durand, Barros (2010, 2017) vai dizer que é a partir da noção
de imagem simbólica que podemos finalmente falar em imaginário como dinamismo de
imagens que constitui o capital pensado e impensado do homo sapiens – a nossa faculdade de
simbolização. A consumação está na imaginação, assim como o imaginário está no consumo,
nas ambiências ou engenharias de emoções do universo da produção tecno-mediática.
Lembrando que consumo e produção se confundem nessas ambiências onde se pode presumir
um particular predomínio do inconsciente na formação de climas ou estados emocionais, que
são detonados com a comunicação mediática, esses climas ou “atmosferas sensíveis”
(MARTINS, 2017) revelarão, ao menos em parte, como as noções de comunicação, de
imaginação e consumação se distanciam muito do mais famoso modelo da comunicação, que
é o modelo de Claude Shannon (1916-2001) e Warren Weaver (1894-1978). Esse modelo,
como sabemos, representa a comunicação conforme o cenário da telecomunicação e, como
muito já se criticou no Campo, trata-se de um modelo que, ao dispor o fenômeno linearmente,
passa ao largo da sua complexidade (imaginário, ambiência, recursividade, impredictibilidade,
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etc.). Não se trata de considerar, nos trajetos do sentido, um emissor ou um produtor
facilmente identificáveis – embora se possa fazê-lo –, mas de considerar uma ambiência
mitológica de consumação onde imagens simbólicas são formadas. “O modo de as imagens
simbólicas se organizarem dá origem a diferentes regimes ou estruturas do imaginário”
(BARROS, 2014a, p. 149). Nesse tipo de consumação ou comunicação, é preciso considerar o
inconsciente, ainda mais num cenário em que:
A maior parte dos estudos contemporâneos sobre Comunicação não ignora
as questões psicológicas da subjetividade, alguns ainda consideram as
questões da afetividade e do desejo, mas não é comum encontrarmos nessas
reflexões um interesse maior acerca da natureza e da influência nas relações
comunicativas desses seres imaginais que habitam em grande parte o
inconsciente. Tudo ocorre como se pudéssemos, para respeitar a
classificação de áreas de saber imposta por uma visão compartimentalizada
do mundo e do ser humano, tratar dos processos comunicativos [e de
consumo] sem refletir sobre suas motivações e demandas inconscientes
(CONTRERA, 2010, p. 18).

Dada a inter-relação comunicação, consumo e imaginário, e considerando o
imaginário como uma espécie de “reservatório coletivo de imagens no qual o ser humano,
individual e coletivo, busca soluções” – proposta durandiana bastante próxima da noção de
arquétipo em Jung –, e que seria este imaginário “alimentado pelas artes, pela filosofia, pela
ciência, pela religião”, entendemos com Barros (2010, p. 131) e com Maffesoli que será
justamente a comunicação mediática uma das principais responsáveis por dinamizar o
imaginário, colocando em circulação suas imagens. É pertinente, então, usarmos as palavras
ambiente e esfera para tratarmos das ambivalências próprias da comunicação e do consumo de
imagens mediáticas. É distinta essa visão, ao menos em ênfase, da proposta igualmente
“esférica” de Malena Contrera (2010) em sua Mediosfera: meios, imaginário e
desencantamento do mundo. Essa autora compreende haver na comunicação mediática, e
ainda mais no seu consumo generalizado, mercantilizado, “um universo próprio que
gradativamente se afasta de suas raízes originais de referência, gerando ‘seres do espírito’
pertencentes a uma esfera própria” (CONTRERA, 2010, p. 57-58) – a esfera dos imaginários
mediáticos. A Mediosfera, entendida como um núcleo criado no âmago da Noosfera, teria
inflado titanicamente “de modo a vampirizar aos poucos a energia dos outros conteúdos na
Noosfera, pressionando os limites da primeira por dentro” (Idem.). Essa é uma tese que
acentua, portanto, certa autonomia e mesmo uma literalidade das narrativas mediáticas dadas
ao consumo, num sistema capitalista. Aponta-se aí a emergência de um imaginário mediático
que “gradativamente vai inflando e roubando de outros núcleos do imaginário cultural seu
poder de centralização dos olhares”. Se aí os imaginários culturais são “roubados”,
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“pressionados”, se “sofrem um tratamento estereotipador nas produções mediáticas”, como se
fossem acometidos por um “tumor”, como propõe a autora dizendo que tal analogia “pode ser
de mau gosto, mas parece bem real” (Idem.), nas abordagens de Rose de Melo Rocha sobre a
comunicação e o consumo vamos encontrar uma visão ou leitura que aponta os paradoxos e as
ambivalências, aquilo que, a um só tempo, pode ser encantamento e desencantamento. Vemos
como ela reconhece “o papel seminal que as práticas de consumo, real e simbólica,
desempenham nas sociedades contemporâneas”. Segundo nos mostra:
Vem-se constatando, em estudos de base empírica e qualitativa, o fato de
nelas e a partir delas [as práticas de consumo] se constituírem identidades,
tanto reativas quanto afirmativas. O consumo, de modo muito especial nos
setores juvenis, afirma-se como referente fundamental para a conformação
de narrativas, de representações imagéticas e de universos imaginários
repletos de significação, das mais aterradoras às mais inspiradoras (ROCHA,
2008, p. 122).

Se Rocha nos propõe uma leitura política dos modos de consumir, acentuando a
constituição de identidades tanto reativas quanto afirmativas, ambiências e ambivalências do
consumo, e daí os universos imaginários especialmente dos setores juvenis, Maffesoli chega a
compreender – por exemplo – nos incêndios provocados em Paris, no ano de 2005,
precisamente nos enfrentamentos de jovens des banlieues (filhos de imigrantes) contra a
polícia, coreografias rituais ou movimentos nos quais nenhum dos protagonistas poderia se
reduzir a uma identidade individual. É interessante notar como esta sua leitura se insere no
que chamou de “sociedade da consumação”, indicando, no caso supracitado, até mesmo uma
estética dos distúrbios, já que a consumação, como dizíamos a respeito da etimologia da
palavra consumo, é algo que se realiza em comum, através de ritmos, de reatualizações de
outras imagens, e em grupo, ou no que Maffesoli chamou de “perda de si no outro”:
Estamos sempre em grupo, pensamos, falamos e atuamos em grupo. Todos
existem apenas por e no espírito do outro. Não falamos sobre “se jogar”?
Essa perda de si no outro é bem a marca de uma sociedade da consumação,
cujos efeitos ainda não terminamos de mensurar. É interessante notar que
nos confrontos entre as “gangues” de jovens e a polícia se instalava uma
espécie de coreografia ritual, um ritmo de ataques e defesas, escaramuças e
perseguições. Houve, não podemos negá-lo, uma estética dos distúrbios:
chamas durante a noite, movimentos rápidos de ataque e fuga, tudo
parecendo a alguns destes balés de dança contemporânea. Da mesma forma
como nestas cenas, em que o olhar não pode se concentrar em um dançarino
ou em um movimento de grupo homogêneo e uniforme, mas ao invés disso é
atraído por vários pontos de vista concomitantes, da mesma forma, no
próprio movimento dos motins, nenhum dos protagonistas poderia ser
reduzido à sua identidade individual. O debate sobre o estatuto penal desses
jovens, sem passagem anterior pela polícia, ou reincidentes, era de certa
forma estúpido, já que ignorava a origem plural dos atos, a
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irresponsabilidade individual, a responsabilidade coletiva (MAFFESOLI,
2006, p. 46, tradução nossa; grifo nosso)61.

Podemos considerar, então, que é da natureza dos grupos consumirem e se
comunicarem através de imagens, de ritmos, de narrativas, de conflitos, ritualidades, tragédias
ou situações que, numa definição moriniana, provocam estados alterados ou poéticos.
Podemos considerar, como propõe Maffesoli na citação acima, que a perda de si no outro é
uma marca da sociedade da consumação, cujos efeitos estaríamos apenas começando a
compreender. E é desse ponto de vista que convém pensar não mais no indivíduo, mas na
pessoa plural, nos trajetos do sentido e na consumação, onde observamos a reatualização de
imagens primordias, arquétipos, esquemas e símbolos da nossa imaginação coletiva.
Vamos tratar mais à frente da imagem simbólica e, ao longo de nosso trabalho,
permaneceremos articulados à noção de imagem simbólica do consumo, referendando as teses
de A. Barros, R. Rocha e M. Maffesoli – e sugerindo a ambivalência como chave para
dialogar com M. Contrera e a Mediosfera. Cabe, antes, apresentar o que Durand compreendeu
acerca dos benefícios do pensamento simbólico, os quais acreditamos coexistirem com outros
níveis patologizados do universo do consumo (e do consumo dos media):
Primeiro, e na sua determinação imediata, na sua esponteneidade, o símbolo
surge como restabelecedor do equilíbrio vital comprometido pela
inteligência da morte; depois, pedagogicamente, o símbolo é utilizado para o
restabelecimento do equilíbrio psicossocial; em seguida, se examinarmos o
problema da simbólica em geral, através da coerência das hermenêuticas,
apercebemo-nos que a simbólica estabele, através da negação da assimilação
racista da espécie humana a uma pura animalidade, ainda que racional, um
equilíbrio antropológico que constitui o humanismo ou o ecumenismo da
alma humana. Por fim, depois de ter instaurado a vida face à morte, o bomsenso do equilíbrio face ao desregulamento psicossocial [...], o símbolo erige
finalmente, face à entropia positiva do universo, o domínio do valor supremo
e equilibra o universo que passa, por um Ser que não passa, ao qual pertence
a eterna Infância, a eterna aurora, e desemboca então numa teofania
(DURAND, 1993, p. 97-98).

“On est toujours en groupe, on pense, parle et agit en groupe. Tout un chacun n’existe que par et dans l’esprit
de l’autre. Ne parle-t-on pas de ‘s’éclater’. Cette perte de soi dans l’autre est bien la marque d’une société de
consumation dont on n’a pas fini de mesurer les effets. Il est intéressant de voir que dans les affrontements entre
les ‘bandes’ de jeunes et les forces de police, s’installait en quelque sorte une chorégraphie rituelle, se mettait en
place un rythme des attaques et des défenses, des escarmouches et des courses poursuites. Il y avait, on ne peut
pas le nier, une esthétique des émeutes : les flammes dans la nuit, les mouvements rapides d’attaque et de fuite,
les replis, tout cela ressemblait à quelques-uns de ces ballets de danse contemporaine. De la même façon que sur
ces scènes, le regard ne peut se concentrer sur un danseur étoile ou sur un mouvement de groupe homogène et
régulier, mais au contraire est attiré par plusieurs points de vue concomitants, de la même façon, dans le
mouvement même des émeutes, aucun des protagonistes ne pouvait être réduit à son identité individuelle. Le
débat sur le statut pénal de ces jeunes, primo-délinquants ou multirécidivistes était en quelque sorte stupide, qui
de toute façon méconnaissait l’origine plurielle des actes, l’irresponsabilité individuelle en quelque sorte, la
responsabilité collective.”
61
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Esta nossa perspectiva esférica de conhecimento – cifrada especialmente nos estudos
de comunicação e consumo e nos estudos do imaginário, e em diálogo com o próprio
quotidiano da consumação mediática – tenta “imitar”, como dizia Edgard Assis de Carvalho
acerca do mito que é “redondo”62, a sua “mitosfera” que, sendo “redonda”, não tem linhas de
causação definidas, mas caminhos ou trajetórias por onde a divisa entre o pensamento
simbólico e racional, a natureza e a cultura, o inconsciente e o consciente, etc., fica superada.
A um pensamento mitosférico do consumo, encontramos a necessidade de uma
metodologia, ou, como propuseram Lévi-Strauss e G. Durand, uma mitodologia. A
mitodologia durandiana é, segundo Barros (2010, p. 141), apenas uma sugestão de método
dentro da perspectiva do imaginário na Comunicação. Mas é uma sugestão capaz de abrir aí
um grande e inexplorado campo para a pesquisa empírica:
As relações entre real e imaginário, as desmitologizações e remitologizações
encorajadas pelas tecnologias de Comunicação, a questão do estereótipo e do
preconceito, degradações de imagens arquetípicas que tão facilmente
circulam nos produtos comunicacionais são exemplos de temas que se
oferecem aos estudos da Comunicação sob a perspectiva do imaginário.

O imaginário, explica Sodré, pode ser assimilado como mundus imaginalis (universo
de objetos possíveis). Sua “ação teúrgica” ou força “mágica”, voltada para a realidade
objetiva, revela-se na materialização das imagens; de modo que a tese de que o imaginário
não é meramente uma vivência subjetiva e passiva, mas território de potências ativas, a
exemplo dos arquétipos na concepção junguiana 63, faz sentido à compreensão de uma
Mitosfera do Consumo. Compreender o imaginário formado pelas imagens simbólicas do
consumo, enquanto compreendemos como essas se formam nas trajetórias do sentido,
significa, pois, compreender um território de potências ativas, ou uma ambiência
“mitosférica”, comunicacional e de consumo.
A Mitosfera do Consumo parte, contudo, de uma constatação quase que imediata: a de
que o mundo da imagem, ou da imaginação, é tão ontologicamente real quanto o mundo dos
sentidos e o mundo do intelecto. O consumo, ligado à imaginação, revela que:

Em Seminário sobre as “Mitológicas I – O cru e o cozido” de Lévi-Strauss (2010 [1964]), atividade do Grupo
de Pesquisa Complexus da PUC-SP (2016), Carvalho ensinava que o mito tem esta propriedade “redonda” que
nos devolve à natureza. E que essa “devolução” aparece tanto no Pensamento selvagem (LÉVI-STRAUSS,
1976), onde vemos plantas virarem animais, os animais virarem homens, a natureza e a cultura se transfigurarem
sem fraturas, quanto na Tetralogia das Mitológicas, conjunto de quatro obras escritas por Lévi-Strauss e
publicadas entre 1964 e 1971 na França.
63
Em referência à teoria dos arquétipos de Jung, Morin (2001) apresenta os arquétipos como formas a priori,
imagens primordiais e virtuais em todo espírito humano. São as matrizes universais do inconsciente coletivo que
dirigem nossos sonhos e mitos.
62
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Todos os dias, em algum nível, o consumo atinge nossas vidas, modifica
nossas relações, gera e rege sentimentos, engendra fantasias, aciona
comportamentos, faz sofrer, faz gozar. Às vezes nos constrangendo em
nossas ações no mundo, humilhando e aprisionando, às vezes ampliando
nossa imaginação e nossa capacidade de desejar, todos nós consumimos e
somos consumidos (BARCELLOS, 2012, p. 22).

Parafraseando Brandão (1986, p. 36), o mito, aí articulado ao consumo, “abre-se como
uma janela a todos os ventos”; presta-se a todas as recepções e produções de sentido,
revelando-se uma categoria de pensamento perene diante da relatividade constitutiva das
verdades científicas.
Nas palavras de G. Durand (2003, p. 41, tradução nossa):
Não só mitos eclipsados recobrem os mitos de ontem e fundam a episteme
de hoje, senão que os sábios que estão na vanguarda dos saberes da natureza
e do homem passam a tomar consciência da relatividade constitutiva das
verdades científicas e da realidade perene do mito. O mito não é mais um
fantasma gratuito que se subordina ao perceptível e ao racional. É um res
real que se pode manipular tanto para o melhor como para o pior 64.

Segundo ainda Durand, os mitos não se apagam da memória social e os esquemas
arquetípicos tendem a se sobrepor. Segundo ele:
Ainda vivemos do velho Prometeu do século XIX, que está em nossas
pedagogias; vivemos, ainda, dentro de nossos meios de difusão e de uma
maneira bastante intensa, do mito de Dionísio; e vivemos só um pouco do
novo mito do século XX, que é este mito hermético que se pode ver aqui e
acolá: [...] Por que Jung se apaixonou pela alquimia? Porque assistimos a
tomada de consciência de um modelo muito antigo do saber, aquele anterior
ao Renascimento, e que utilizava as regras da similaridade e não as regras de
exclusão do tipo hipotético-dedutivo – o que é muito mais válido para
esclarecer certas constatações presentes do que um mito binário: “ou isto ou
aquilo”, sim/não, etc. Então, tomamos consciência de que um mito é o que
permite o “psicótico” – magnífica noção hermética –, e o que permite
compreender as situações a partir de outras homólogas.
Só que ainda está em estado germinativo em nossas sociedades [o uso dos
esquemas herméticos]. São os feitos dos cientistas da vanguarda na física,
nas ciências da vida, e também agora, pouco a pouco, nas ciências do
homem (DURAND, 2003, p. 132, tradução nossa)65.
“No sólo mitos eclipsados recubren los mitos de ayer y fundan la episteme de hoy, sino que todavía los sabios
a la vanguardia de los saberes de la naturaleza o del hombre toman consciencia de la relatividad constitutiva de
las verdades científicas y de la realidad perenne del mito. El mito no es más un fantasma gratuito que se
subordina a lo perceptible y a lo racional. Es un res real, que se puede manipular tanto para lo mejor como para
lo peor.”
65
“Todavía vivimos del viejo Prometeo del siglo XIX, está en nuestras pedagogías; vivimos todavía dentro de
nuestros medios de difusión de una manera bastante intensiva del mito de Dionisio; y vivimos sólo un poquito
del nuevo mito del siglo XX, que es ese mito hermetista que se transparenta aquí y allá: [...] ¿Por qué Jung se
apasionó por la alquimia? Porque asistimos a la toma de consciencia de un modelo muy antiguo del saber, aquel
anterior al Renacimiento, el que utilizaba las reglas de la similitud, el que no utilizaba las reglas de exclusión de
tipo hipotético-deductivo, y que es mucho más valedero para esclarecer ciertas constataciones presentes que un
64
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Prometeu, Dionísio e agora Hermes... O consumo, como se pode entender através
dessas figuras míticas (que se manifestam nas narrativas mediáticas sob diversas
modulações), é uma forma de estabelecer relações a partir de modelos muito antigos do saber.
É também uma forma de estabelecer relações com o mundo da interioridade. E é daí que
falamos em imagens simbólicas do consumo, em diálogo também com a psicologia
arquetípica que reconhece toda uma multiplicação de “pessoas arquetípicas” na “alma do
consumo”:
[...] para uma psicologia arquetípica, há deuses em nosso consumo. Afrodite
da sedução e do encantamento pela beleza e pelo prazer, Hermes do
comércio e da troca intensa, Cronos do devoramento, Plutão da riqueza e da
abundância, Criança Divina da novidade, Dionísio do arrebatamento, Herói
furioso, Eros apaixonado, Pan Príapo, Puer, quem mais? Que pessoas
arquetípicas estão na alma do consumo? (BARCELLOS, 2012, p. 23).

Os próprios fenômenos comunicacionais e de consumo, no que eles têm de enraizado
num terreno imaginal, ancestral, tornam visível a força invisível e radical dessa variedade de
“pessoas arquetípicas”. E será, justamente, um pensamento radical (que capta na raiz), o que
garante, segundo Maffesoli (2016), o seu conhecimento; ou todo questionamento filosófico
que compreende, a exemplo de Aristóteles em A Metafísica, que somente é possível conhecer
uma coisa se pensamos em apreender sua origem essencial.
O conhecimento de uma mitosfera do consumo terá, pois, um compromisso
inalienável com o que Durand chamou de trajetória antropológica ou trajeto do sentido, esse
ir e vir incessante das imagens simbólicas nas práticas de comunicação e consumo. A noção
de esfera, ou melhor, de Mitosfera do Consumo, parece então apropriada para tratar dos
trajetos do sentido constituídos no quotidiano de consumo de narrativas mediáticas.
Podemos terminar esta cifra intodutória da Mitosfera do Consumo, enquanto a
ampliamos para a dos trajetos do sentido, emprestando mais uma vez as palavras do
psicoterapeuta e analista junguiano, que soube compreender a alma do consumo, o caráter
plural, ambivalente e trajetivo dessa esfera:
A obra do consumo na alma, ou a obra da alma com o consumo (tanto faz),
atinge patamares patologizados, contornos enfermos, mas tem em seu
epicentro nervoso, social e individualmente falando, uma ampliação do
mito binario: ‘o bien o bien’, sí/no, etc. Entonces tomamos conciencia de que es un mito el que, por las
homologías y las similitudes, permite lo ‘psicoide’ – magnífica noción hermetista – y el que permite comprender
las situaciones a partir de otras homólogas.
Solamente que todavía está en estado de germen en nuestras sociedades. Es el hecho de los sabios de vanguardia
en física, en las ciencias de la vida, y además ahora, poco a poco, en las ciencias del hombre.”
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desejo ou do deleite da própria alma pelo mundo – mundo das coisas e
coisas do mundo. Podemos então pensar que o consumo flexibiliza e amplia
os limites de sua experiência e até mesmo o espaço psíquico da liberdade.
Nossa sociedade de consumo só será um todo inteligível à luz do processo da
alma. Sob o consumo, opera a alma.
O consumo faz parte da atração da alma pelo desejo, de seu envolvimento
com o desejo. Faz parte do Mito de Eros e Psiquê. E o desejo aqui é pelas
coisas do mundo – desejo que, em última instância, deseja de verdade
animar o mundo, torná-lo alma (BARCELLOS, 2012, p. 29-30, grifo nosso).
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MITOSFERA DO CONSUMO: TRAJETOS DO SENTIDO

Ana Taís Barros ensina que a noção de trajeto do sentido não mostra ao observador
externo mais do que seus dois polos relativamente estáticos (o das pulsões inerentes à
condição humana e o das coerções estabelecidas pelo meio). Para conhecer a imagem
simbólica que se forma no trajeto do sentido, ela entende que – e como quer Bachelard – é
preciso mesmo nascer com essa imagem, entregar-se à sua transcendência. Desse modo, a
compreensão intelectual da noção de trajeto do sentido não basta para avançar, pois, “quando
se acredita tê-lo entendido racionalmente, haverá algo que escapa a este entendimento, dada a
presença de uma energética simbólica que impulsiona o movimento no trajeto do sentido”
(BARROS, 2013, p. 27).
Isso quer dizer que o estudo das imagens simbólicas, por exigir uma imersão no trajeto
do sentido, não permite ao pesquisador da Comunicação “contentar-se com as ferramentas
herdadas de outras áreas do saber como a Sociologia, a Semiótica, a Antropologia etc., já que
estas só desbastariam o terreno no polo das intimações do meio”. O imaginário, continua
Barros, “pede a perspectiva simbólica ao pesquisador, e é aí que as abordagens técnicas e
teóricas não são mais suficientes; convoca-se a abordagem iniciática” (Ibid., p. 28), a partir da
qual o sentido simbólico se faz revelar. Esse tipo de revelação do sentido simbólico, ou antes
a nossa imersão no trajeto do sentido, vem a ser uma exigência do rigor de pesquisa no trato
com as narrativas mediáticas em meio à sua consumação mediática. Esta imersão na
consumação, pressuposto de uma receptividade da experiência simbólica, faz “parte da
heurística sem excluir as ferramentas que o trabalho acadêmico solicita para que se possa
tratar os documentos sobre os quais a Comunicação frequentemente se debruça”. Porquanto as
manifestações simbólicas materializadas nos documentos comunicacionais participam da
espessura da imagem simbólica, “mas o imaginário continuará inacessível enquanto estes
documentos forem tomados apenas como resultado do trabalho da percepção (memória) ou
intelecto, e não também como resultado da imaginação produtora” (Ibid., p. 28).
Se deixamos para um segundo momento da nossa pesquisa esse tipo de análise da
consumação de narrativas mediáticas, ou seja, a formação das imagens simbólicas do
consumo em situações de projeção-identificação ou de contágio emocional detonadas com as
narrativas mediáticas, por ora cabe esclarecer que as intimações do meio cósmico e social – e
que nos parecem constituir um mundo “fora de nós” – só podem existir como um mundo para
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nós, ou “dentro de nós”. Para G. Durand (2012), é feliz o fato de os psicólogos terem
compreendido que, no símbolo constitutivo da imagem, a homogeneidade do significante e do
significado não exclui o dado de que isso só acontece a partir de um dinamismo imaginário e
organizador (e por isso organizado), no qual a imagem difere totalmente da arbitrariedade
suposta no signo. Temos aí um indicador relevante da existência, em cada um de nós, de uma
consciência imaginante (imaginação produtora), um verdadeiro centro simbólico e virtual que
pressupõe o trajetivo, o caminho que leva ao centro que está “fora de nós” e “dentro de nós”
(Árvore da Vida e da Imortalidade, Fonte da Juventude, etc.):
O caminho que conduz ao centro é um “caminho difícil” (dûrohana), e isso
verifica-se a todos os níveis do real: circunvoluções complicadas de um
templo (como o de Barbudur); peregrinação aos lugares santos (Meca,
Hardwar, Jerusalém, etc.); peregrinações aventurosas das expediçoes do
Velo de Outor, das Maçãs de Ouro, da Erva da Vida, etc.; prisões em
labirintos; todas as dificuldades dos que procuram o caminho para o “si”,
para o “centro” do seu ser, etc. O caminho é árduo, semeado de perigos,
porque é, efetivamente, um rito da passagem do profano ao sagrado; do
efêmero e do ilusório à realidade e à eternidade; da morte à vida; do homem
à divindade. O acesso ao “centro” corresponde a uma consagração, a uma
iniciação; a uma existência, ontem profana e ilusória, sucede agora uma nova
existência, real, duradoura e eficaz (ELIADE, 1988, p. 32-33).

É nesse sentido oferecido por Eliade sobre o simbolismo do centro que podemos
localizar tanto a imaginação simbólica quanto o procedimento (o caminho) de inspiração
mitodológica e iniciático da pesquisa sobre o imaginário, ou seja, o olhar que se volta sobre o
que nos olha em nossa forma mais íntima de olhar – o sermo mythicus –, que não tem outro
conteúdo senão o da ordem (da desordem, da organização e interação) das imagens. O
resultado desse caminho dará uma demonstração, ainda que dentro das nossas limitadas
formas de expressão, de como se formam constelações de imagens simbólicas do consumo, ou
espirais de imagens simbólicas de uma consumação de narrativas mediáticas. A espiral,
conforme o Dicionário de Símbolos, “representa os ritmos repetidos da vida, o caráter cíclico
da evolução, a permanência do ser sob a fugacidade do movimento” (CHEVALIER;
GHEERBRANT, 2003, p. 398). Como poderia dizer Eliade, a espiral que conduz ao centro
garante uma existência real, duradoura e eficaz. Enquanto uma imagem mitodológica da
própria tese, junto da esfera, a espiral traduz os próprios caminhos hermenêuticos
desenrolados a partir de um centro mítico ou simbólico que se revela, em parte, e
momentaneamente, numa rede de textos e narrativas da consumação ambiente e mediática.
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A partir do reconhecimento do que há de mais elementar nas honestidades intelectuais,
que é a existência de ciclos nas esferas da natureza e da cultura, é fácil concordar com
Maffesoli, quando afirma que:
[...] apesar de nossas reticências intelectuais, cuja fonte eu venho de indicar
[a tradição judaico-cristã, dominada pela escatologia individual e universal;
a verdadeira vida é para mais tarde], há certos momentos em que a flecha
do tempo pode se curvar, senão em círculo, ao menos em espiral. A mais
elementar das honestidades intelectuais nos força a reconhecer que existem
ciclos. Ciclos históricos, ciclos econômicos, ciclos políticos na esfera
pública. Ciclos de afetos, ciclos de sentimentos, ciclos amorosos ou
amistosos na esfera privada. Aí estão as formas mais elementares do eterno
retorno (MAFFESOLI, 2012, p. 27, tradução nossa)66.

É sob essas formas cíclicas e elementares do eterno retorno, que se pode dizer que no
trajeto do sentido sujeito e objeto são postos em curto-circuito. Pode-se dizer que o trajeto do
sentido, na sociedade de consumo, é um processo infinito de fluxo e refluxo de imagens
simbólicas que se reatualizam com as intimações dessa sociedade. É condição humana e, em
seguida, uma condição da pesquisa que leva a sério não só os grandes, mas também os
pequenos fatos da vida quotidiana sobre os quais repousa a cultura com seus jogos de
coincidência da profundeza e da superfície. Nunca é bastante recordar o que Durand (2012, p.
41) entendia por trajeto do sentido: “incessante troca que existe ao nível do imaginário, entre
as pulsões subjetivas e assimiladoras e as intimações que emanam do meio cósmico e social”.
Será o trajeto do sentido o “lugar” onde as imagens simbólicas se formam e se nos revelam;
um intervalo – caminhar reversível do pensamento metáforico – onde se pode instalar a
investigação comunicacional.
É dado que o próprio imaginário popular está repleto disto que poderíamos chamar de
imagens simbólicas da comunicação mediática e do consumo, elaboradas nos “entusiasmos de
todas as ordens: esportivos, musicais, religiosos, aglomerações diversas [que] comprovam
isso de uma maneira irrefutável” (MAFFESOLI, 2016, p. 105). E talvez esteja aí, para o
sociólogo do quotidiano, a questão primordial que deve preocupar o observador social: a
restauração do mito, de sua eficácia societal nos diversos domínios da comunicação humana.
.....

“[...] malgré nos réticences intellectuelles, dont je vien d’indiquer la source [la tradition judéo-chrétienne,
dominée par l’eschatologie individuelle et universelle; la vrai vie est pour plus tard], qu’à certains moments la
fleche du temps puisse s’incurver, sinon en cercle, du moins en spirale. Qu’il y ait des cycles, voilà ce que la plus
élémentaire des honnêtetés intellectuelles nous force à reconnaître. Cycles historiques, cycles économiques,
cycles politiques dans la sphere publique. Cycles des affects, cycles des sentiments, cycles amoureux ou amicaux
dans la sphere privée. Voilà les plus élémentaires formes du retour éternel.”
66
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Do método compreensivo das motivações simbólicas
A parte que toca a ambivalência, a ambiguidade, a ambiência e a virtualidade da
imagem – a sua magicidade implicada nos contextos de consumo e nos trajetos do sentido da
comunicação –, pode assim se traduzir pela imagem simbólica do consumo; ou pelo “lugar
comum” (uma “constelação”, ou um “enxame” dessas imagens), imaginado e sentido pelas
pessoas, em dado momento. Esse lugar ou essa mitosfera do consumo movimentará, no
entanto, “a soma dos elementos antigos transmitidos pela tradição” (mitologema); e as
“unidades constitutivas desses elementos” (mitema) 67 (BRANDÃO, 1986, p. 38). Aqui, na
esfera teórica da consumação mediática, o símbolo adquire um significado especial, em
verdade, o de ser sempre um caminhar reversível, “gênese recíproca que oscila do gesto
pulsional ao meio material e vice-versa” (DURAND, 2012, p. 41). À medida que essa gênese
recíproca do símbolo não pode ser exatamente explicada por um determinismo de tipo causal,
Durand sugere ser necessário um método compreensivo das motivações simbólicas. Esse
método, como se sabe, veio a ser por ele sistematizado ao longo de sua obra – em especial no
seu “manual” do Imaginário, Les structures anthropologiques de l’imaginaire (1992), e,
particularmente, num livro intitulado Introduction à la mythodologie. Mythes et sociétés
(1996).
Se Durand (1993) vai dizer que “as imagens simbólicas se equilibram umas às outras
mais ou menos pormenorizadamente, mais ou menos globalmente, consoante a coesão das
sociedades e também consoante o grau de integração dos indivíduos nos grupos” (LUZ;
CORUJA, 2015, p. 754), a ambiência das práticas de consumo – ou a sociedade da
consumação – revelará que o consumo atua sob verdadeiros circuitos de “voltagem
simbólica”:
Consumo de móveis, imóveis e de automóveis: a indústria automobilística
internacional globalizada sabe ser capaz de produzir ícones de altíssima
voltagem simbólica para a era da autonomia. Consumo de mobilidade, das
viagens e dos deslocamentos geográficos rápidos. Ou permanentes: aqui, a
fantasia de renascer em outro lugar, outra cidade, outro país, outra identidade
– consumo de uma nova vida. Consumo identitário (BARCELLOS, 2012, p.
25, grifo nosso).
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Os mitemas são as metáforas obsessivas ou repetições metonímicas que aparecem num determinado
texto/contexto. Como sugere Durand (2003), são as menores unidades semânticas assinaladas pela redundância.
Quando imersos no universo das narrativas mediáticas nos deparamos, por exemplo, com um acidente, um
atentado, uma tragédia ou algo do gênero, serão essas palavras alguns dos mitemas que dirigem os processos de
produção e recepção/consumo de acontecimentos mediáticos, criando-se verdadeiros mesocosmos de
consumação mediática.
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Consumo do imaginário... Consumação! No diálogo com Durand, Danielle Rocha
Pitta compreende que o trajeto do sentido consiste em uma maneira adequada de abordar a
dimensão dinâmica (cada vez mais dinâmica) das sociedades, e que é através dessa noção que
a dimensão sociocultural não é mais vista como objeto estático (como na proposta clássica do
estruturalismo):
[...] mas como um “incessante intercâmbio” entre os elementos objetivos e
subjetivos, entre todos os elementos componentes da vivência. O que
interessa ao pesquisador, a partir de agora, não é somente o objeto em si, não
são somente as relações que este objeto estabelece, mas é a teia dinâmica na
qual ele se insere. Esta teia dinâmica não pode ser observada somente pelos
meios clássicos de investigação, mas também pelo estudo dos mitos diretores
subjacentes a todo relato, através das redundâncias observáveis nos vários
campos socioculturais (cotidiano, literatura, religiões, filosofias, artes...)
(PITTA, 2015, p. 31-32).

Essa teia dinâmica na qual se insere o “objeto” de pesquisa, o que assumimos se tratar
do fenômeno da comunicação mediática articulada ao consumo de suas narrativas
(consumação mediática), pode ser daí compreendida pelo trajeto do sentido, através do qual
“a representação do objeto [a constelação de narrativas mediáticas] se deixa assimilar e
modelar pelos imperativos pulsionais do sujeito, e no qual, reciprocamente [...], as
representações subjetivas se explicam pelas acomodações anteriores do sujeito ao meio
objetivo [formando o que chamamos de constelações de imagens simbólicas do consumo]”
(DURAND, 2012, p. 41). Parte-se do pressuposto de que, como numa “nebulosa mítica”68, o
consumidor interpreta à sua maneira o fenômeno mediático e narrativo, conta à sua maneira –
e com o auxílio do desenvolvimento tecnológico – o mito de que participa enquanto produtor;
é claro que isso não ocorre senão a partir de esquemas arquetipais e imagens simbólicas que
se formam nesses mesocosmos do quotidiano.
Nesse sentido, nosso trabalho reconhece, após ter estabelecido correspondências
significativas entre narrativas mediáticas e esquemas arquetipais (Segunda Parte), mitos ou
símbolos que dirigem, em dado momento, uma esfera da consumação. Reconhece-se que as
imagens simbólicas do consumo que se formam aí se organizam em torno de pontos ou
narrativas mediáticas de condensação simbólica – objetos privilegiados onde se vem
cristalizar a imaginação simbólica em imaginação simbólica do consumo. Como previsto, será
a tragédia o principal mitema selecionado para o que se poderia chamar de ensaios de
fundamentação
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Expressão frequentemente usada pelo professor Edgard Assis de Carvalho (2016) em Seminário sobre obra de
Lévi-Strauss – PUC-SP.
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Demonstraremos aí como a comunicação mediática funciona como “fábrica de imagens,
servindo de veículo aos imaginários” (BARROS, 2013, p. 27), a partir de dois acontecimentos
mediáticos. Mas antes de antendermos a este objetivo que é também de ordem empírica – que
é o de compreender a formação de imagens simbólicas do consumo em tragédias mediáticas
–, cabe meditar com mais atenção sobre a tragédia e a sua relação com os media; e daí sobre a
última cifra do título de nosso trabalho: as narrativas mediáticas.
.....
Da tragédia nos media
Parece-nos uma questão de ênfase, a tese de que, na sociedade mediática (Mediosfera)
desprezamos o concreto, como quer Contrera (2010, p. 67), e que por isso haja um “descaso
pela dimensão simbólica das experiências”. Se a essa pesquisadora parece impossível “não
ver nessa crise do sentido uma espécie de estratégia suicida da civilização” (Idem.),
igualmente nos parece impossível não reconhecer aí uma visão trágica da sociedade, que
comporta em seu seio um politeísmo e toda ambivalência dos deuses do consumo. O mito
trágico, como disse o filósofo (Nietzsche), faz perceber, ao menos, a aliança fraterna destas
duas deidades artísticas que podemos reconhecer na Mitosfera do Consumo: Apolo e
Dionísio.
Se a figura de Apolo chama o imaginário da civilização, a de Dionísio tende a
suspender, justamente, esse imaginário, num “superpotente sentimento de unidade que
reconduz ao coração da natureza”. Para o homem civilizado grego:
O consolo metafísico com que [...] toda a verdadeira tragédia nos deixa de
que a vida, no fundo das coisas, apesar de toda a mudança das aparências
fenomenais, é indestrutivelmente poderosa e cheia de alegria, esse consolo
aparece com nitidez corpórea como coro satírico, como coro de seres
naturais, que vivem, por assim dizer indestrutíveis, por trás de toda
civilização, e que, a despeito de toda mudança de gerações e das vicissitudes
da história dos povos, permanecem perenemente os mesmos (NIETSZCHE,
1992, p. 55).

Os heróis das tragédias mediáticas estudadas (Parte II), advindos de dois universos
culturais de alta voltagem simbólica – o universo das telenovelas e o universo do futebol –,
tornam-se protagonistas de uma tragédia que, na sua consumação mediática, estética,
“detonam” o que Maffesoli (1985) chamou de erotismo cósmico, também no diálogo com
Nietzsche. Esses heróis passam a integrar uma esfera mítico-mágica de eufemização da dor e
da morte, pois é numa esfera pública e mediática que desempenham a função comum de
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combatê-las – numa espécie de coro ou contação mediática; ou senão de uma sonhação
mediática.
Esse tipo de perspectiva sobre a tragédia nos media nos ajuda a querer compreender os
símbolos pregnantes nas narrativas mediáticas; ou, em outras palavras, as correspondências
entre o imaginário, a comunicação mediática e a consumação. A tragédia, a narrativa e o
inconsciente são aí palavras-chave... O escritor argentino Ricardo Piglia (1998)69, que estudou
as relações da psicanálise com a literatura, fornece pistas acerca do enraizamento dinâmico
das narrativas mediáticas, pois fala da sua relação com o inconsciente e a tragédia. Ele
menciona Manuel Puig – romancista argentino (1932-1990) – para dizer que este escrevia sua
ficção com muito interesse pelas telenovelas e pelos grandes folhetins da cultura de massas,
uma vez que considerava tanto nas telenovelas quanto na psicanálise aspectos dos mais
atraentes da cultura; telenovela e psicanálise nos convocam como sujeitos trágicos. O
psicanalista, e de modo mais geral as narrativas mediáticas têm esse poder de atração que diz
haver (poder das palavras) “um lugar em que todos somos sujeitos extraordinários, lutando
contra tensões e dramas profundíssimos” (poder da socialidade de base). Piglia cita ainda
Nabokov (1989-1977), para quem a psicanálise e a cultura de massas são capazes “de pôr
cada um de nós em conexão com as grandes tragédias, as grandes traições”, convocando “o
sujeito a um lugar extraordinário, tirando-o de sua experiência cotidiana”. Nesse sentido é que
Puig costumava dizer que “o inconsciente tem estrutura de folhetin”. Para Piglia, a ficção de
Puig e as telenovelas teriam conseguido “captar essa dramaticidade implícita na vida de todos,
que a psicanálise põe no centro de experiência de construção da subjetividade”.
Neste esclarecedor artigo de Piglia sobre algumas cifras que nos são caras, como a
tragédia, a narrativa e o inconsciente, é possível reconhecer que o debate das relações que ele
propõe entre psicanálise e literatura serve para compreender as relações das narrativas
mediáticas com os trajetos do sentido e a Mitosfera do Consumo. Se há uma tragédia
mediática é porque há um acontecimento mediático que emociona, que afeta, e que aparece
num primeiro momento como absurdo ou equívoco, talvez porque, como diz o escritor, a
tragédia é, num segundo momento, o percurso de uma interpretação:
Em literatura, tende-se a ver a tragédia como um gênero que estabeleceu
uma tensão entre o herói e a palavra dos deuses, do oráculo, dos mortos, uma
palavra vinda de outro lado, dirigida ao sujeito, mas que este não entende. O
herói escuta um discurso personalizado, mas enigmático: é claro para os
69

Ver O melodrama do inconsciente (1998). Disponível em:
<http://biblioteca.folha.com.br/1/22/1998062101.html>. Acesso em: 22 set. 2017.
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demais, mas ele não o entende. Isto é Édipo, Hamlet, Macbeth, este é o
ponto em torno do qual gira a discussão literária sobre o gênero da tragédia,
uma discussão que começa com Nietzsche e chega até Brecht. A tragédia,
como forma, é essa tensão entre a palavra superior e um herói que tem uma
relação pessoal com essa palavra.

Pode-se dizer que certas narrativas mediáticas que se valem do mitema da tragédia –
sejam essas consideradas produtos de uma comunicação massiva ou pós-massiva – fazem eco
de uma palavra superior, dos deuses, dos mortos... Desde os primeiros passos, temos de lutar
contra a queda, contra a dor e a morte, e lidar com a nossa trágica condição de existência que
a tragédia mediática pode fazer lembrar com suas imagens de coincidência e oposição da vida
“superior” e da morte.
A tragédia, enquanto mitema do teatro e da arte, remonta aos gregos, e retorna sob
diversas formas narrativas e mediáticas (no cinema, no jornalismo, no estádio de futebol,
etc.); no quotidiano. Vamos trabalhar, por isso, na Segunda Parte deste trabalho, com a
consumação mediática de duas tragédias mediáticas, e ainda porque foi possível entregar-se à
dinâmica afetiva desses acontecimentos mediáticos. Mas cabe antes concluir esta Primeira
Parte falando de modo mais aproximado das narrativas mediáticas, a última cifra do título
desta proposta teórico-metodológica que é Mitosfera do Consumo.
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MITOSFERA DO CONSUMO: TRAJETOS DO SENTIDO E NARRATIVAS
MEDIÁTICAS

O pesquisador colombiano Omar Rincón (2006), em um livro que trata exatamente das
“Narrativas mediáticas. O cómo se cuenta la sociedad del entretenimiento”, parte da ideia de
que nós não conhecemos a realidade, senão a partir das nossas linguagens. Rincón entende
que a comunicação mediática é coprodutora das nossas linguagens e daí de uma cultura que se
caracteriza mais por suas narrativas, afetividades e metáforas, do que por seus conteúdos e
argumentos. Já como nos lembra Maffesoli (2016), a metáfora funciona como instrução e não
como prescrição. Nesse sentido, as narrativas mediáticas não prescrevem a realidade, mas
instruem modos de ser e estar no mundo, de ser e estar em relação com o mundo da
interioridade e com o Outro.
Através dos nossos meios de comunicação, contamos histórias, tramas, piadas,
intrigas, maquinações entre a vida e a morte, entre o visível e o invisível, entre o profano e o
sagrado, relativizando, em nossos centros de gravidade simbólica, o Real. Podemos dizer,
então, que, com os meios de comunicação, nós compartilhamos verdadeiras instruções de
como lidar com a nossa própria trajetória antropológica, imersos que estamos numa
consumação mediática, assistindo e participando de verdadeiras “cerimônias coletivas”
(ABRUZZESE; MICONI, 2002 apud RINCÓN, 2006). A tese central de Rincón é a de que
este ser mais histórias do que conteúdos faz com que os meios de comunicação tenham uma
ação significativa na vida social contemporânea, “nas agendas de conversação, na tomada de
decisões, na imaginação de culturas comuns, na formação de modos de pensar” (Ibid., p. 18,
tradução nossa)70. As culturas mediáticas, diz ele, mais do que se constituírem por
representações e pela difusão de conteúdos, realizam-se enquanto estratégias de contar. Ainda
segundo Rincón, elas se caracterizam por:
1) produzir rituais que convertem os meios de comunicação em experiências
quotidianas de cerimônia, celebração e jogo; 2) prometer expressão social
através de práticas informativas (jornalismo), práticas de sedução
(publicidade e moda), práticas de companhia e ambiente (rádio), práticas de
encantamento (televisão e cinema), práticas de memória e experimentação
(vídeos) e práticas de conexão (Internet); 3) colocar em cena o significar
como luta ente os horizontes da tradição moral e cultural e os novos gostos e
as novas sensibilidades do sentido, como fazem os jovens, as mulheres, o
étnico e a opção sexual. Em síntese, as culturas mediáticas “intervêm” no
“[...] en las agendas de conversacíón, en la toma de decisiones, en la imaginación de culturas comunes, en la
formación de modos de pensar.”
70

95

mundo da vida ao construir rituais, prometer expressão e abrir o significar a
novos modos sociais (RINCÓN, 2006, p. 18, tradução nossa)71.

Esse tipo de olhar sobre as culturas mediáticas nos convida a ultrapassar as noções de
comunicação e consumo que se limitam a uma espécie de racionalização/mercantilização
generalizada da existência, levando-nos a considerar no debate a questão do imaginário.
.....
Da tópica sociocultural
As ritualidades de consumo, os acontecimentos mediáticos, ou qualquer atividade
passional ou emocional que se nos apresente na teatralidade dos processos de comunicação e
consumo não se realiza sem que haja uma tópica sociocultural enraizada e dinâmica que lhes
sirva de fundamento. Essa tópica, de modo geral, é enraizada num nível fundador e
arquetípico, e dinâmica em seus níveis societais (actanciais e racionalizados). Toda e qualquer
tópica é um lugar pontual (topos) e sistêmico, de tensões e antagonismos, e possui ao menos
três níveis que Durand (2003) apresentou num diagrama geral que nos ajuda a entender como
se formam as imagens simbólicas do consumo em meio à consumação ou à comunicação
mediática de narrativas.
Figura 1 – Reprodução do diagrama da tópica do sistema social
NÍVEL RACIONAL
* Conceptualização, logos
* Pedagogia, episteme, ideologia
* Eros, utopia, programas, etc.

Papeis "positivos"
dirigidos pela
ideologia vigente

NÍVEL ACTANCIAL
Os atores do jogo social.
Papeis, hierarquias, castas,
estratificações...

Papeis "negativos"
marginais
dissidentes

NÍVEL FUNDADOR
* Inconsciente coletivo cultural
Landschaft e basic personality
Língua natural
* Inconsciente coletivo específico
Urbilder, pluralidade dos arquétipos

Fonte: Durand (2003, p. 125)
“1) producir rituales que convierten los medios de comunicación en experiencias cotidianas de ceremonia,
celebración y juego; 2) prometer expresión social a través de prácticas informativas (periodismo), prácticas de
seducción (publicidad y moda), prácticas de compañía y ambiente (radio), prácticas de encantamiento (televisión
y cine), prácticas de memoria y experimentación (vídeos) y prácticas de conexión (Internet); 3) poner en escena
el significar como lucha entre los horizontes de la tradición moral y cultural y los nuevos gustos y las nuevas
sensibilidades del sentido, como lo son los jóvenes, las mujeres, lo étnico y la opción sexual. En síntesis, las
culturas mediáticas “intervienen” en el mundo de la vida al construir rituales, prometer expresión y abrir el
significar a nuevos modos sociales.”
71
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Vemos que Durand vai elencar “sobre” o nível fundador e arquetípico de uma tópica o
nível actancial e o nível racional – o ego e o superego societais, respectivamente. No
diagrama, ele dispõe o que seria o nível fundador (inconsciente coletivo específico e
inconsciente coletivo cultural); o nível actancial, ou ego societal (os atores do jogo social, os
papeis, as hierarquias, castas, estratificações, etc.); e o nível racional, ou o superego societal
(conceptualizações, logos, pedagogias, episteme, ideologia, etc.).
O que se nos oferece, então, como o primeiro nível do diagrama, de baixo para cima,
remete-se ao que há de mais profundo ou invisível na tópica sociocultural; remete-se ao “isto”
antropológico que Jung chamou de inconsciente coletivo, “quase imóvel, que nunca se
transforma”. Vemos que esse nível se organiza em duas séries: uma específica, ligada à
estrutura do animal social, o homo sapiens, e outra mais “lamarquiana”, ligada aos hábitos
culturais. Uma do lado do “arquétipo”, propriamente dito, pura instância numinosa, referente
ao nível das grandes sincronias, a essas Urbilder que a etologia tem descoberto; e outra do
lado da “imagem arquetípica”, já envolvida por uma representação, por uma cultura. É no
intercâmbio do inconsciente específico com o inconsciente cultural que vemos o fenômeno
“sempre traduzível” do mito (Lévi-Strauss), os “universais da língua” (G. Mounin, T. de
Mauro), ou a “base gerativa” (N. Chomsky) (DURAND, 2003). Com efeito, e como mostram
os trabalhos experimentais do psicólogo Yves Durand (citados por G. Durand), os universos
míticos integram “pacotes” de imagens e homologias em séries bem definidas. A cultura
mediática corresponderia a uma “consumação formal” desses pacotes de imagens
(consumação mediática), já que tais homologias de imagens, ou constelações de imagens
simbólicas também se apresentam – ainda que em parte – em séries bem definidas no universo
dos media. Em outras palavras, as ritualidades contemporâneas de comunicação e consumo
reatualizam uma “forma de imaginação” que se pode reconhecer permanente. Ao falar da
noção de complexo de cultura (das atitudes irrefletidas que comandam até mesmo o trabalho
da reflexão), e particularmente da imaginação ligada aos elementos naturais/materiais (água,
fogo, terra, ar), Bachelard (2016 [1942]) entende que a sublimação cultural prolonga a
sublimação natural. E isso nos ajuda a compreender que, na Mitosfera do Consumo e nos seus
trajetos do sentido, as narrativas mediáticas serão tão somente a parte visível das imagens
simbólicas do consumo formadas desde o nível fundador da tópica sociocultural; isto é, do seu
nível mais radical e “material” possível. Para apreender o enraizamento dinâmico dessas
imagens, é preciso, por isso, considerar “algo a mais” do que a sua face visível e formal.
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É claro que, comparando a “imaginação formal” do universo mediático e a
“imaginação material” – por exemplo – das águas, num sentido bachelardiano, encontraremos
um abismo que só se pode superar metaforicamente. A luminosidade das telas mediáticas não
tem muito a ver com a luminosidade das águas; o reflexo que uma oferece não é igual ao
reflexo mais profundo que dá a outra. Mas se pode dizer que, assim como os gestos posturais,
digestivos e rítmicos que a espécie dá à cultura, a imaginação material dos elementos da
natureza confere à imaginação formal um fundamento arquetípico.
Na Segunda Parte deste trabalho, quando iremos lidar com certas narrativas mediáticas
referentes a acontecimentos trágicos, retomaremos algumas das teses de Bachelard sobre a
imaginação material. Por ora cabe acentuar que esta é uma característica fundamental da
lógica sistêmica dos “pacotes”, “enxames” ou constelações de imagens simbólicas do
consumo, ou seja, uma característica própria da Mitosfera do Consumo, dos trajetos do
sentido e das narrativas mediáticas; a imaginação formada com as narrativas mediáticas tem a
ver, portanto, com a pluralidade dos arquétipos e a pluralidade das interpretações. Os
arquétipos constituem a um só tempo o politeísmo dos valores do imaginário e o caráter
dilemático que reveste todo sermo mythicus, isto é, todo “lugar comum” da consumação e da
comunicação mediáticas. Durand ensina que, a partir do estado nascente do mito, suas
instâncias estão no plural de modo ainda mais vigoroso na psique coletiva do que nos
conflitos da psique individual; e que a correspondência do “inconsciente específico” com o
“inconsciente cultural” garante uma pluralidade das interpretações, imagens ou narrativas. A
consumação mediática, enquanto coprodutora das nossas linguagens, é atravessada por este
fenômeno de impregnação do inconsciente específico na própria língua natural.
Assim como as cidades, os monumentos, ou tudo aquilo que chega a captar e
identificar a pulsão dos arquétipos na memória do grupo (DURAND, 2003), as narrativas
mediáticas correspondem a uma faculdade de formar imagens que ultrapassam a sua face mais
evidente. Essa ideia de uma dimensão invisível que a um só tempo nos acolhe e fornece as
bases de onde nos “lançamos-com” (sun/bolé) a uma esfera comum (clima emocional,
atmosfera sensível), pode ser encontrada nos dizeres de Bachelard (2016, p. 25, tradução
nossa), quando cita o poeta e dramaturgo italiano Gabriele D’Annunzio em sua
“Contemplação da morte”72: “Os eventos mais ricos ocorrem em nós bem antes que a alma os
perceba. E, quando nós começamos a abrir os olhos sobre o visível, nós já estamos há muito

72

“Contemplation de la mort.”

98

tempo sob o invisível”73. Nesse sentido, a comunicação humana e mediática será, sobretudo,
da ordem do inconsciente.
Podemos reparar que Bachelard compreendia nossa adesão primordial ao que Durand,
posteriormente, chamou de nível fundador da tópica sociocultural. Esse nível fundador, sob o
impulso mesmo da representatividade, ou da narratividade, traduz-se a um nível onde se
atribuem papeis humanos às substantificações arquetípicas, como se, a partir desses papeis,
elas se “teatralizassem”74. É esse o conjunto actancial que constitui o que Durand, seguindo a
metáfora freudiana, chamou de ego societal. Durand explica que também os papeis sociais
serão plurais; que existem particularismos de empregos/empresas que conferem segregações e
jogos de oposição e de aliança entre castas, classes, sexos, categorias de idade, etc.
No campo da comunicação e do consumo, R. Rocha propõe uma “imagética do
consumo” para compreender que – nas chamadas cidades-mídia, com suas “telas, suas
infovias comunicacionais, suas ‘tribos’ e coletivos, seus teclados, suas mitologias de marca” –
“as imagens são a um só tempo paradigma, metáfora e metanarrativa deste contexto”
(ROCHA, 2009, p. 272). Quando Rocha se preocupa com as “marchas” sociais, com as
ocupações e desocupações urbanas, com processos de “possessão” e “despossessão” em cenas
mediáticas e de consumo, trabalhando com estas categorias de imagem e imaginário, ela
parece trabalhar muito diretamente sob o plano actancial da tópica durandiana, onde, segundo
nos mostra, constitui-se a partir de fluxos hegemônicos e contra-hegemônicos. Embora ela
não se refira à noção de tópica sociocultural, pode-se dizer que o hegemônico remete aí a
papeis “positivos” e o contra-hegemônico a papeis “negativos”. Em diálogo com as noções de
estratégias e táticas de invenção do quotidiano apresentadas por Michel de Certeau (2009), é
possível compreender, ainda, que as táticas de visibilidade de grupos “contra-hegemônicos”
encarnam papeis “negativos”, ou em oposição às estratégias hegemônicas de grupos que
encarnam papeis “positivos”.
Essa ênfase sobre a questão da ambivalência que costuma aparecer nos trabalhos de R.
Rocha (visualidade e visibilidade; possessão e despossessão; central e periférico... Pósperiférico, etc.), adotando-se uma postura política e metodológica de anamnese visual para
compreender os contextos mediáticos e socioculturais articulados ao consumo, revela que o
“Les événements les plus riches arrivent en nous bien avant que l’âme s’en aperçoive. Et, quand nous
commençons à ouvrir les yeux sur le visible, déjà nous étions depuis longtemps adhérents à l’invisible.”
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Nesta parte do texto, Durand (2003, p. 128-129) menciona Maffesoli, este que foi seu pupilo e nosso
supervisor de pesquisa, sob o Programa de Doutorado Sanduíche no Exterior da CAPES. Seguindo esta “escola”
do imaginário (Bachelard, Durand e Maffesoli), coube evidenciar, aqui, nos estudos de comunicação e consumo,
como a “questão” simbólica está em jogo nos contextos socioculturais articulados ao consumo.
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quotidiano é o lugar de “sistemas interpretativos demarcados por símbolos, valores e
fragmentos de sentido oriundos das práticas e hábitos de consumo, tanto material quanto
simbólico” (ROCHA, 2009, p. 277). Vemos que a ênfase de uma “imagética do consumo” em
Rocha, proposta instrutiva ou pedagógica do olhar sobre o sistema da comunicação, do
consumo e do imaginário, está mesmo acentuando as cenas quotidianas através das quais
Maffesoli reconhece o chamado mundo oficioso (na sua correspondência harmônica e
conflitual com o mundo oficial); em suma, vemos que uma “imagética do consumo” trata de
refletir sobre os fluxos de sentido existentes no nível do chamado ego societal, onde Durand,
por sua vez, entendia mesmo existirem “papeis positivos” dirigidos pela ideologia vigente e
“papeis negativos”, “marginais” e/ou “dissidentes”. Na proposta mitodológica da tópica
durandiana, serão os papeis marginais, dissidentes ou negativos os que têm sempre mais
possibilidades de representar os “fermentos de oposição” e a emergência de novos mitos.
Quando Rocha se refere a uma astúcia das dinâmicas de recepção, exemplificando-as a partir
dos estudos de Veneza Ronsini sobre “consumo de mídia e identidades juvenis” – a quem
atribiu uma formulação bastante feliz para a interpretação disto que para nós se trata de um
quadro actancial da tópica durandiana –, compreendemos que:
O alargamento ou encolhimento da experiência simbólica – inspirada no
imaginário da mídia – dos sujeitos que consomem e produzem os estilos
juvenis depende da mediação [...] [das] redes locais de sociabilidade. O
interesse pela cultura globalizada não significa somente a subordinação à
cultura da mídia que os leva a consumir produtos, programas e a reproduzir
o repertório da música internacional, mas pode indicar o anseio por novos
padrões de vida, isto é, novas possibilidades materiais e simbólicas, diante
da inconformidade dos jovens quanto às características de funcionamento
das relações no entorno social (RONSINI, 2007, p. 56-57 apud ROCHA,
2009, p. 278).

É possível reparar que o alargamento ou o encolhimento da experiência simbólica se
remete a uma espécie de superego societal: os “padrões de vida”, o “mundo oficial” das
subordinações e das reproduções, o mundo das “pressões pedagógicas” ou “históricas”...
Segundo Durand, trata-se do nível da tópica a partir do qual o simbólico se singulariza, se
particulariza, a exemplo da imagem de um líder ou ditador; trata-se do canônico de hoje que
fora o anômico de ontem; do nível onde as pressões e regras pedagógicas, o reservatório de
códigos, jurisdições, de ideologias e ambições utópicas (os “planos”, os “programas”, etc.) se
impõem. É neste nível que se pode dizer que o mito se positiviza em épos (o que remete a um
verso heróico, a uma narrativa), e também em logos, isto é, uma instância discursiva e
racional.
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Com essa noção de tópica sociocultural mais aclarada, acreditamos ter ao menos
sugerido que o aspecto metafórico das narrativas mediáticas está fundamentado em uma
tópica sociocultural onde a comunicação, a consumação e a imaginação (trajetos do sentido)
correspondem à formação das imagens simbólicas do consumo. Dessa consumação mediática,
e do trato metodológico que pressupõe uma imersão no trajeto do sentido, fica mais fácil
compreender que somos “seres espirituais no meio de um teatro mortal” (HOLLIS, 2005, p.
43). Fora a partir desse princípio que, por exemplo, Jung, propôs que “quando queremos
descobrir o que os deuses estão pensando, examinamos o investimento do espírito nos
artefatos dos sintomas, nos complexos, nos padrões, nos sonhos [nas narrativas mediáticas].
Cada um deles considerado um local para o espírito se manifestar” (Ibid., p. 40).
.....
Da emoção como afirmação mítica
Na sociedade da consumação não se trata somente de sentir, mas de se emocionar. Por
definição, “a emoção se diferencia do sentimento porque, conforme observado, é um estado
psicofisiológico. A emoção sempre envolve o corpo. A emoção é carne, profundidade e
superfície ao mesmo tempo. A pele da alma”. Com a emoção, Jung teria descoberto os
complexos e, como disse ele: “um complexo é uma entidade constitutiva da psique
caracterizada fundamentalmente por um ‘tom emocional’” (BARCELLOS, 2012, p. 36).
Barcellos diz, assim, que podemos ligar emoção e imagem; ou que, em verdade, emoção e
imagem são coincidentes, e que para achar a emoção é necessário buscar a imagem. Ao
encontrar a imagem, encontramos a emoção. E é justamente esse o ponto ampliado pela
psicologia arquetípica, o foco do procedimento de sua terapia, o que para nós da
Comunicação pode servir como chave metodológica para identificar imagens simbólicas
formadas em ambientes mediáticos e emocionais.
Através do consumo de imagens ou narrativas mediáticas, e ainda em diálogo com a
psicologia arquetípica, é possível depreender daí uma lição fundamental: a de que “não basta
sentir”, pois “é preciso manejar as emoções”; é preciso “refletir a partir delas, ou com elas.
Mais: é preciso dizê-las, e dizer de modo certo”. Na terapia, Barcellos ensina que se está
sempre envolvido em encontrar a emoção certa que possa ser expressa pela palavra certa, le
mot juste. “As emoções precisam da mente, da articulação da linguagem” (BARCELLOS,
2012, p. 37) – assim como o mito.
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É válido lembrar que o trabalho de Darwin com a expressão das emoções – medo nos
cães, afeição nos gatos, fúria nos cavalos, prazer nos macacos – mostra que a emoção é
animal, ou que ela pertence ao animal. Por outro lado, há também o plano transpessoal das
emoções, o plano das imagens e do imaginário, da tópica sociocultural. Existem, nós
sabemos, uma rede de formações imaginárias e climas emocionais que são agendados, quando
não “detonados” com as imagens e narrativas mediáticas . Se a emoção corresponde por um
lado ao animal, ela corresponderá aí a uma dimensão inumana e coletiva das imagens. Essas
emoções, nos curtos-circuitos mediáticos do imaginário, parecem me pertencer...
[e] até aparentam ser o que me faz sentir a mim mesmo como uma pessoa e,
no entanto, são, como entende a psicologia arquetípica e disse James
Hillman, “influxos divinos”. Com elas, estabelecemos uma conexão
epifânica”: “A emoção é um presente que vem através da surpresa, é mais
uma afirmação mítica do que uma propriedade humana. Ela anuncia um
movimento da alma [...] que podemos perceber nas imagens de fantasia que
acompanham a emoção” (HILLMAN, 2010, p. 36 apud BARCELLOS,
2012, p. 38-39).

Se nos detivermos numa mitosfera do consumo de narrativas referentes a tragédias –
na sua “geografia fantástica” (DURAND, 2012) –, parece fácil reconhecer o que, segundo
Barcellos, a psicologia arquetípica ensina: que devemos examinar a atrocidade (que é
característica do trágico) em termos da imagem, “pois nas imagens encontramos as figurações
míticas nas quais a alma encontra-se enredada e, no mito, seu desfecho e sentido”
(BARCELLOS, 2012, p. 43).
Outra lição da psicologia arquetípica que nos parece importante reter é a de que não se
pode limitar a emoção a uma ação meramente do corpo, sob pena de – no debate sobre o
consumo de narrativas mediáticas – eliminar-se o trabalho da alma (a imaginação) em sua
inteireza, reduzindo logo de partida o imaginário a uma espécie de sudoresis do cérebro, ou a
um produto das formações discursivas e ideológicas. Lembrando que, se o que age em nosso
corpo é animal e também espiritual, ou seja, da ordem do noós, do espírito, da mitosfera, em
tudo a emoção será o adjetivo, “aquilo que nos arranca de uma existência apenas subjetiva ou
verbal, ou seja, de sermos apenas coisa ou, pior, só ação” (Ibid., p. 39). Se, sob exercício da
imaginação, tiramos a ação da comunicação e a ação da consumação – e da própria
imaginação –, ficamos com um sistema de imagens, com um senso comum e uma atmosfera
de consumo que, como quer Bachelard acerca do invisível, nós já estamos imersos muito
antes de perceber seus efeitos e tomarmos uma ação (do corpo). Voltamos daí às imagens
arquetípicas... Se, ainda nesse sentido, tiramos a ação da emoção, ficamos com a dimensão
emocional que nos interessa acentuar neste trabalho; uma afirmação mítica que se condensa
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em narrativas mediáticas e se revela, em parte, e em função do seu poder de afetação (dos
afetos, das imagens simbólicas), numa redundância de mitemas no espaço público.
O tipo de epistemologia da comunicação que se pode depreender daí mostra que
depois de um ciclo, o dos tempos modernos, em que somente o mito aceitável era o do
Progresso, a esfera comunicacional pós-moderna vê ressurgir uma miríade de mitos,
lembrando “não o simples progressismo, mas a progressividade das histórias humanas”
(MAFFESOLI, 2016, p. 183). Maffesoli ensina que essa progressividade só é possível graças
ao enraizamento dinâmico do imaginário. Num certo sentido, o inconsciente específico e
cultural informam os níveis societais, enquanto esses níveis informam o inconsciente.
Assim constatou Rincón ao dizer que o jornal, o noticiário de rádio ou de televisão,
etc., são hoje, como foram os mitos de outros tempos, o discurso que se encarrega da
desordem do mundo e nos ordena o caos. Informar significa, então, “dar forma”, e ser
jornalista será “narrar a realidade” (RINCÓN, 2006, p. 111).
Nessa citação, em que se destaca o papel do jornalista, podemos reparar que por detrás
deste “narrar a realidade” estão os mitos e o esquema arquetípico da organização do caos em
cosmos. E é também por essa razão que dizemos que a consumação consiste em uma adesão
ao mundo das imagens fundadoras e arquetípicas, que não serão somente aquelas imagens que
estão diante dos nossos olhos (imagens visuais); mas imagens simbólicas que, formadas nos
trajetos do sentido, lançam um grupo a um estado emocional e comunicacional de
“comungação” dessas imagens e narrativas mediáticas – o que é praticamente uma
redundância. Do latim communicare, pôr em comum, que dá em espanhol comulgar, em
francês communier e, em italiano comunicare, o que para nós lusófonos parece comunicar,
vemos que a palavra comungar indica um senso de comunicação, mas também de
religiosidade, já que tem um sentido eclesiástico especial atribuído ao gesto de
receber/consumir a hostia sagrada, ou seja, ficar comum com Jesus Cristo. Importa
compreender, aqui, que as narrativas mediáticas integram sempre uma dada mitosfera do
consumo que nos permite ficar comum com o transcendente – o “Sobrenatural”, ou o
supranormal.
Essa vinculação do imaginário com as narrativas mediáticas, e que ultrapassa uma
situação “histórica” – ainda que nessa situação encontremos uma expressão da sua atualidade
ou da sua ritualidade de consumo, uma forma patente – confere às imagens simbólicas o
estatuto de imagens simbólicas do consumo, que a um só tempo são latentes e patentes,
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virtuais e concretas, históricas e trans-históricas. Pois quando falamos em atualidade ou
quotidiano, falamos em um consumo que se integra a ciclos naturais e culturais, materiais e
formais, regimes, esquemas ou constelações de imagens simbólicas que indicam a
progressividade e a complementaridade das histórias humanas; ou seja, o quotidiano da
consumação mediática torna visível uma rede não apenas técnica e tecnológica de trocas
informacionais, ou trocas pagas, mas uma ambiência imaginária, comunicacional e de
consumação que é da ordem emocional e afetiva, inconsciente e invisível. Lembremos que aí
– no plano da hermenêutica – não há uma oposição a ultrapassar, uma síntese a se buscar, mas
uma progressividade de elementos contraditórios a compreender. E é por isso também que
falamos em ambientes emocionais, ou em uma consumação mediática de imagens e
narrativas, antes de falarmos de um consumo irrefletido, alienado ou irracional – normalmente
ligado a um imaginário do consumismo e associado aos media. Como bem colocou Ana Taís
Barros:
Ao contrário do que uma leitura ligeira pode deixar pensar, o imaginário não
é uma dimensão de desordenamento e irracionalidade: ele possui regras bem
estabelecidas de funcionamento, como tem sido mostrado e demonstrado
pelo menos desde 1937 por Bachelard (1999), com sua noção de imaginação
material fundada nos quatro elementos da cosmologia grega, e pela Escola
de Grenoble, que apresenta uma frutuosa via de pesquisa ao indicar a
correlação entre esquemas corporais, gestos tecnológicos, imagens
arquetipais e racionalidade (BARROS, 2013, p. 27).

Compreendemos, portanto, que comunicação mediática, consumação e imaginação
significam uma estética da atualidade, uma tópica sociocultural ou uma rede de fenômenos
plurais, enraizados e dinâmicos (Mitosfera do Consumo) que pode ser observada num misto
de: a) repetição de conteúdos, formas, narrativas, ícones e referentes, rotinas de produção e
consumo – o que é uma “otimização narrativa e econômica, concreta e palpável em nossas
sociedades” (RINCÓN, 2006, p. 34, tradução nossa)75; b) velocidade – “a nova aparência
narrativa dos acontecimentos que indicam um movimento sem pausa” 76; c) excesso, a partir
do qual, segundo ainda Rincón, “há um levar ao limite o que se mostra, um provocar que
rompe, que vai mais além das ideias clássicas da forma para fazer das obras culturais um
refúgio do escândalo e do proibido” 77; d) monstruoso – “a contínua presença do disforme, do
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“[...] optimización narrativa y económica, concreta y palpable en nuestras sociedades.”

76

“[...] la nueva apariencia narrativa de los acontecimientos que indican un movimiento sin pausa.”

“[...] hay un llevar al límite lo que se muestra, un provocar que rompe, que va más allá de las ideas clásicas de
la forma para hacer de las obras culturales un refugio del escándalo y de lo prohibido.”
77
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desagradável ou do aberrante nos âmbitos da visibilidade cultural” 78; e aqui uma coincidência
com a proposta de “monstrer” o que não deixa de ser monstruoso, em Maffesoli (2016), pois
que Rincón entende também que “o monstruoso passa a ser marca do desfrute e do gosto de
uma época que se evade do perfeito”79; de uma época que, para Maffesoli, se evade de um
ideal de perfeição que seria típico da modernidade. E, por fim, seguindo a proposta de “como
se conta a sociedade do entretenimento”, Rincón compreende as narrativas mediáticas a partir
do chamado (e) efeito choque:
Em um contexto de criação onde tantos podem falar, produzir e se dirigir, o
caráter especial da obra desaparece; então há que se buscar o impacto por
outros meios ou processos de interpelação. [...] O efeito choque se concebe
como um projétil lançado contra o espectador, contra cada uma de suas
certezas, expectativas de sentido, seus hábitos perceptivos (RINCÓN, 2006,
p. 36-37, tradução nossa)80.

.....
Do gesto de narrar
Repetição, velocidade, excesso, monstruosidade e efeito choque são, portanto,
algumas variáveis formais que interagem e se auto-organizam – com relativa autonomia –
dentro de esquemas de ordem e desordem da Mitosfera do Consumo, ou seja, dentro dos seus
trajetos do sentido e das suas narrativas mediáticas; são variáveis que, enraizadas num nível
fundador e arquetípico, dinamizam a tópica sociocultural, o mundo oficioso e suas
correspondências constantes com o mundo oficial, o ego e o superego societais. É nesse
sentido que entendemos com Rincón que os meios de comunicação significam a “principal
fonte de representação e alimento simbólico das sociedades urbanas” (RINCÓN, 2006, p.
31)81. De modo que podemos atribuir a tudo isso que circula ou se consome em termos de
comunicação mediática, e que chamamos de narrativas mediáticas, uma face não apenas
econômica, informativa, racional, apolínea, mas também uma face essencialmente emocional,
contagiante, dionisíaca, disfarçada e/ou que se presta à sutileza de formas de narrar, como
também compreendeu Carrascoza (2004) acerca dos recursos suasórios do texto publicitário.

“[...] la continua presencia de lo deforme, lo desagradable o lo aberrante en los ámbitos de la visibilidad
cultural.”
79
“[...] lo monstruoso deviene marca del disfrute y del gusto de una época que se evade de lo perfecto.”
80
“En un contexto de creación donde tantos pueden hablar, producir y dirigir, el carácter especial de la obra
desaparece; entonces, hay que buscar el impacto por otros medios o procesos de interpelación. [...] El efecto
shock se concibe como un proyectil lanzado contra el espectador, contra cada una de sus certidumbres, sus
expectativas de sentido, sus hábitos perceptivos.”
81
“principal fuente de representación y alimento simbólico de las sociedades urbanas.”
78
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Nas palavras de Rincón, o gesto de narrar é mesmo condição do gesto de comunicar,
de ser e compreender:
Para ser e para nos compreendermos, contamos. Os seres humanos, as
cultuas e as sociedades são experiência; diante dela podemos tentar
compreensões e explicações teóricas e conceituais, mas só podemos
comunicar o que vivemos ou desejamos se convertemos nossas experiências
em histórias. Sempre que buscamos nos explicar, convertemo-nos em uma
história. Narramos! Um dos ensaístas norte-americanos mais afiados,
Hayden White, estabeleceu que a única coisa que o homem realmente
entende, o que verdadeiramente conserva em sua memória são as histórias
(RINCÓN, 2006, p. 88-89, tradução nossa)82.

Narrar, lembra ele, tem a mesma raíz que conhecer. Ambos têm sua origem remota em
uma palavra do sânscrito, gna, conhecimento. Então ele diz que nós narramos enquanto
buscamos nos conhecer (connaître, em francês, palavra que, nesta língua, fica mais evidente o
sentido acentuado por Maffesoli acerca do nascer com o Outro). Nascemos e vivemos a partir
das narrativas e para ter experiências que possam ser convertidas em narrativas. Essa
narrativização da experiência é um gesto que podemos considerar herdeiro de um impulso
primordial de narrar; de viver, mesmo que em direção à morte, eufemizando-a, fazendo desta
condição trágica uma jornada estética ou narrativa. A narrativização, quer seja ela mais ou
menos tecnologicamente mediada, é de natureza transcultural e trans-histórica, inconsciente,
embora saibamos da existência do ego e do superego societais que atualizam o que merece ser
contado e a maneira de contá-lo. É justamente sobre essa sinergia do que vem primeiro
(arché), do que é profundo e que se atualiza com a superfície, que trata o trajeto do sentido ou
o enraizamento dinâmico de que fala Maffesoli; e, particularmente, a pós-modernidade,
quando diz haver uma sinergia do arcaico e do desenvolvimento tecnológico.
Ao explorarmos, mais adiante, duas histórias trágicas contadas através dos media, aí
consumidas em situações de comunicação (identificação-projeção com imagens) e contágio
emocional83 – outro jeito de dizer que há uma energética simbólica de alta voltagem numa

“Para ser y comprendernos, contamos. Los seres humanos, las culturas y las sociedades son experiencia; frente
a ella podemos intentar comprensiones y explicaciones teóricas y conceptuales, pero sólo podemos comunicar lo
que vivimos o deseamos si convertimos nuestras experiencias en historias. Siempre que buscamos explicarnos,
nos convertimos en una historia. ¡Narramos! Uno de los más agudos ensayistas norteamericanos, Hayden White,
ha establecido que lo único que el hombre realmente entiende, lo único que de veras conserva en su memoria,
son los relatos.”
83
Conferir Contrera e Torres (2017), “Imaginário e contágio psíquico”. Nesse artigo, os autores mostram
exemplos de fatos narrados pelos media que tratam de contágios psíquicos (possessões coletivas) que emergem
no espaço público na forma de surtos, vertigens, desmaios, corpos em convulsão erótica, dança compulsiva,
visões de espíritos, comportamentos animais, etc. Para esses autores, existe aí uma ação clara de elementos
arquetípicos do imaginário cultural. Assim como entendemos haver em situações de contágio emocional
“detonadas” com as tragédias mediáticas. É evidente que se poderá aí identificar níveis ou gradações desses
82
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atmosfera sensível –, vamos confirmar o que seria uma hipótese central do trabalho de Rincón
(2006, p. 90, tradução nossa), que é a de que: “Narramos porque queremos encontrar sentido
ao nosso estar no mundo. A narração ordena, articula, significa o caos que habitamos, e
confere origem, sentido, finalidade à nossa experiência (CHILUN, 2000)”84. Veremos com
certa clareza nas tragédias mediáticas, na sua contação mítica, que o dado da tragédia tende a
provocar um imaginário da ascensão, da iluminação, ou da organização do caos que se impõe
com o acontecimento. Diante da morte que costuma aparecer aí, essa cosmogonia indica que
“[...] viver significa encontrar nossos modos de narrar-nos” (RINCÓN, 2006, p. 93, tradução
nossa)85. Rincón chega mesmo a dizer que somos uma produção narrativa, que narramos
porque somente a partir da narração encontramos sentido: na fábula, no mito, no desejo. A
condição para narrar é ter experiência, emocionar-se, fazer significativa a rotina e, assim,
fazer dos trajetos do sentido uma produção/consumação de sentido que se liga, ainda que de
forma vaga, e por isso dinâmica, aos benefícios do pensamento simbólico (DURAND, 1993).
A relembrar, em linhas gerais, esse pensamento simbólico – que pode ser detonado com as
tragédias mediáticas – permite que se restabeleça o equilíbrio vital comprometido pela
inteligência da morte; o bom-senso do equilíbrio face ao desregulamento psicossocial; o
humanismo ou o ecumenismo da alma humana.
Observamos que os climas emocionais que são tecidos com a produção e a
consumação de narrativas mediáticas, por mais irrefletidos ou irracionais que possam parecer,
muitas vezes correspondem a situações comunicacionais cuja consumação ambiente parece
ter uma “lógica” ou uma “consciência”. Caberá, sob essa sensibilidade da razão, fazer
referência (na Segunda Parte) às grandes homologias de imagens, não só às que estão nos
textos ou discursos que examinaremos e que constituem a face mais visível de verdadeiras
constelações de imagens simbólicas do consumo; mas às que estão entre os textos, e entre
outros textos da(s) culturas(s). Como numa “nebulosa mítica”, essas imagens simbólicas do
consumo emergem de uma relação da memória coletiva com as próprias narrativas
mediáticas. “Mitodologicamente”, tratar-se-á de contar, conforme o caso, a nossa história, o
mito à nossa maneira, mas com o Outro que também o contou à sua maneira (mediatizada,
narrativizada). Esse Outro narrador gravou um vídeo, tirou uma foto, produziu uma notícia,
reportagem, um filme, etc. A autoria, o produtor ou o consumidor, a nós não tem muita
contágios, no sentido da energética simbólica em jogo e do quanto um grupo ou uma comunidade é afetada por
essa energética.
84
“Narramos porque queremos encontrarle sentido a nuestro estar en el mundo. La narración ordena, articula,
significa el caos que habitamos y confiere origen, sentido, finalidad a nuestra experiencia (CHILUN, 2000).”
85
“[...] vivir significa encontrar nuestros modos de narrarnos.”
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importância identificar na sua individualidade, ou seja, não convém falar das suas supostas
“identidades” ou responsabilidades individuais, mas antes dos seus contextos simbólicos de
produção e recepção/consumação de narrativas que indicam processos de identificaçãoprojeção com imagens e narrativas mediáticas. Assim é possível compreender que as
narrativas mediáticas se caracterizam pela narração, por essa “[...] experiência que permite
gerar uma comunidade de sentido sobre a comunicação” (RINCÓN, 2003, p. 95, tradução
nossa)86.
As narrativas mediáticas são, para Rincón, uma matriz de compreensão das obras da
comunicação, pois articulam formas de conteúdo (acontecimento, ação, personagens, espaço e
tempo) e formas de expressão, ou seja, um sistema semiótico de narrar: rádio, televisão,
teatro, celular, etc. Essas formas de conteúdo e expressão, que são comuns a uma cultura
mediática, evidenciam para o comunicólogo que o potencial da ação simbólica dos meios de
comunicação está na competência que têm para produzir vínculo e conexão entre os seres
humanos; ou seja, na competência que têm para dinamizar o imaginário com histórias que
geram reconhecimento, identificação, estados emocionais – comunicação. Para realizar este
ideal comunicativo, os media têm como aliado o fato de serem verdadeiras máquinas
narrativas, no sentido de que a narração e seu efeito chamado trama ou história, notícia ou
peça publicitária, produzem dispositivos não só de compreensão, reconhecimento e distinção
social, mas dispositivos que “detonam” uma energética simbólica que passa por imagens
arquetípicas e por um senso comum, uma sorte de sabedoria popular e um senso de comunhão,
por mais conflitual que seja.
De modo geral, o que se observa na Mitosfera do Consumo ou na cultura mediática é
que “a moda, a morte, a saúde, a cosmética, a higiene e a limpeza são principalmente
imaginadas hoje em dia também dentro da fantasia e das práticas de consumo”
(BARCELLOS, 2012, p. 25). E é com vistas sobre como essas práticas da atualidade
encarnam o que é substancial, simbólico, imaginal, que podemos entrever sua alma – a alma
do consumo. O estudo da consumação mediática das tragédias será, pois, apenas uma forma
de entrever a Mitosfera do Consumo.
Seguindo a instrução de Barcellos: “Precisamos enxergar no consumo um vaso de
fazer alma. Para isso, precisamos libertar nossa visão das preconcepções filosóficas, morais e
psicológicas que nos levam a entender no consumo apenas um patologizar mais intenso”
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“[...] experiencia que permite generar comunidad de sentido sobre la comunicación.”
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(BARCELLOS, 2012, p. 29). No estudo da consumação de tragédias, em nosso caso de
tragédias mediáticas ou mediatizadas – objeto empírico da Segunda Parte que se seguirá –,
precisaremos lembrar dessa instrução para compreender o pensamento simbólico e metafórico
no consumo de narrativas mediáticas. Os acontecimentos trágicos, dependendo da sua ordem
passional ou imaginária em jogo – se se trata de uma tragédia envolvendo figura célebre ou
pública, por exemplo –, podem assim excitar, purificar e descarregar a vida de um grupo ou
uma comunidade imaginada numa mitosfera do consumo. Como são formadas aí, a partir
desses acontecimentos mediáticos, as imagens simbólicas do consumo?
Comecemos com a tragédia de Domingos Montagner, ator. Atuava em uma telenovela
de grande audiência quando morreu afogado em um rio – o Rio São Francisco, ele próprio,
um personagem da trama. A novela levava o nome ou apelido do rio, o “Velho Chico”. O rio
salva o herói na trama, conduzindo-o a uma espécie de renascimento; o mesmo rio mata o
herói, fora de cena; uma tragédia obscena que, no entanto, vem à cena mediática como uma
correnteza de narrativas sobre essas e outras coincidências significativas da tragédia. Essa
correnteza mediática, consumação mediática, então mobiliza e é mobilizada por um
imaginário que deve lidar com a morte e com a imaginação material do próprio rio – a
imaginação das águas e do seu simbolismo fundamental: fonte de vida, fonte de morte e fonte
de ressurreição. Em diálogo com a narrativa da novela, o mito da tragédia de Domingos conta
uma nova trama que insiste (ou insistiu em dado momento com muito mais energia) em
acentuar – redundantemente – os intercâmbios do “real” com a “ficção”, os mistérios e
segredos de uma tragédia impossível de se compreender sem a presença do pensamento
simbólico e metafórico – que se reflete na maneira como contaremos nossa versão.
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A TRAGÉDIA DE DOMINGOS

A tragédia de Domingos, o mito que nos interessa aqui, remete-se à telenovela Velho
Chico, exibida em 2016 na TV Globo; remete-se, então, à história da telenovela no Brasil, que
surge em 1963, “encaixando-se” no imaginário de uma sociedade de telespectadores que tem
na telenovela um de seus principais produtos culturais de consumo, senão o principal. Tal
como a conhecemos hoje, enquanto formato de ficção televisiva, a telenovela pode ser
definida como “uma narrativa ficcional de serialidade longa, exibida diariamente e que
termina por volta de 200 capítulos, [...] levada ao ar seis dias por semana [com] uma duração
média de oito meses” (LOPES, 2009, p. 22). Assim como Vassallo de Lopes, ao usarmos a
expressão “telenovela brasileira”, ou “novela”, estaremos nos referindo ao padrão de
teledramaturgia atingido e popularizado pela TV Globo, que incorporou a experiência
pioneira da TV Tupi (décadas 1964-1980) e a experiência inovadora da TV Manchete (19841998). Ao progressivo reconhecimento da importância da telenovela como objeto de estudo
sobre a cultura e a sociedade brasileira, ao menos para o comunicólogo, tem-se investido na
tese de que essa narrativa mediática e ficcional está implicada tanto na “reprodução de
representações que perpetuam diversos matizes de desigualdade e discriminação”, quanto na
“capacidade de criar e alimentar um ‘repertório comum’, por meio do qual pessoas de classes
sociais, gerações, sexo, raça e regiões diferentes se posicionam e se reconhecem umas às
outras” (2009, p. 22-23). Isso quer dizer que:
Longe de promover interpretações consensuais, mas antes, produzir lutas
pela interpretação de sentidos, esse repertório compartilhado está na base das
representações de uma “comunidade nacional imaginada” que a televisão,
mais do que qualquer outro meio, consegue captar, expressar e atualizar
permanentemente (LOPES, 2009, p. 23).

Lopes entende que há mesmo um ritual compartilhado por pessoas em todo o território
nacional que se constitui no ato de assistir ou consumir a telenovela num determinado horário,
diariamente e, historicamente, ao longo de aproximadamente cinquenta anos. E isso nos
interessa observar, aqui, não exatamente sob o tipo de pesquisa que se tem realizado sobre a
telenovela87 – mesmo porque não é este o nosso objeto –, mas sob o tipo de correspondência

Como demonstrou Lopes (2003, p. 17), as tendências principais nos estudos sobre telenovela são: “análise do
discurso (abordagem semiótica, estética, intertextualidade, dramaturgia), estudos de recepção (abordagem
sociológica, etnográfica), estudos de produção (som, cenografia, autores). O método de pesquisa mais frequente
tem sido o estudo de caso qualitativo de uma determinada telenovela ou uma determinada unidade de recepção
(famílias, empregadas domésticas, metalúrgicos, jovens)”.
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imaginária, comunicacional e de consumo que uma tragédia envolvendo um de seus atores
pode detonar nesta “comunidade nacional imaginada”.
A tragédia de Domingos – sobrelevada a uma condição mitosférica de consumo – trata
da morte do ator Domingos Montagner, que, junto da atriz Camila Pitanga, em repouso das
gravações da novela “Velho Chico” – rio e personagem da trama –, retiram-se para um banho
no mesmo rio – agora personagem da tragédia –, onde fatalmente Domingos submerge e
desaparece nas suas águas. Mas esse resumo em nada conta o mito da tragédia, ou a sua
mitosfera do consumo. Para contá-la, analisando-a a partir de uma fundamentação
mitodológica (que basicamente parte do caráter de revelação e da redundância de mitemas na
contação mediática da tragédia – que por sua vez é também um mitema), nossa abordagem se
dará, em especial, a partir daquela convocada pelos estudos do imaginário que se preocupam
com a formação das imagens simbólicas; portanto será uma abordagem que se vale do
pensamento metafórico e simbólico – tipo de abordagem iniciática de inspiração mitodológica
– para lidar com uma explicação do “senso comum” (sabedoria popular) que se vale desse
pensamento simbólico para contar a tragédia sem se limitar às explicações racionais, ou seja,
ao pensamento linear, lógico-empírico. O inconsciente parece falar mais alto nas tragédias e
daí a sua revelação (index do inconsciente coletivo) que indica a escolha de um corpo
empírico de narrativas mediáticas que veremos adiante. Esse tipo de metanoia (exercício de
pensamento com o Outro, considerado em toda sua inteireza, como quer Maffesoli, sem cortes
do tipo consciente-inconsciente, espírito-corpo, etc.), junto do método de construção de
constelações de imagens simbólicas (trajetos do sentido), permite-nos tentar reproduzir uma
ambiência de consumação mediática, uma mitosfera do consumo, oferecendo aos estudos de
comunicação e consumo uma versão teórica e metodológica alternativa às “paranóias
intelectualistas” (MAFFESOLI, 2016) sobre o tema do consumo. Em verdade, nos pareceu
que somente assim seria possível compreender a formação das imagens simbólicas do
consumo.
.....
Das coincidências significativas e das coincidências de opostos
A ambiência de consumo que investigaremos, cuja motivação comunicacional teria
sido detonada com as narrativas mediáticas sobre a tragédia de Domingos, caracterizou-se não
só por uma redundância do mitema tragédia, mas por uma redundância de uma série de
“coincidências significativas” entre o trágico acontecimento e a narrativa da novela Velho
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Chico; e, a partir daí, caracterizou-se por uma sacralização (simbolização/eufemização) da
morte, ou da tragédia, envolvendo a essa comunidade nacional e imaginada, brasileira, num
outro jogo de projeção-identificação com as imagens da telenovela – que são imagens de
atores que estão também “fora” do mundo “ficcional” e no mesmo mundo “espiritual” e
“real” que os espectadores, o que a tragédia faz lembrar – que são seres de carne e osso. Essa
mitosfera comum que se criou com a tragédia mostrou, contudo, que o ser simbólico é capaz
de projetar o ser historicamente condicionado num universo infinitamente mais rico da
imaginação criadora, das imagens do alto, pelo esquema da ascensão, da purificação. Durand
poderia mesmo argumentar que dessa tragédia emergiria uma fantasia diairética que vai ao
encontro dos grandes esquemas ascensionais, desembocando “num espiritualismo que abstrai
e separa o espírito de todas as qualificações acidentais” (2012, p. 178).
Embora não nos interesse a fundo a narrativa da novela – mas o fato de que ela integra
o quotidiano desta nossa comunidade imaginada e brasileira –, será preciso ilustrar cenas da
novela Velho Chico para contar, à nossa maneira (ainda que com outras narrativas e, portanto,
com o Outro), o mito da tragédia de Domingos. Numa definição durandiana, esse nosso contar
o mito implica uma demonstração dos melhores núcleos compartilhados da comunicação, que
neste caso incluem a dimensão do trágico, o conhecimento comum da novela (como se ela
realmente estivesse no ar de uma comunidade imaginada e também porque em parte é contada
na tragédia, nas suas coincidências com a novela), mas daí um conhecimento, uma ignorância
ou senão um mistério (para lembrar dessa tríade epistemológica e moriniana) que envolverá,
sobretudo, o simbolismo das águas e do rio num tipo de enfrentamento/eufemização da morte.
Se nossa imersão nos trajetos do sentido permitiu que as narrativas mediáticas sobre o mito
revelassem uma série de “coincidências significativas” (sincronicidade) – para falar a uma
maneira junguiana – e/ou “coincidências de opostos” (coïncidentia oppositorum) entre a
“ficção” e a “realidade”, interessará demonstrar, aqui, esses tais núcleos de comunicação
(sermo mythicus) para compreender como imagens simbólicas se formam em meio a uma
consumação mediática; ou, como quer a manchete do blogueiro, como essas imagens
puderam gerar uma “Comoção no Brasil”88: uma constelação de imagens simbólicas do
consumo mediático. De um estágio de projeção-identificação quotidiana com as imagens da
telenovela, temos com a tragédia de Domingos – e a partir das suas coincidências com a
“ficção”, o que veremos adiante – um estágio do tipo “catarse da audiência”; uma espécie de
consumação da alma; uma consumação mediática capaz de revelar como, ao menos em parte,
88

Disponível em: http://blogviniciusdesantana.com/comocao-no-brasil/. Acesso em: 25 set. 2017.
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e momentaneamente, o pensamento metafórico atribui à imagem terrificante da tragédia uma
função mítico-simbólica; e consubstanciada ao que Bachelard entenderia se tratar da própria
“imaginação material” das águas; da sua “imaginação substancial”.
Da multiplicação de vozes do quotidiano, ou da autoria dispersa que é própria do mito,
da sua “nebulosa mítica”, ver-se-á que, a partir das narrativas mediáticas que contam a
tragédia, emergirá uma topologia fantástica, uma geografia simbólica, donde o espaço
mediático se reabsorve de grandes esquemas e arquétipos. Emergirá aí, fundamentalmente,
uma energética simbólica do “esquematismo transcendental do eufemismo” de que fala
Durand (2012), a partir do qual o mito vem a ser carregado de dimensões afetivas. É sob essa
energética que reconheceremos no simbolismo das águas e nas “coincidências significativas”
contadas entre a “ficção” e a “realidade” – tingidas por um sincretismo religioso muito
brasileiro –, um núcleo melhor compartilhado da comunicação. Por meio de um resgate de
algumas imagens da novela e de algumas imagens da tragédia, donde nos valeremos das
narrativas mediáticas, as tais coincidências que aparecem na contação do mito tendem a
culminar numa eufemização da morte, espécie de erotismo cósmico e contagiante
notadamente assinalado pelo pensamento simbólico, metafórico e analógico, que por sua vez
integra a tragédia ao simbolismo das águas, isto é, à sua “imaginação material”, como quer
Bachelard (2016). A cultura, ele entendia, nos transmete formas, frequentemente palavras.
Mas se soubermos reencontrar, apesar da cultura, um pouco de “sonhação natural”, um pouco
da sonhação diante da natureza, nós compreenderemos que o simbolismo é uma potência
natural.
.....
Da imaginação material da água
Sob as “imagens superficiais” das águas do “Velho Chico”, ou sob as imagens
mediáticas dessas águas enquadradas na novela e também na tragédia que consumou a vida do
ator (consumação mediática), parece ter-se detonado no inconsciente da “comunidade
nacional imaginada” (ANDERSON, 1991 apud LOPES, 2009) uma série de imagens mais
profundas, ou senão uma simpatia por esse aprofundamento das águas. Nos dizeres de
Bachelard, sob a imaginação das formas, abre-se a imaginação das substâncias; e, como
sugerimos em diálgo com ele, sob a consumação mediática do mito da tragédia de Domingos
Montagner – que se afogou nas águas do Velho Chico na presença da amiga e atriz Camila
Pitanga (que por coincidência era seu par amoroso na novela, tendo visto Santo, personagem
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de Domingos, despertar de uma quase-morte enredada, na temporalidade da trama, pelas
águas do rio) –, abre-se “um tipo de intimidade”, que é uma intimidade bem diferente
daquelas intimidades que, por exemplo, sugerem as profundidades do fogo ou da pedra. O
leitor da tragédia, que não necessariamente era o espectador da novela, mas membro de uma
“comunidade nacional imaginada”, então...
[...] deverá reconhecer que a imaginação material da água é um tipo
particular de imaginação. Conhecendo uma profundidade num elemento
material, o leitor compreenderá, enfim, que a água é um tipo de destino, não
só o destino vago de um sonho que não termina, mas um destino essencial
que metamorfoseia sem parar a substância do ser. A partir de então, o leitor
compreenderá mais simpaticamente, mais dolorosamente, uma das
características do heracliteísmo. Ele verá que o mobilismo heraclitiano é
uma filosofia concreta, uma filosofia total. Não nos banhamos duas vezes no
mesmo rio, porque já na sua profundeza o ser humano tem o destino da água
que flui. A água é realmente o elemento transitório. É a metamorfose
ontológica essencial entre o fogo e a terra. O ser ligado à água é um ser em
vertigem. Ele morre a cada minuto, sem parar alguma coisa da sua
substância flui; a morte quotidiana é a morte da água. A água sempre flui, a
água sempre cai, ela sempre termina em sua morte horizontal
(BACHELARD, 2016, p. 12-13, tradução nossa)89.

Vemos em Bachelard que, assim como a nossa trágica condição de existência que nos
destina à morte, a água é também um tipo de destino – que corre sempre, que cai sempre, que
termina sempre na sua morte horizontal. A morte quotidiana, diz o pensamento simbólico e
metafórico, é a morte da água. E, muito embora Bachelard estivesse aí introduzindo o corpo
do seu objeto empírico de estudo, que é especialmente formado por narrativas oriundas da
poesia, o mesmo direcionamento simbólico serve à compreensão da presença da “água”, ou
senão do seu simbolismo nas narrativas mediáticas que contam a tragédia de Domingos – o
que nos remete a um mito tipicamente pós-moderno, no qual as imagens simbólicas
“retornam” num outro nível; num nível que chamamos de Mitosfera do Consumo, donde a
consumação mediática que encarna, nas suas ritualidades de consumo mediático e quotidiano,
o que é substancial e que serve de base às expressões de uma “comunidade nacional
imaginada”. Destarte, as imagens simbólicas formadas em meio a essa consumação mediática
serão imagens simbólicas do consumo.
“[...] devra reconnaître que l’imagination matériele de l’eau est um type particulier d’imagination. Fort de cette
connaissance d’une profondeur dans un élément matériel, le lecteur comprendra enfin que l’eau est aussi un type
de destin, non plus seulement le vain destin d’un rêve qui ne s’achève pas, mais un destin essentiel qui
métamorphose sans cesse la substance de l’être. Dès lors, le lecteur comprendra plus sympathiquement, plus
douloureusement un des caractères de l’héraclitéisme. Il verra que le mobilisme héraclitéen est une philosophie
concrète, une philosophie totale. On ne se baigne pas deux fois dans un même fleuve, parce que, déjà, dans sa
profondeur, l’être humain a le destin de l’eau qui coule. L’eau est vraiment l’élément transitoire. Il est la
métamorphose ontologique essentielle entre le feu et la terre. L’être voué à l’eau est un être en vertige. Il meurt à
chaque minute, sans cesse quelque chose de sa substance s’écoule; la mort quotidienne est la mort de l’eau.
L’eau coule toujours, l’eau tombe toujours, elle finit toujours en sa mort horizontale.”
89
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Como dissemos ao longo da Primeira Parte deste trabalho, e como temos suscitado
agora nesta introdução da tragédia de Domingos, o pensamento metafórico ou simbólico é aí
convocado à compreensão das narrativas mediáticas, ou da maneira como são consumidas
num estágio de consumação mediática, em que a tragédia passa a ser um lugar privilegiado de
observação da formação das imagens simbólicas do consumo. A consumação, nós sabemos,
não configura passividade; é imaginação produtora de narrativas; é consumação da alma e
alma do consumo, ou seja, é trajeto do sentido ou trajetória antropológica entre o polo do
sujeito que consome e se comunica (polo das pulsões e assimilações do sujeito) e o polo das
intimações cósmicas e sociais (polo do imaginário em toda sua extensão organizadora do
Real).
Há uma autoria dispersa que corresponde a essa consumação de mitos numa cultura
mediática – ambiente mediatizado – que deve ser considerada no mito da tragédia de
Domingos; e junto dessa autoria dispersa, a questão da ambivalência que dirige os trajetos do
sentido, e que já está presente tanto no simbolismo das águas – o que parece dirigir fortemente
a imaginação formal das narrativas –, quanto no dado de que, no jogo das “coincidências de
opostos”, dois “mundos” são irremediavelmente narrados como mundos opostos e
coincidentes: o mundo da “realidade” e o mundo da “ficção”. O intercâmbio imaginal entre
esses mundos e todo o cortejo semiológico que daí se desenrola detonará uma simpatia
universal, tipo de erotismo cósmico, segundo Maffesoli (1985), fazendo ecoar o irresistível
senso de continuidade da alma humana diante da finitude ou do “terror da história” (ELIADE,
1988). Para Durand (2012), tratar-se-ia de um tipo de epifania imaginária da angústia humana
diante da morte – da vertigem que é própria da ligação do homem com a água. Esse
intercâmbio mobilizado pela tragédia e pelas coincidências da “ficção” com a “realidade”
resultará em clara eufemização da morte; num processo capaz de demonstrar, neste
“insubstituível laboratório brasileiro” para se realizar uma mitodologia (DURAND, 2003),
uma religiosidade múltipla, sincrética e, em todo caso, uma comunicação com o supranormal
(outro jeito de dizer “sobrenatural” sem pretender excluir da natureza esse tipo de
comunicação noológica). Com efeito, a partir da nossa imersão nos trajetos do sentido (por
definição: onde se formam as imagens simbólicas), as imagens ou constelações de imagens
que vemos se formar em uma sociedade de consumo como a brasileira – e em uma tragédia
como a de Domingos – serão constelações de imagens simbólicas do consumo; noção essa
que dá a entender que as imagens simbólicas adquirem uma especificidade própria na
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sociedade do consumo e na cultura mediática90. Para lembrar novamente de Omar Rincón:
“repetição”, “velocidade”, “excesso”, “monstruosidade” e “efeito choque” são algumas
variáveis formais que se inter-relacionam e se organizam dentro da Mitosfera do Consumo, ou
seja, por meio dos seus trajetos do sentido – da consumação mediática. Essas variáveis, no
entanto, não deixam de integrar rituais que convertem os meios de comunicação em
experiências quotidianas de cerimônia, celebração e jogo; integrando práticas informativas, de
sedução, de companhia e ambiente, de encantamento, práticas de memória e experimentação,
de conexão, de luta e negociação de sentido, etc. (RINCÓN, 2006).
No dia da tragédia de Domingos e nos dias que se seguiram, em especial, a repetição,
a velocidade, o excesso, a monstruosidade (inclusive dos relatos da sobrevivente Camila
Pitanga, como veremos mais a frente) e o “efeito choque” que a própria tragédia já
comportaria, marcaram a contação do mito. Demonstrou-se aí um modo bastante peculiar de
nos relacionarmos com os media, mas também com a morte, com a temporalidade e o
supranormal. No caso em tela, a “imaginação material” das águas terá um papel central no
curso das coincidências significativas entre as narrativas do mito da tragédia e a narrativa da
novela, que vem a ter um desfecho novo e ainda mais fantasmagórico, dado a morte
inesperada do ator protagonista em data próxima das últimas gravações91. Além da
redundância do mitema tragédia, haverá, pois, a redundância da coincidência entre dois
mundos: o da “ficção” e o da “realidade”. E aqui vale destacar que a tragédia não será só um
mitema recorrente nos textos sobre a tragédia de Domingos, mas uma categoria de
pensamento que, assim como a definiu Luc Ferry (2016), trata de um conflito extra-moral92. O
trágico, segundo ensina, é um conflito que opõe duas legitmidades equivalentes, o que nos
permite dizer que ele próprio é uma “coincidência de opostos”, um mito (dilemático). Não se
trata de um conflito do bom e do mau, ou do bem e do mal, mas de um conflito de pessoas, de
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Durand (2012, p. 96) diz que o próprio Bachelard, na sua notável análise, abandona o seu princípio elementar
de classificação (baseado na imaginação material da água, da terra, do fogo e do ar) “para fazer valer axiomas
classificadores mais subjetivos”. Com isso queremos novamente lembrar dos trajetos do sentido, da imaginação
produtora, da interpretação ligada ao gesto do consumo e da importância que tem o imaginário a uma ontologia e
a uma metodologia da consumação mediática.
91
Conta-se que: “Foi emocionante a forma como o diretor Luiz Fernando Carvalho manteve o personagem
Santo, de Domingos Montagner – que morreu afogado no último dia 15 [setembro de 2016] –, nessa reta final da
novela Velho Chico. Ele usou a câmera subjetiva para substituir o ator e, quando Santo apareceu no capítulo
desta segunda-feira, 26, a cena era vista do ponto de vista do personagem. [...] O recurso da câmera subjetiva
será mantido até o último capítulo da novela, na próxima sexta-feira, 30. Cenas antigas de Domingos Montagner
na novela devem ser usadas também. A última cena gravada com o ator foi ao ar no sábado, 24”. Disponível em:
<http://cultura.estadao.com.br/blogs/radar-cultural/camera-subjetiva-substitui-domingos-montagner-em-velhochico-e-emociona-publico/>. Acesso em: 31 out. 2017.
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Informação verbal. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=eoMO6svsQRg>. Acesso em: 31 out.
2017.
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personagens que encarnam legitimidades defensáveis; ou seja, pontos de vista defensáveis.
Portanto não se trata de querer julgar, aqui, os papeis desempenhados por atores e
personagens da “ficção” ou da “realidade”, mas de querer compreender como o trágico pode
unir esses mundos a partir do imaginário e da consumação mediática de narrativas.
Nas narrativas da tragédia de Domingos, o mistério da tragédia se esposa
simbolicamente com o mistério da nossa trágica condição de existência que adquire na água
uma simbolização total. Parafraseando Bachelard (2016), é imprenscindível que saibamos que
toda essa “sonhação mediática” nos permite reconhecer no mobilismo heraclitiano uma
filosofia concreta e total. Na profundidade do ser humano há o destino da água que corre sem
parar e que faz dele um filho da água (donde a água maternal e a água feminina); donde a
imagem do “filho do leite”: “Poderíamos dizer que, para a imaginação material, a água, assim
como o leite, é um alimento completo” (BACHELARD, 1942, p. 136, tradução nossa) 93.
Como demonstra Durand, o mar é, sem dúvida, o primordial e supremo engolidor. “É o
abyssus feminizado e materno que para numerosas culturas é o arquétipo da descida e do
retorno às fontes originais da felicidade” (2012, p. 225); já o rio integra o nascimento, em
numerosas mitologias, como se este fosse instaurado pelo elemento aquático, assim como
ocorre com o nascimento de Santo dos Anjos (Domingos Montagner) na ficção e no seu
batizado: “é perto de um rio que nasce Mitra, é num rio que renasce Moisés, é no Jordão que
renasce Cristo, nascido pela primeira vez da pêgê, sempiterne fons amoris” (Ibid., p. 226).
Essa feminilidade da água, diga-se de passagem, configura outra coincidência de opostos com
a masculinidade das águas do Velho Chico – com o arquétipo do Senex que, numa
terminologia junguiana, indica manifestação da sabedoria, da ordem e do instinto de reflexão
no processo de individuação 94; mas que, na polarização dos arquétipos que aparece de forma
clara nesse arquétipo, e na própria tragédia de Domingos, manifesta-se também na figura do
grande pai devorador (BOECHAT, 2009), já que o Rio desempenha esse papel ao “engolir” o

“On pourrait dire que, pour l’imagination matérielle, l’eau comme le lait est un aliment complet.”
No Dicionário de Símbolos de Chevalier e Gheerbrant, vemos que a água, em todas as tradições do mundo,
desempenha igualmente papel primordial, articulando-se em torno de três temas dominantes: fonte de vida, meio
de purificação, centro de regenerescência. Esses temas formam as mais variadas combinações imaginárias – e as
mais coerentes também – nas mais antigas tradições. Cabe aqui destacar que, “de um ponto de vista
cosmogônico, a água recobre dois complexos antitéticos, que é preciso não confundir: a água descendente e
celeste, a Chuva, é uma semente uraniana que vem a fecundar a terra; masculina, portanto, e associada ao fogo
do céu [...]. Já a água primeira, a água nascente, que brota da terra e da aurora branca, é feminina: a terra está
aqui associada à Lua, como um símbolo de fecundidade completa e acabada, terra grávida, de onde a água sai
para que, desencadeada a fecundação, a germinação se faça. Tanto num caso quanto no outro, o símbolo da água
contém o sangue. Mas não se trata, aí também, do mesmo sangue, porque o sangue recobre, igualmente, um
sentido duplo: o sangue celeste, associado ao Sol e ao fogo; o sangue menstrual, associado à Terra e à Lua.
Através dessas duas oposições, se discerne a dualidade fundamental, luz-trevas” (2003, p. 19-20).
93
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ator, cujo corpo seria encontrado – conta-se – a trinta ou dezoite metros de profundidade, a
depender do narrador. Ao dizê-lo de passagem, aproveitamos para enfatizar que esta nossa
leitura de inspiração mitodológica ou hermenêutica da tragédia de Domingos em nada busca
esgotar o dinamismo do mito e limitar a abrangência do seu comportamento simbólico e
constelador de outras imagens – sua “nebulosa mítica” –, cabendo-nos mostrar como, em
certos trajetos do sentido, as imagens simbólicas se reatualizam, formando constelações de
imagens simbólicas do consumo.
.....
Das coincidências da “realidade” e da “ficção”
Tomaremos como ponto de partida o enredo da novela, ou tão somente o dado de que
Santo dos Anjos (Domingos Montagner) interpreta uma grande história de amor proibido
com Maria Tereza (Camila Pitanga) 95. O pano de fundo, ou a paisagem que envolve esse amor
proibido é o Velho Chico – as águas do Rio. Mais do que isso, ele, o Rio, protagonizará –
tanto na “realidade” quanto na “ficção” – cenas de vida, de morte e de regeneração (uma
filosofia concreta e total), o que nos interessará, particularmente, como “fio” condutor da
contação da tragédia e das coincidências significativas que configuram uma redundância
narrativa e mediática. Lembrando que, como disse Durand acerca das redundâncias, essas
podem ser agrupadas em séries sincrônicas, o que faz com estejam mais próximas do espírito
musical da variação do que do fio obrigatório de todo discurso (a diacronia); as redundâncias
da “tragédia” e das coincidências da “ficção” e da “realidade” nos proverão, assim, uma
forma de contar o mito sem se buscar uma síntese do tipo hegeliano-positivista (uma oposição
a ultrapassar); antes um dinamismo enraizado das imagens e narrativas, movimento incessante
de elementos coincidentes e opostos compreendidos nos trajetos do sentido. Cabe ainda
destacar que o amor proibido de Santo e Tereza é o amor do destino, um amor trágico, ou
seja, destinado a lidar com a interdição herdada de uma disputa entre famílias, uma disputa
entre papeis “positivos” e “negativos” teatralizados “naquele tempo” da narrativa. Ou seja, a
própria telenovela funciona como tópica sociocultural representativa da sociedade brasileira,
cujos dramas não se furtam de um senso de religiosidade e fé no supranormal, como veremos
mais adiante, e de um senso de “crítica social”, como se pode ver a partir da fala do diretor da
trama, Luiz Fernando Carvalho. Segundo o diretor:
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Na novela, esses personagens são interpretados também por outros atores. Isso porque a trama se divide em
três fases. Na primeira, Santo dos Anjos é interpretado por Rogerinho Costa e, na segunda, por Renato Góes.
Respectivamente, Maria Tereza é interpretada por Isabella Aguiar e Julia Dallavia. Domingos Montagner e
Camila Pitanga interpretam, pois, a terceira e última fase da novela.
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É um reencontro com a brasilidade, com a história do nosso país e de sua
gente, dos amores puros e dos desencontros, uma declaração de amor à nossa
terra, contada com uma emoção brasileira, nossa! Um romance que começa
na década de 1960 e desemboca numa atualidade cercada de contradições.
Uma novela de amor, mas também emoldurada por uma crítica social96.

Esta emoção brasileira e “nossa”, e que dá “o paradigma do privilégio brasileiro” para
se realizar trabalhos mitodológicos (DURAND, 2003), terá na novela do autor Benedito Ruy
Barbosa uma história de grande apelo ao sincretismo religioso que constitui a base da nossa
cultura – tributária do pensamento mítico-mágico-religioso do índio, do europeu e do
africano. Segundo Ruy Barbosa: “Esse Brasil existiu e existe até hoje. Mas o principal são as
histórias de amor. Aquele amor passional de ficção, sabe?” (Idem.). Como suspeitaria
Maffesoli, é “aquele amor” próprio do contínuo sincretismo de que afirma ser fácil identificar
os arquétipos essenciais: os mitos de amor e de desamor, de atração e repulsa (tensionados
numa tópica sociocultural “ficcional” e “real”) que constituem o fundo comum das
fantasmagorias das culturas humanas e, particularmente, das culturas brasileiras – com
“emoções brasileiras”. Dessa forma, no ego societal da novela, Maria Tereza e Santo dos
Anjos encarnariam o mito do amor proibido entre uma personagem de papel ligado a um polo
“positivo” e dominante (do coronelismo e da família de Sá Ribeiro), que é Tereza, e um
personagem “negativo” e dissidente, que é Santo dos Anjos, filho de retirantes que se ligaram
à família Rosa, que se opunha ao coronelismo. Como dissemos, não nos importa tratar da
narrativa da novela a fundo, mas antes, talvez, de algumas de suas cenas para demonstrar
como, nas coincidências da “realidade” com a “ficção”, o imaginário exerce uma função
metafórica ou analógica – do analogon da imagem, que é símbolo; uma função simbólica,
portanto. Dissemos também que o que nos levou a tratar desta tragédia seria mesmo o fato de
ela ser considerada (pela cultura) uma tragédia e ter “detonado” em nossa Mitosfera do
Consumo um tipo de catarse da audiência a partir de coincidências significativas que iremos
apresentar junto das narrativas mediáticas. Seria como se dentro da Mitosfera do Consumo
uma mitosfera do consumo de formasse com a tragédia de Domingos, um mesocosmo – ou
uma série de mesocosmos que se constelam na contação disso que se torna mito. O mito
contado no blog, no website de notícias, na TV, em todo lugar, evoca no espaço público e
mediatizado uma série imagens e narrativas de pessoas que revelam as tais coincidências
(entre “ficção” e “realidade”) e o simbolismo das águas – com efeito central de eufemização
da morte. No website de notícias, que contextualiza os dizeres da atriz Dira Paes, quem
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Disponível em: <http://blogviniciusdesantana.com/wp-content/uploads/2016/03/Velho-Chico-texto-oficial.pdf.
Acesso em: 25 out. 2017.
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interpretava Beatriz na novela (professora que dava aulas na escola rural da cidade fictícia de
Grotas de São Francisco para os remanescentes de uma tribo indígena), conta-se que:
[...] “é como se tivesse confundido a realidade com a ficção.” Na novela
Velho Chico, Montagner interpretava o personagem Santo que desaparece
no Rio São Francisco. “É uma proximidade muito grande, a gente passa mais
tempo como personagem do que como a gente mesmo. Era uma convivência
muita intensa no Velho Chico, é difícil para gente acreditar.” Para ela, o fato
de a morte ter ocorrido no Rio São Francisco tem um significado profundo.
“Temos de olhar para o rio. A água é vida e Domingos é o símbolo da vida, e
esse rio tem de continuar e Domingos vai continuar vivo porque ele é o
símbolo desse rio.” A atriz lembrou que é necessário mandar “toda a energia
positiva para a Camila [Pitanga] que viveu muito de perto essa tragédia. Ela
tem de ser muito forte”97.

Vejamos na narrativa: primeiro a “confusão” da “realidade” com a “ficção”
(Santo/Montagner desaparece no Rio São Francisco); depois a “proximidade” dos atores com
os personagens que interpretam, uma convivência muito maior com o que seria o ego societal
da novela do que com o ego societal fora dela (com “a gente mesmo”); também a
“convivência muita intensa no Velho Chico”; a dificuldade de “a gente acreditar”... Na morte,
na finitude da existência. Mas, tão logo, porém, um “significado profundo” para a atriz que
acentua o dado de que a morte de Domingos teria ocorrido no próprio Rio; ela adverte que é
preciso “olhar para o rio”, que “a água é vida” e que “Domingos é o símbolo da vida”; que
“esse rio tem de continuar” (espécie de crítica social constelada com a crítica da novela) e que
Domingos, este, sim, “vai continuar vivo porque ele é o símbolo desse rio”. Parece, aí, que o
inconsciente coletivo fala mais alto, ao passo que sabe que o símbolo e o espírito guardam um
irresistível senso de continuidade diante da morte (sabedoria popular). Dira Paes nos lembra,
ainda, conforme a narrativa, que é necessário mandar “toda a energia positiva para a Camila
que viveu muito de perto essa tragédia”, o que demonstra o tipo de ambiência comunicacional
e supranormal que atravessa o fenômeno da consumação mediática e a sua “geografia
fantástica”, isto é, sua mitosfera do consumo. Há uma consumação de energia simbólica, de
troca dessa energia presumida na narrativa, cujo direcionamento, antes de ser exclusivista, é
inclusivo de toda uma “sociedade imaginada” que se constrói sob esse tipo de comunicação
supranormal ou invisível e que parece mesmo ser “uma determinação a priori do antidestino”.
Esse tipo de narrativa constitui, portanto, uma das bases das fantasmagorias comuns, donde o
esquematismo transcendental do “eufemismo que vai colorir, no seu conjunto, todas as
tentativas de formalização do pensamento” (DURAND, 2012, p. 415). Na retórica da
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Disponível em: <http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2016/09/ter-morrido-no-rio-tem-um-significadoprofundo-diz-atriz-dira-paes.html>. Acesso em: 25 out. 2017.
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narrativa acima, pode-se constatar uma eufemização da morte flagrante pelo silogismo que
dela se depreende: se “água é vida” e “Domingos é o símbolo da vida” e “símbolo desse rio”,
então o rio é símbolo da vida “que tem de continuar”. Quando a atriz adverte que “temos de
olhar para o rio”, em verdade é o rio que já constitui o “lugar comum” onde nossos olhares se
cruzam, o que convoca o pensamento simbólico e metafórico. Segundo Durand (2003), será
esse “lugar comum” o núcleo melhor compartilhado da compreensão – o sermo mythicus. A
“imaginação material” das águas do rio será, portanto, fonte de uma energética simbólica que
nos olha no mais profundo do nosso olhar. Daí que, como se conta na narrativa mediática: “o
fato de a morte ter ocorrido no Rio São Francisco [tenha] um significado profundo”.
Podemos reconher no relato da atriz, que se mistura ao relato jornalístico, como o rio e
a água desempenham o papel de formar imagens simbólicas (do consumo) a partir dos três
temas dominantes da água: fonte de vida, meio de purificação, centro de regenerescência
(CHEVALIER; GHEERBRANT, 2003). A filosofia material e completa de que nos fala
Bachelard acerca da água sombria e seu caráter heraclitiano – “nunca nos banhamos duas
vezes no mesmo rio e os cursos de água não voltam à nascente” (DURAND, 2012, p. 96) –
aparece também no “manual” do imaginário de seu discípulo, quem mostrou como as culturas
se dirigem por meio de rituais de elevação e de purificação, por uma sociologia da queda que
se eufemiza a partir de símbolos naturais ou artificiais do retorno, da ascensão e da
iluminação – como veremos especialmente na “tragédia da Chapecoense”. Como pôde
constatar Durand, observando o esquematismo do engolimento – em nosso caso, do rio que
engole – constelar-se com o esquematismo da digestão, pelo isotopismo da água, da noite, do
oco, do morno e da feminilidade (do leite materno), portanto com as imagens simbólicas da
água e do feminino que dão a vida, “numa espécie de dinâmica bastante incestuosa em torno
do esquema da penetração viva, uma vez que o arquétipo da onda maternal é inseparável dos
esquemas do engolimento sexual ou digestivo” (DURAND, 2012, p. 233), este Regime
Noturno da imagem da “água sombria” ou heraclitiana estará “constantemente sob o signo da
conversão e do eufemismo” (Ibid., p. 197). E é justamente sob essa conversão que vemos no
“significado profundo” que Dira Paes atribui à tragédia ou ao rio que mata – o que não é um
caso exclusivo da sua contação da tragédia, mas reduntante nas narrativas mediáticas que
recebemos de enxurrada – revelar-se “um fator de constância no próprio seio da fluidez
temporal”, um esforço semântico por “sintetizar as aspirações da transcendência ao além e as
intuições imanentes do devir” (Ibid., p. 198). Em outras palavras, o mergulho de Domingos
que culminou em submersão e afogamento, engolimento do rio, eufemiza-se em símbolo de
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retorno à vida numa topologia fantástica do imaginário onde se reconhecerá a “virtude
eufemizante da fantasia da água” (Ibid., p. 234). Por meio dessa virtude, Domingos tornar-seá “herói” – como veremos mais a frente – e passará a proteger o rio. “A água que corre [e] é
figura do irrevogável”, “devir carregado de pavor”, esquema heraclitiano, configurará, pois, a
fonte “material” que anima infinitas constelações de imagens simbólicas que se formam na
contação do mito, num universo tecno-mediático de consumo radicado no antagonismo
fundamental: morte-vida, luz-trevas. Como explica Durand, aos esquemas, arquétipos,
símbolos valorizados negativamente, e às faces imaginárias do tempo – donde a água
mortuária do quotidiano e da tragédia, do destino da vida em direção à morte – pode-se opor,
ponto por ponto, o simbolismo simétrico da fuga diante do tempo ou da vitória sobre o
destino e a morte. Isso fica evidente no seguinte relato de um diretora de novela da TV Globo,
Denise Saraceni, que supostamente dirigiria Domingos numa próxima novela caso ele não
atuasse em Velho Chico:
[...] os deuses da natureza trocam muito com os deuses da arte. [...] Eu fico
muito emocionada quando lembro dele indo na minha sala e falar “Denise,
eu quero trabalhar com você, mas eu tenho certeza que eu preciso fazer o
Velho Chico”. [...] Então é um encontro que ele tinha. Tomara que os anjos
do céu estejam recebendo ele com muita glória. Ele era um cara incrível 98.

Vejamos aí crença no “Sobrenatural” e um politeísmo flagrante: “os deuses da
natureza”, “os deuses da arte”; vejamos também a dimensão emocional que está em jogo, a
coloração afetiva da memória: “eu fico emocionada quando lembro dele”; e a dimensão do
trágico: “é um encontro que ele tinha” (destino); logo o desejo (erotismo cósmico) pela vitória
sobre o destino e a morte: “que os anjos do céu estejam recebendo ele com muita glória”
(esquema ascensional, imagem simbólica do céu, dos anjos, da glória). Há um sincretismo
religioso tipicamente brasileiro nessa narrativa e que é contado, inclusive, na novela, em
várias cenas e por meio de diversos personagens (padres, índios, devotos), donde se destaca o
batismo de Santo dos Anjos – nome que já indica essa força do inconsciente coletivo e da
mitologia judaico-cristã99 – e os rituais indígenas que lhe ajudaram a voltar à vida como
98

Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=7p6Z3p-GqHk>. Acesso em: 26 out. 2017. Trata-se de
um vídeo no Youtube, de autoria desconhecida, que dialoga com essa entrevista da diretora ao canal Globo
News. Em verdade, o vídeo tem uma edição que mistura imagens da entrevista com uma trilha sonora “macabra”
e textos do tipo: “Mistérios cercam morte de ator”; “Veja o que a diretora Denise Saraceni diz a Globo News”;
“Seria uma troca? Na novela ele reviveu, mas na vida real não!”; “Ele disse que precisava fazer Velho Chico!”;
“Ela acha que era um encontro que ele tinha com a morte?”, etc., e, ainda, mistura imagens de entrevista de
Camila Pitanga ao Fantástico, de que trataremos adiante.
99
No capítulo 3 de Velho Chico, vemos, ao final, a cena do batismo de Santo dos Anjos. O casal de retirantes
chega à cidadela de Grotas e vai logo à Igreja para realizar esta missão de batizar o recém-nascido. O padre os
recebe e daí todo o simbolismo da água desempenha sua função. O padre pergunta sobre o leite materno (que é
também água), e a mãe diz que é pouco; então o padre dá a criança um soro caseiro: “água, uma pitada de sal e
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veremos adiante. Em outra narrativa, de cunho jornalístico, começamos a ver as tais
coincidências significativas e/ou coincidências de opostos de que vimos falando, sendo
perfiladas sob um conjunto de metáforas e comparações lançadas para contar o mito da
tragédia. Conta-se que:
Na novela, que segue no ar até o dia 30 [setembro de 2016], Santo passou
por um atentado, chegou a ser dado como morto, mas sobreviveu. Na vida
real, infelizmente, a situação não se repetiu.
Velho Chico é uma trama escrita por Benedito Ruy Barbosa e seu neto,
Bruno Luperi. Ao construir uma obra de ficção, eles nunca imaginariam que,
fatalmente, uma sequência de sua novela iria ser presenciada na vida real,
mas com um desfecho trágico. A morte de Domingos Montagner, o
intérprete de Santo, nas profundezas do Rio São Francisco, era algo
impossível de se imaginar.
Na ficção, tudo aconteceu no capítulo do dia 8 de agosto, quando o produtor
rural Santo dos Anjos (Domingos) passou por um momento difícil. Ele levou
três tiros (de autoria ainda não revelada) e seu corpo foi levado pela águas do
Velho Chico. O sumiço movimentou a cidade de Grotas do São Francisco
inteira. Abalando a vida dos personagens, levantando suspeitas e unindo até
inimigos rivais.
Porém, no dia 15 de setembro, a cidade de Canindé de São Francisco, em
Sergipe, presenciou um capítulo com o intérprete de Santo que nunca irá ao
ar, pois aconteceu na vida real. Por horas, o corpo de Domingos Montanger
ficou desaparecido pelo Velho Chico após um mergulho no intervalo das
gravações finais da trama. Camila Pitanga, sua Tereza, também estava
presente, e tentou salvá-lo. Horas depois, seu corpo foi encontrado preso
entre duas pedras, a 30 metros de profundidade e a 320 metros do local onde
o ator foi visto pela última vez. E isso, infelizmente, não estava em nenhum
dos scripts das gravações, que se encerrariam, definitivamente, no próximo
domingo (18).
A novela Velho Chico, oficialmente, se encerra no dia 30 de setembro. Mas
a perda de seu protagonista, que ganhou o público por tentar viver a sua
história de amor com a sua Tereza, um amor de infância, fará com que a
história perca ainda mais a sua beleza, por saber que o Santo que veremos na
tela não está mais presente fisicamente. Pois as águas que o levaram e o
trouxeram de volta à vida na ficção, resolveram levá-lo também na vida real.
E desta vez, para sempre100.

umas duas colheradas de açúcar”. Ela insiste no batismo. E o padre então entende que “isso vai acalmar seu
coração, não é?”. O padre os dirige ao local de batismo e lhes pergunta sobre os padrinhos. A mãe responde: “A
madrinha é Nossa Senhora, padre”. Ela explica a escolha baseada na promessa de que assim seria se ela salvasse
seu filho. Logo ela se adiante sobre o padrinho: “O padrinho eu não sei”. E daí entra em cena o olhar do pai que
fita a representação de São Francisco na igreja, e a imagem das águas do Rio São Francisco. O pai então sugere:
“Pode ser São Francisco, padre”. “Nossa Senhora e São Francisco, é uma bela escolha”, diz o padre. E ele
pergunta: “E o nome dele?”, referindo-se ao menino. O pai responde: “É Santo”. E a mãe completa: “É Santo
dos Anjos”. E assim a cena do rito de passagem termina com a água sagrada sobre a criança, mas também com a
imagem
das águas do Velho Chico que se
misturam à
cena.
Disponível
em:
<https://globoplay.globo.com/v/4889337/programa/>. Acesso em: 15 nov. 2017.
100
Disponível em: <http://jconline.ne10.uol.com.br/canal/cultura/imagem-e-som/noticia/2016/09/15/quando-avida-de-domingos-montagner-nao-conseguiu-imitar-velho-chico-253095.php>. Acesso em: 25 out. 2017.
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Vejamos aí a redundância das coincidências de opostos entre: “na novela” e “na vida
real”; “obra de ficção” e “vida real”; “na ficção” e “cidade de Canindé de São Francisco”;
por fim, “as águas que o levaram e o trouxeram de volta à vida na ficção” e “resolveram
levá-lo também na vida real”. O uso recorrente de conjunções coordenativas aditivas, que
ligam orações de sentido expressando a ideia de acrescentamento ou adição (“também estava
presente”; “também na vida real”), e o uso ainda mais recorrente de conjunções adversativas
que expressam a ideia de contraste ou compensação (“mas sobreviveu”; “mas com um
desfecho trágico”; “porém, no dia 15 de setembro”; “mas a perda do protagonista”)
acentuam a contação do mito em toda sua energética simbólica e dilemática (coïncidentia
oppositorum). Temos visto, portanto, com essas narrativas mediáticas, e sob esse tipo de
“imagética do consumo” (ROCHA, 2009) que tenta reproduzir o clima emocional, a sua
mitosfera do consumo, que, recorrentemente, a cena do “renascimento” de Santo – que se dá
essencialmente por meio do rio que o conduz, quase morto, a uma aldeia de índios, e por meio
dos rituais de cura desses índios e das preces de Tereza (Camila Pitanga), quem o encontra na
aldeia, primeiro em “estado de espírito”, como que desdobrada e em transe, e depois
presencialmente, em “estado de vigília” – é lembrada como uma coincidência oppositorum
com a cena da sua morte na “vida real”. Toda a ambiência mitológica e ritualística da cena da
“ficção” ocorre quando:
Correndo risco de morte, o grande homem da família dos Anjos recebeu
tratamento com rituais e práticas indígenas em uma aldeia. Na visão da tribo,
ele fora trazido até ali pela vontade do rio. E nessa aldeia, seu espírito e seu
corpo foram cuidados. Seu estado não deixou de ser delicado e ele transitou
entre a vida e a morte por um tempo. “Espírito perdeu caminho de volta...
Num veio morá no corpo”, disse um dos índios em uma das cenas.
A agonia pela vida de Santo durou dias. Semanas. Alguns personagens
ficcionais e os telespectadores da trama pediam para que Santo revivesse. No
capítulo do dia 23 de agosto, porém, veio o emocionante desfecho: Tereza
(Camila Pitanga) finalmente encontra seu amado e se desespera ao ver que
ele não está reagindo aos cuidados dos índios. Mas a filha de Afrânio
aumenta suas preces, beija Santo e suplica: “Volta pra mim!”, implorando
ela, aos prantos, até que o sertanejo abre os olhos e diz: “Tereza”. Uma cena
intensa, que encerrou aos gritos de “Santo está vivo”, que ecoaram como um
brado de amor e esperança por toda a Grotas de São Francisco 101.

Vale enfatizar que neste capítulo do dia 23 de agosto, quando Santo está na aldeia,
quase morto, passando pelos rituais de cura e purificação dos índios, Tereza está em casa e
sob uma espécie de transe, repetindo a ritualística dos índios, o que faz com que ela descubra,
101

Conferir o mesmo endereço eletrônico da nota acima. Cabe destacar, aqui, novamente, a autoria dispersa, ou o
dado de que uma enxurrada de narrativas nos media constitui uma ambiência de consumação mediática em torno
de um dado tema, como essa tragédia – uma mitosfera do consumo.
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como que desdobrada ou em estado de espírito, que Santo está vivo – vemos a imagem do seu
corpo espiritual que se intercala com a imagem do seu corpo somático que está na cama,
suando e balbuciando sincronicamente o gesto vocal dos índios. Esse tipo de comunicação
que se dá fundamentalmente em outro espaço-tempo, que não é só o da representação, mas,
sobretudo, um espaço-tempo consagrado, como quer Eliade (1988), ou uma geografia
fantástica ou transcendental como quer Durand (2012), reflete como uma “comunidade
nacional imaginada” se imagina e se representa; reflete, pois, como uma cultura se diz (poder
das palavras) e se organiza sobre essa socialidade de base fantasmagórica ou espiritualista,
donde o eufemismo será o “sentido supremo da função fantástica, erguida contra o destino
mortal” (DURAND, 2012, p. 404). Com esta cena que descrevemos – e posteriormente sob as
coincidências significativas da trama com a tragédia –, é como se a novela – com sua
“sonhação mediática” – ensinasse a teoria da sincronicidade de Jung, ou, como entende Sodré
acerca da perspectiva junguiana, é como se assistíssemos nas comunicações com o
supranormal...
[...] esse particular predomínio do inconsciente [...] em virtude de um
“estado emocional que altera o espaço e o tempo no sentido de uma
contração”. [...] A atividade consciente torna-se permeável a impulsos,
conteúdos instintivos, percepções subliminares (onde se inclui a leitura
automática da micromímica corporal, característica da aprendizagem do
bebê), acionados por padrões pulsionais que são também forças ativas – os
arquétipos (SODRÉ, 1994, p. 102).

A Mitosfera do Consumo e a consumação mediática remetem a isto: um espaço de
uma fantástica transcendental, donde uma atividade predominantemente inconsciente, ou um
estado emocional atravessado por impulsos, conteúdos instintivos e percepções subliminares e
arquetípicas que vêm a se instalar no espaço público para domesticar o tempo e a morte. Essas
percepções e essas contações mediáticas que vemos se constelar em torno da tragédia de
Domingos terão, pois, como sentido supremo da sua função fantástica, o eufemismo que se
ergue contra o destino mortal. Parafraseando Durand (2012, p. 406) acerca das máscaras e
danças que se degradam em puras representações estéticas, como não ver que este inventário
do “imaginário mediático” está todo axializado em torno da sua “fundamental inspiração de
escapar à morte e às vicissitudes do tempo?”. Voltando à novela, conta-se que Tereza,
retornada do transe e da visão de que Santo estaria vivo – diante de uma janela e batendo no
peito como os índios, repetindo sua vocalização ritualística, diz o seguinte: “Eu vou ao teu
encontro, Santo. Eu dou a minha vida se for preciso pra trazer você de volta. E se não for
possível, eu quero me deitar. Eu quero morrer do seu lado”.
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Figura 2 – Tereza ainda com o punho fechado junto ao peito; cena que se intercala com cenas do seu
estado de transe na cama e desdobrada em espírito

Fonte: Novela “Velho Chico” (2016)102
Figura 3 – Santo sob os cuidados dos índios. E a legenda que revela, no diálogo entre eles, as
comunicações supranormais, também porque Tereza recebe o seu chamado

Fonte: Novela “Velho Chico” (2016)

102

As figuras de 2 a 7 foram extraídas do capítulo 138, exibido em 22 de agosto de 2016. A novela, que teve
início em 14 de março e término em 30 de setembro desse ano, soma 172 capítulos. É possível encontrar toda a
novela no website da Globo. Disponível em: <https://globoplay.globo.com/velho-chico/p/9219/>. Acesso em 26
out. 2017.
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Figura 4 – Tereza supostamente em estado de espírito, como que flutuando sobre o rio, em direção a
Santo

Fonte: Novela “Velho Chico” (2016)
Figura 5 – A fala do índio que revela a comunicação supranormal: a chegada de Tereza desdobrada ou
em estado de espírito

Fonte: Novela “Velho Chico” (2016)
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Figura 6 – O primeiro olhar de Santo ao retornar à vida

Fonte: Novela “Velho Chico” (2016)
Figura 7 – O grito de Tereza: “Santo tá vivo!”

Fonte: Novela “Velho Chico” (2016)

É, portanto, após ter chegado à aldeia, supostamente em estado de espírito, que Tereza
beija Santo e ele volta à vida. Então ela grita que ele está vivo e o capítulo termina. A
narrativa do capítulo joga com a temporalidade de modo que os eventos não ocorrem em
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linearidade; pois, como dissemos, trata-se de um espaço-tempo consagrado, geografia
fantástica do fenômeno da sincronicidade que é ali representado.
O episódio da “vida real” que iremos contar agora, ou a fala que nos interessa trazer
para ilustrar a coincidência oppositorum da “realidade” com a “ficção”, é a fala de Camila
Pitanga, a atriz que interpretava Tereza. Vamos ver cenas de uma entrevista (narrativa
mediática) acerca da tragédia propriamente dita e que culminou na morte de Domingos
Montagner. Lembrando que, como quer Luc Ferry (2016), a tragédia trata de um conflito que
opõe duas legitmidades equivalentes, o que nos permite dizer que é um mito (dilemático), um
conflito extra-moral.
Em entrevista ao Fantástico de 18 de setembro de 2016, e que pode ser encontrada em
diversas narrativas que buscam nela revelações do mistério da tragédia, Camila diz
exatamente um conjunto de frases diametralmente opostas à fala da sua personagem – que
inclusive vê o primeiro olhar de Santo (Domingos) ao renascer na trama e o seu último olhar
na vida real. Destacaremos esses trechos da entrevista, assim anunciada pelos apresentadores
do programa semanal da Globo: “Hoje a tarde, a repórter Sônia Bridi esteve na casa da atriz
Camila Pitanga. Na entrevista exclusiva, Camila contou detalhes da tragédia da qual ela foi
testemunha e sobrevivente”. Já no alto da entrevista, após Camila ter relatado cenas do dia em
que, “por acaso”, somente ela e Domingos puderam sair para um banho de rio previamente
“apalavrado” entre alguns atores... A escolha do local e as primeiras braçadas numa água que
parecia tranquila, de uma “correnteza leve e perene”, os primeiros instantes de luta contra a
correnteza, quando Camila consegue se escorar numa pedra, tentando resgatar o amigo...
Após ter ela evocado a hipótese dos sumidouros que existem nos rios e que pautavam as
justificativas mais racionais para explicar a tragédia... Sônia pergunta: “Não passou pela sua
cabeça que se você insistisse em puxá-lo você podia ter ido junto?” E ela responde: “Quando
ele submergiu, sim”. E continua – num tipo de revelação do caráter dilemático do mito e da
tragédia: “Queria salvar meu amigo, como também... E vi que eu não podia salvar... Você
saber que não pode; que não dá! Porque senão você vai... [Há uma ‘pausa dramática’ e a
linguagem corporal da clemência associada à linguagem verbal que escolhe o léxico ‘você’
para dizer que qualquer um ali, diante daquela consumação de uma tragédia, nada poderia
fazer; logo a dimensão da sincronicidade que vemos no seu relato que segue] Pensei na minha
filha... Esse átimo de segundo é tudo... [ela faz um gesto circular com as mãos e emite um
som representativo desse gesto, da sincronicidade] Parece que cê volta na Terra assim
[continua com os gestos circulares e os sons]... Tudo acontece! [mais uma pausa] E ele
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sumiu”. A repórter então pergunta: “Cê acha que quando ele tava ali ele tinha noção que
seria perigoso pra você se ele tentasse...” [ela faz um gesto de puxar], e Camila responde:
“Acho, acho... Em nenhum momento ele me pegou, ele me agarrou... Tava tentando, na
verdade, se segurar, por isso que ele não nadava. [Daí a eufemização da morte com a
transformação de Domingos em herói salvador] Ele me salvou. Eu acho que ele sabia o que
tava acontecendo e ele me deu a oportunidade de viver [pausa]. Me deu essa chance”. A
repórter então comenta: “É uma coisa [pausa] muito generosa”. E Camila, agora com a voz
trêmula e prestes a chorar: “Muito generosa, muito generosa [há um corte na edição]. Ele só
dizia ‘eu não tô conseguindo, eu não tô conseguindo’ [logo uma das maiores coincidências de
opostos entre a novela e a tragédia]. E eu vi o último olhar dele”.
Figura 8 – Expressão de Camila ao relatar que viu o último olhar de Domingos

Fonte: Programa “Fantástico” de 18 de setembro de 2016103

A entrevista segue com outros tantos dizeres verbais e não verbais, silêncios
dramáticos que evidenciam o dinamismo do imaginário em contar a tragédia e assim lidar
com o seu destino – como um “antidestino”. Para a sobrevivente Camila, tornou-se uma
“segunda chance”, como é repetido ao final da entrevista; uma espécie de renascimento. Se,
no drama da novela Tereza daria sua vida se fosse preciso para trazer Santo de volta; se,
diante dessa impossibilidade ela “se deitaria”, “morreria ao seu lado”, na vida “real” a
tragédia revelará, nessas tantas narrativas mediáticas, o sacrifício inverso de Domingos por
103

Disponível em: <https://globoplay.globo.com/fantastico/p/814/>. Acesso em: 26 nov. 2017.
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Camila, mas também o sacrifício de Camila pela filha e o conflito dilemático que caracteriza
o trágico: “Queria salvar meu amigo, como também... E vi que eu não podia salvar... Você
saber que não pode; que não dá! Porque senão você vai [...] Pensei na minha filha”.
.....
Da defesa contra morte
Jung propôs o conceito de sincronicidade para tratar de fatos ligados ao que ele
chamou de “paralelos simbólicos” ou “coincidências significativas”. Ele compreendeu haver,
diante da observação direta e indireta de inúmeros sujeitos de experimentação, incluindo
pacientes, esquizofrênicos, médiuns etc., que uma relatividade do tempo e do espaço se
mostrava condicionada psiquicamente (JUNG, 2011); relatou como certos fenômenos de
simultaneidade ou de sincronicidade pareciam estar ligados aos arquétipos em determinadas
circunstâncias, como nos fenômenos de aparecimento de “coincidências” que, de tal modo
ligadas significativamente entre si, não poderiam ser explicadas satisfatoriamente sem a
hipótese do inconsciente coletivo; essas coincidências, em que as camadas mais profundas do
inconsciente, as imagens primordiais e arcaicas eram ativadas e o processo de transformação
da personalidade entrava em andamento, revelavam ao psicoterapeuta a existência de um fator
independente do tempo “linear” e uma disposição psíquica capaz de eliminar o espaço. Barros
(2010, p. 131) entende que, assim como o illud tempus de Eliade, a sincronicidade de Jung
implica o tempo absoluto, no qual passado e futuro se fundem ao presente; e assim as
categorias de espaço e tempo são abolidas, e assim “tudo é dado a ver de uma só vez”. Tudo é
dado a ver de uma só vez a Camila, naquele “átimo de segundo” que “é tudo”; “Parece que cê
volta na Terra assim [ela faz gestos circulares com as mãos e emite ‘sons circulares’]... Tudo
acontece!”.
Embora a sabedoria popular e o senso comum separem a “ficção” da “realidade” – o
que nos serve para pensar com o Outro (metanoia) –, o próprio Jung disse que “a realidade
contém tudo o que podemos saber, pois aquilo que age, que atua, é real” (JUNG, 2015, p.
299). E então se pode dizer é por meio do imaginário que se pode reconhecer nessas
coincidências o seu significado profundo e simbólico que, junto da imaginação material das
águas, conduz o acontecimento trágico a uma contação fantástica que pretende “assegurar no
tempo, aos indivíduos e à sociedade, a perenidade e a esperança” (DURAND, 2012, p. 405).
Porquanto a “ficção” da novela e a “ficção” da tragédia, assim como as comunicações com o
supranormal são tão reais quanto qualquer coisa que se suponha real. Tudo é real para a
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imaginação produtora, ou seja, a ela nada escapa de sua natureza, na qual todos aqueles que se
debruçam de maneira antropológica, “simultaneamente com humildade científica e largueza
de horizonte poético”, reconhecem nela o “poder realmente metafísico de erguer as suas obras
contra a ‘podridão’ da Morte e do Destino” (DURAND, 2012, p. 405). Porquanto nada escapa
da natureza inconsciente, arquetípica, que vem primeiro e permite o crescimento do é. Nada é
sobrenatural, embora se possa dizer que a comunicação com os espíritos, orixás, santos,
demônios e deuses configurem uma sorte de supranormalidade que o próprio Morin (2001)
reconheceria no horizonte do Real, e em solo brasileiro.
Ana Taís Barros explica que, ao lado de Jung, autores como Mircea Eliade, LéviStrauss e Gilbert Durand “nos legaram ferramentas de análise para trabalhar dentro da
classificação conforme a estrutura interna dos mitos” (BARROS, 2014, p. 54); e o que
fizemos aqui foi explorar esse ferramental para contar a tragédia de Domingos. Fora nessa
direção que nossa leitura chegou até aqui, considerando a narrativização da tragédia de
Domingos um mito, uma contação no espaço público de uma história capaz de detonar no
imaginário comum uma comoção; ou uma espécie de catarse emocional. Como poderia
argumentar Durand, a tragédia de Domingos, enquanto contação mediática, não deixa de ser
um mito, pois ela não só se forma a partir da armadura dos conhecimentos religiosos, como
também “invoca o funcionamento de uma ordem donde está excluída a morte e, logo que a
desordem da morte aparece”, o mito passa a ser exposição do método seguido para
“restabelecer a ordem na medida do possível e limitar os efeitos da morte” (DURAND, 2012,
p. 405).
Malgrado se possa querer argumentar sobre o predomínio da racionalidade
tecnológica, burocrática ou econômica no universo dos media e do consumo, algumas
tragédias revelam de modo inconteste que a mitosfera do consumo enxerta na esfera da nossa
vida em comum, o mito, algo que nos salda, nos reconhece e nos convoca ao nosso lugar de
origem, o que coincide com o fim de nossa jornada (HOLLIS, 2005). A água é um símbolo
desse lugar, cuja “imaginação material” interfere no mito para conferir à tragédia o seu
erotismo cósmico e contagiante – uma conquista diante da morte. É fácil reconhecer na
consumação da tragédia, como a formação de imagens simbólicas do consumo nos “lançacom”, ou “conjuga” uma “re-união” a partir de um “estado alterado” de consumo. Isso porque
essas imagens da tragédia representam sempre mais do que seu significado evidente e
imediato. No Youtube, por exemplo, são infinitos os vídeos que tratam da tragédia de
Domingos, ampliando a sua nebulosa mítica numa mitosfera do consumo impossível de ser
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apreendida em toda sua extensão. Em todo caso, o mito da tragédia de Domingos, através das
suas constelações de imagens simbólicas do consumo, remete-nos de volta ao predomínio do
inconsciente coletivo, ao nível fundador dos arquétipos que existem sempre e a priori; e
assim oferece, “dentro” dos curto-circuitos do imaginário (trajetos do sentido), um meio para
se compreender como, na atual forma de se consumir uma tragédia como essa, nós nos
comunicamos a partir de um dinamismo de imagens simbólicas que estão na “vanguarda da
defesa contra morte”, como as máscaras que “depois laicizam-se e tornam-se suportes da
emoção estética pura” (DURAND, 2012, p. 405).
Às imagens substanciais da imaginação das águas do rio, soma-se uma série de
imagens ou narrativas mediáticas que se ordenam sob um mesmo movimento do espírito em
oposição à dissolução do devir e da morte. Do mito sagrado à arte profana, esse movimento –
que tem na tragédia uma categoria de pensamento exemplar –, contém, assim, um princípio de
defesa e de conservação, uma força simbólica (semo mythicus) que comunica, e que podemos
reconhecer no pensamento mítico-mágico dos índios da tribo Fulni-ô, que participaram da
novela. Conta-se que, diante da tragédia, eles assim se manifestaram no espaço público e
mediático dos “brancos”:
Por que estão querendo trazer a alma dele de volta? Ele nasceu de novo hoje.
Ele se tornou um novo protetor do rio São Francisco, que estava tão
esquecido. Porque esse rio não pode morrer. A novela contou todos os
mistérios do rio e esse é mais um deles. Mas ele se tornou um ser de luz, pois
a água não tira a vida, ela dá a vida. Fiquem felizes pela alma dele, pois
quando ele entrou no rio se despediu do corpo e alma, nasceu em um mundo
melhor. Algum dia os brancos irão entender isso. Então, temos que fazer um
ritual para que os brancos entendam e sejam fortes, pois ele está bem. Ele
agora é um protetor do rio São Francisco104.

Vejamos aí o aporte do índio na nossa cultura, o renascimento de Domingos... Tornouse um protetor do rio São Francisco, mais ou menos como disse Dira Paes. Tornou-se um “ser
de luz”, pois “a água não tira a vida, ela dá a vida” – como da água batismal se deriva o
símbolo de regeneração que conduz a um novo nascimento; e assim os isomorfismos
simbólicos se seguiriam com o esquema ascencional, o arquétipo da luz como, de fato, o fiel
contraponto da queda, das trevas e da nossa trágica condição de existência, cujo compromisso
animal ou carnal se destina à morte.
O mergulho nesses trajetos do sentido, em grande parte mobilizados pela imaginação
das águas e pelas coincidências significativas que temos visto através de uma consumação
104

Disponível em: <https://extra.globo.com/famosos/indios-dizem-que-domingos-montagner-virou-protetor-dorio-sao-francisco-20123999.html>. Acesso em: 27 set. 2016.
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mediática, permite-nos contar a tragédia a partir de três grandes esferas ou tópicas que se nos
revelaram em curso: a esfera da “realidade”, da “ficção” e da “transcendência”. Limitemo-nos
a trazer, a título de conclusão deste capítulo, um diagrama que expressa bem a mitosfera do
consumo da tragédia que conseguimos captar a partir dessas esferas. Trata-se de uma figura
que mostra o universo de coincidências entre esses três “mundos” que se conjugam na
formação de constelações de imagens simbólicas da tragédia (consumada em forma de
narrativa mediática); em outras palavras, a figura representa a formação de uma mistosfera do
consumo dentro da Mitosfera do Consumo, isto é, uma consumação mediática dentro da alma
do consumo desta sociedade da consumação. A sociedade da consumação às vezes é
surpreendida por acontecimentos (tragédias) e mitosferas específicas de consumação
mediática que podem suspender a toda uma comunidade nacional (e às vezes com
reverberações internacionais, como no caso da Chapecoense) do seu “estado normal” ou
prosaico de viver e ver a vida; e a esse estado emergirá uma espécie de “estado alterado” ou
“poético”, como quer Morin (2017), ou senão o pensamento simbólico na contação do
acontecimento (trágico) a partir das colorações do imaginário; neste caso, vemos emergir uma
“geografia transcendental da tragédia”.
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Figura 9 – Constelações de imagens simbólicas da tragédia de Domingos

Mundo “real”
Rio – engole, mata, faz desaparecer
Montagner – desaparece no rio, morre
Pitanga – não salva Montagner, sobrevive
Rio (mata) – Rio (salva)

Rio (mata) – Rio (mata,
mas faz renascer)

Mundo “ficcional”

Montagner (morre) –
Santo (renasce)

Rio – conduz Santo à tribo onde é salvo; faz renascer

Pitanga (não salva) –
Tereza (salva)

Santo dos Anjos – reaparece pelo rio, renasce
Tereza – salva Santo

Montagner (morre) –
Montagner (salva e
renasce herói)

Rio (salva) – Rio
(mata, mas renascer)

Pitanga (não salva) –
Pitanga (é salva)

Santo (renasce) –
Montagner (salva e
renasce herói)
Tereza (salva) –
Pitanga (é salva)

Geografia transcendental da tragédia
Rio – engole, mata, mas faz renascer em um mundo melhor
Montagner – renasce em um mundo melhor, torna-se herói
que salva, símbolo da vida, protetor do Rio
Pitanga – sobrevive, é salva por Montagner

Fonte: elaborado pelo autor

Essa figura, a que chamamos de “Constelações de imagens simbólicas da tragédia de
Domingos”, mas que poderíamos chamar de “mitosfera do consumo da tragédia...”, ou
“nebulosa mítica da tragédia...”, “imagens simbólicas do consumo da tragédia de Domingos”,
serve apenas para demonstrar como o mito da tragédia de Domingos parece cumprir bem uma
função simbólica ao instruir formas de combater a morte, num processo de eufemização da
morte e construção de uma “geografia transcendental da tragédia”. Se para Durand (2012, p.
413) “o espaço parece de fato ser a forma a priori donde se desenham todos os trajetos
imaginários, as categorias da fantástica são então precisamente as estruturas da imaginação
[...] que se integram nesse espaço, dando-lhes as suas dimensões afetivas”. Assim é que da

136

inter-relação das esferas da “realidade” e da “ficção”, mobilizada pela tragédia, revela-se a
tópica fantástica, ou a geografia transcendental para contar o mito da tragédia de Domingos,
em sintonia com uma sabedoria popular105.
Quisemos colocar dentro das esferas que compõem esse conjunto de constelações de
imagens simbólicas os seus personagens principais e as situações actanciais que se combinam
na contação da tragédia. Ao Rio se atribui os seguintes verbos: ele mata no Mundo “real”,
salva no Mundo “ficcional” e faz renascer numa Geografia transcendental da tragédia. A
Domingos Montagner, o do Mundo “real”, e que é Santo dos Anjos na novela, os verbos
desaparecer no Rio, morrer no rio; no Mundo “ficcional”, ele renasce pelo Rio e, no
“transcendental”, ele renasce, também pelo rio, mas “em um mundo melhor” – como
disseram os índios da tribo Fulni-ô e como pudemos ver também em outras narrativas
mediáticas. E quanto a Camila Pitanga, que é Tereza na novela, vemos que, no Mundo “real”,
ela não salva Domingos; no Mundo “ficcional”, sim, enquanto Tereza, ela salva Santo – junto
dos rituais de cura dos índios e do papel desempenhado pelo Rio que salva, e que é o Velho
Chico tanto no Mundo da “ficção” quanto no da “realidade”. Finalmente, no Mundo
transcendental, ou na Geografia transcendental da tragédia, vemos Pitanga sobreviver, ter uma
“segunda chance” de vida dada por Domingos, que é quem acaba exercendo o papel de herói
– conforme o relato de Pitanga. Então Domingos renasce como herói, salvando a amiga e se
tornando protetor do Rio, que por sua vez o faz renascer em um mundo melhor.
Nos pequenos quadros que colocamos nas intersecções das esferas, identificamos o
núcleo duro das coincidências significativas – que são também coincidências de opostos.
105

Não caberá discutir, aqui, os motivos que levam esta e não outras tragédias, como o genocídio da juventude
negra e de baixa escolaridade no Brasil, por exemplo, detonarem ou deixarem de detonar uma suspensão
catártica (ou senão os benefícios do pensamento simbólico) no imaginário popular; ou os motivos que levam
certos acontecimentos a serem, inclusive, nomeados “tragédias” enquanto outros não. Para acessar o “Atlas da
Violência 2017” elaborado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) e pelo Fórum Brasileiro de
Segurança Pública (FBSP), que mostra que o perfil das principais vítimas de homicídios no país continua sendo
tipificado por “homens”, “jovens”, “negros” e “com baixa escolaridade”, ver material disponível em:
<https://drive.google.com/file/d/0BzuqMfbpwX4wOGQtTmp1SWdXWmM/view>. Acesso em: 26 nov. 2017. O
que nos cabe, aqui, é entender como se conta uma tragédia, no caso a da morte de um ator (de novela); e o que
isso tem a ver com o pensamento metafórico e seus enfrentamentos da morte em ambiente mediatizado que
idolatra certas imagens e não outras. Vale mencionar, a título de objeto de interesse de pesquisas nessa linha, a
chamada “tragédia de Mariana”, ocorrida em 5 de novembro de 2015, considerada o maior desastre ambiental do
Brasil pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama). Naquele dia, na
cidade de Mariana em Minas Gerais, rompeu uma barragem de rejeitos da mineradora Samarco. Conta-se que “O
rompimento da barragem de Fundão provocou a destruição de 1.469 hectares e atingiu 663 km de rios até a foz
no Espírito Santo, causando 19 mortes e a devastação de distritos como o de Bento Rodrigues (MG)”. Disponível
em: <http://www.ibama.gov.br/noticias/422-2017/1209-cif-determina-prazo-para-indenizacao-a-atingidos-pelorompimento-da-barragem-de-fundao>. Acesso em: 26 nov. 2017. Podemos ver aí que os rios foram gravemente
afetados pela tragédia, o que faz com que a “tragédia de Mariana” se constele com a “tragédia de Domingos”,
carregando ainda mais a figura heróica deste último com o atributo de “protetor de rio”.
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Cabe situar que esse esquema é apenas um exercício de fundamentação mitodológica muito
próprio da maneira como resolvemos apresentar esse mito, sem pretender limitar suas
constelações de imagens simbólicas; ao leitor mais atento, seguramente se lhe saltaria uma
nebulosa mítica ainda mais rica e capaz de ser demonstrada com pesquisa que estude como o
pensamento simbólico se desdobra em ambiente mediático e, portanto, sociocultural e
articulado ao consumo.
A esse modo de contar uma “tragédia mediática”, procurando demonstrá-la a partir da
reunião de mitemas que circularam redundantemente no espaço público, ainda que por um
período mais concentrado no tempo, pudemos concluir – também a partir das palavras de
Durand (2012) – que há mesmo um estilo de narrativização mediática, ou mediatizada, que se
reatualiza dos “modos artísticos a que poderíamos chamar catárticos, para os quais representar
o destino é já dominá-lo, e por consequência a hipérbole é permitida porque quanto mais
negro for o destino maior será o herói. Há toda uma escola do horror fati” (Ibid., p. 419).
Vamos ver a seguir como essa escola do imaginário do horror, e que se pode atribuir à
tragédia, atua diante da queda de um avião que, fatalmente, vitimou quase todos os
passageiros. Além de jornalistas e tripulação, jogadores de um time de futebol brasileiro que,
vale dizer, estava em plena ascensão, caíram com o avião. De saída, temos este dado que
traremos com as narrativas mediáticas que contam a ascensão, a queda e o renascimento desta
equipe do Oeste Catarinense. Em fase de ascensão, a “Chape” disputaria final inédita de
campeonato internacional na Colômbia. Daí a queda. Mas não uma queda qualquer, do tipo
queda de desempenho da equipe. Uma tragédia! “A tragédia da Chapecoense”. A dimensão de
renascimento, com relação ao time, dar-se-á a partir de certos ritos de passagem ou
ritualidades ligadas à memória da equipe (velório, enterro, homenagens, etc.), à recuperação
dos sobreviventes (dentre os seis sobreviventes, três jogadores) e à reconstrução de uma nova
equipe.
Num website de jornalismo esportivo, dos mais conhecidos, conta-se que:
71 pessoas morreram e seis sobreviveram. O zagueiro Neto, o lateral Alan
Ruschel e o goleiro Follmann estão entre os sobreviventes, sendo que
Follmann teve uma perna amputada. Os outros três que escaparam vivos da
tragédia são o jornalista Rafael Henzel e dois integrantes da tripulação:
Ximena Suárez e Erwin Tumiri. O goleiro Danilo chegou a ser resgatado
com vida, mas de acordo com informações do SporTV, não resistiu.
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Inicialmente, as autoridades informaram que eram 75 mortos, mas quatro
pessoas não chegaram a embarcar106.

Vamos privilegiar, neste estudo, a tragédia tal como ela se nos mostra massiva e
mediaticamente explorada, ou seja, a partir da equipe de futebol da Chapecoense, donde o
nome “A tragédia da Chapecoense”. E porque, neste caso, estamos lidando com o que se tem
chamado de “a maior tragédia aérea do esporte mundial” 107. Isso quer dizer que nossa
contação do mito pouco toca nas histórias particulares dos sobreviventes que não intergravam
ou integram o elenco do time da Chapecoense. O que não implica dizer, necessariamente, que
são menos importantes ao mito. Em verdade, o mito possui vários centros de gravidade
simbólica e cada um dos sobreviventes seguramente constitui um desses centros; isso sem
falar de cada um dos contadores do mito. Nós, aqui, de fato, seguiremos apenas uma sorte de
constelação de imagens simbólicas iluminadas com as narrativas mediáticas (o fio do discurso
e algumas imagens ou representações visuais) para acentuar a tragédia em sua dimensão
mítica ou simbólica.
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Disponível em: <http://globoesporte.globo.com/sc/futebol/times/chapecoense/noticia/2016/11/imprensacolombiana-diz-que-aviao-que-transporta-chape-esta-desaparecido.html>. Acesso em: 27 nov. 2017.
107
Disponível em: <http://g1.globo.com/jornal-hoje/noticia/2017/11/tragedia-da-chapecoense-completa-umano.html>. Acesso em: 27 nov. 2017.
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A TRAGÉDIA DA CHAPECOENSE

Partimos do pressuposto que, assim como a novela, o futebol e suas formas de
mediatização constituem e são constituídos por uma comunidade nacional – e internacional –
imaginada. É inconteste o progressivo aumento da presença do futebol há mais de um século
na nossa cultura, em que se constituiu uma mitosfera do futebol tão poderosa quanto à
mitosfera da telenovela, senão mais poderosa, pois que é capaz de provocar no fã um
fanatismo muitas vezes mais intenso; é capaz de tirá-lo do sofá para ir ao estádio e torcer mais
de perto por seus ídolos. De fato, o fanaticu era aquele que entrava no templo (fanum),
enquanto o profano ficava à entrada. Do templo do estádio aos templos das telas, os
espectadores mais ou menos profanos de futebol, mais ou menos fanáticos, assistem imagens,
transmissões, mesas redondas, programas variados que narram a semana dos times, debatendo
a partir daí os lances polêmicos dos jogos, os mais bonitos e, muitas vezes, os mais
monstruosos, as grandes conquistas e derrotas. Há um “mercado da bola” que também é
notícia e assunto na esfera pública, no quotidiano. Estes que são os verdadeiros artistas da
bola assinam contratos por seu “passe”, “contratos de imagem” e, em especial os dos grandes
clubes, têm reconhecimento nacional e internacional, dado ainda a sua visibilização mediática
para além do campo e do estádio de futebol e dos meios de comunicação de massa. Eles estão
nas publicidades, mas também nas redes sociais e em pé de igualdade, se se pode dizer assim,
num mesmo ambiente, com os funcionários dessa cultura mediática de fãs – para lembrar de
uma terminologia bastante pertinente de Vilém Flusser (2007) que serve para compreender o
universo tecno-mediático dos programas e seus funcionários, que somos nós, as pessoas que
brincam com aparelhos e agem em função deles. Os melhores jogadores costumam ser
vendidos a cifras astronômicas a mercados mais atraentes do ponto de vista econômico e/ou
da própria visibilidade e consagração do atleta e todo esse universo constituirá, com sua
opulência característica, uma mitosfera do consumo do chamado futebol “moderno” que se
opõe a um imaginário do futebol “raiz”, do futebol que vale muito mais pela honra, pela
comunidade, pela garra, enfim, por valores que, apesar da “modernização”, não deixaram de
existir no futebol, como existe, de maneira muito particular, no caso da Chapecoense.
.....
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Da ascensão; da queda
Para nós, aqui, vale introduzir o mito da tragédia que acometeu o time com uma
narrativa mediática que nos convida a conhecer a sua história; mas, mais do que a história,
caberá a nós – e como quer Maffesoli (2016) – identificar o sentido simbólico, o segredo
escondido sob a letra e a carga alegórica do que é descrito. Da manchete que diz: “Tragédia
na Colômbia interrompe ascensão da Chapecoense no futebol; conheça a história do time”,
vamos identificar o esquema arquetípico da ascensão do time, chocando-se contra a realidade
de uma tragédia causada pela queda do avião (contar-se-á, “mais tarde”, por motivo ligado à
“pane seca” ou falta de combustível). Por detrás desse dado, ou mais importante que ele
parece ser o esquema arquetipal da queda: este esquema que se traduz em grande epifania
imaginária da angústia humana diante da temporalidade e cujas imagens terrificantes da queda
de um avião que se projeta contra o solo e interrompe a ascensão do time vêm a implicar. Diz
a linha fina da notícia: “Clube de Santa Catarina vivia grande fase, até o acidente da
madrugada desta terça (29)”. E o texto que segue na notícia confirma a existência de uma
comunidade internacional imaginada: “O mundo todo está de luto com a notícia da queda do
avião da Chapecoense, na madrugada desta terça-feira (29), em Medellin, na Colômbia, que
deixou 76 mortos”. Para que o leitor – como quer a manchete – conheça melhor a história do
time, vamos apresentar a notícia na sua integralidade para logo a seguir apresentarmos
algumas considerações acerca da nossa abordagem hermenêutica de inspiração mitodológica
(durandiana):
A tragédia interrompeu a promissora história do clube do município de
Chapecó, da região Oeste de Santa Catarina, que sonhava com o inédito
título da Copa Sul-Americana.
Associação Chapecoense de Futebol foi fundada em 10 de maio de 1973 por
desportistas que desejavam criar um time profissional para a cidade. Desde o
início, o clube contou, além da simpatia dos habitantes, com o apoio de
empresários da região.
Foi mais de 30 anos depois, no entanto, que começou a trilhar um caminho
interessante no futebol. Em 2005, o time se encontrava com dívidas que
somavam R$ 1,5 milhão e eram consideradas impagáveis pela diretoria, que
chegou a cogitar a possibilidade de fechar as portas. Foi então que um grupo
de empresários da cidade se uniu para quitar as dívidas e salvar o clube.
Em 2009, a Chapecoense disputou a Copa do Brasil e teve acesso à Série D
do Campeonato Brasileiro. No mesmo ano, conseguiu a classificação e subiu
para a Série C, divisão que passou a diputar a partir de 2010. De lá para cá, o
time evoluiu, ano após ano, até chegar à Série A, em 2014, de onde nunca
mais saiu. Ao lado de São Paulo, Internacional, Santos, Cruzeiro e
Flamengo, está no seleto grupo de equipes que nunca foram rebaixadas.
Além disso, a Chape conquistou cinco Campeonatos Catarinenses.
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O avião em que embarcaram a delegação da Chapecoense, jornalistas e
convidados caiu na região de Antioquia, na Colômbia, nesta madrugada. A
aeronave estava a caminho do aeroporto José Maria Córdova, em Medellín,
onde a equipe catarinense enfrentaria o Atlético Nacional pela final da Copa
Sul-Americana deste ano108.

Tendo em vista esse breve panorama narrativo e mediático da Chapecoense, contado
ao espectador no dia da tragédia, queremos tratar da questão metodológica (de inspiração
mitodológica) que atravessa, de modo geral, esta proposta teórica da Mitosfera do Consumo,
permitindo que se configure procedimentos de leitura particularmente usados na tragédia da
Chapecoense. Para o estudo das formas simbólicas da tragédia da Chapecoense, partiremos de
um conjunto muito mais vasto de narrativas do que aquele conjunto explorado na contação da
tragédia de Domingos. No entanto, não deixa de ser esse conjunto – que se pode ver no
Apêndice A deste trabalho –, um conjunto restrito perto da enxurrada de narrativas que podem
ser encontradas sobre este acontecimento que se tornou emblemático das chamadas tragédias
aéreas do esporte em todo mundo – e que, como demonstra o arquivo anexado, teve logo nos
primeiros dias (de 29 novembro de 2016 até 17 dezembro do mesmo ano) uma frequência de
notícias muito maior do que no período que investigamos (até o dia 6 de junho de 2017).
Investiremos, assim, na construção de um “corpo empírico” de análise a partir do qual uma
série de notícias ou manchetes estão dispostas de modo organizado. As manchetes serão, pois,
consideradas também narrativas mediáticas, e como se fossem portas de entrada a outras
narrativas (as notícias, propriamente ditas) capazes de revelar a ambiência mítica construída
em torno da tragédia. Fora a partir desse quadro (Apêndice A) que facilmente resgatamos a
história do time para apresentá-la acima. Esse quadro – comentaremos mais a frente com mais
detalhes – fora elaborado a partir de um Portal de notícias, que é o Portal R7. Também nos
permitiremos, eventualmente, explorar outras fontes ou formas mediáticas de contação do
mito, como já o fizemos, e como entendemos por bem fazer agora, apresentando a análise de
Pedro de Santi em programa televisivo.
No Programa Canal Livre da TV Bandeirantes, em 4 de dezembro de 2016, o
psicanalista, junto do psicoterapeuta Bayard Galvão falaram sobre a tragédia que vitimou o
time da Chapecoense na Colômbia e como as pessoas lidam com o processo de luto. Pedro de
Santi dizia, então – e isso nos interessa de saída para compreender a mitosfera do consumo
que se construiu a partir da tragédia –, que havia...
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Disponível em: <https://esportes.r7.com/futebol/tragedia-na-colombia-interrompe-ascensao-da-chapecoenseno-futebol-conheca-a-historia-do-time-29112016>. Acesso em 18 nov. 2017. Somente depois é que fora
confirmado o número verdadeiro de pessoas (71) fatalmente vitimadas no acidente.
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[...] essa dimensão do que o time vem representando pra cidade, pro país.
Quer dizer, um time que vem em ascensão nos últimos cinco anos, um time
jovem que começa a conquistar as gradações do campeonato, que ia disputar
pela primeira vez uma final internacional; um time que vem acompanhado
com jornalistas muito entusiasmados com o time, apaixonados pelo time e
que representava essa ascensão; então esse time que se vai, cada um desses
jogadores tem uma família, tem uma cidade, tem muitas coisas
simbolicamente representadas ali; nesses jovens, quase todos muito jovens,
jornalistas, jovens jogadores, representando essa alçada. No fim de semana
imediatamente anterior tinha tido o jogo com o Palmeiras que defendia o
campeonato brasileiro, o time teve muita visibilidade, tava todo mundo de
olho no time. E talvez essa visibilidade, esse valor simbólico, tenha
transformado, então, como a gente percebeu nos últimos dias, a vítima em
lenda, essa dimensão do jovem herói, do jovem que realiza algo sensacional
acima do limite que se esperava dele, então morre jovem, tragicamente;
então entra uma dimensão simbólica muito poderosa pra gente se comover
com esse acidente terrível109.

É isso que, fundamentalmente, acreditamos estar em jogo na consumação mediática da
tragédia da Chapecoense: uma dimensão simbólica fundada em esquemas arquetipais como o
esquema da queda e o da ascensão – e do próprio jogo; da transformação do jogador e da
vítima em herói.
.....
Das imagens simbólicas no futebol
Não é preciso dizer que, assim como a telenovela, o futebol representa importante
produto cultural, constituindo-se a partir de (e constituindo) um imaginário de grupos e
mesmo de uma nação; significa, inclusive, lugar do simbólico por excelência110, donde seus
personagens encarnam figuras heróicas, divinas ou demoníacas, em suma, figuras míticas,
incluindo atributos ligados a objetos ou gestos emblemáticos em torno dos quais se cria uma
cultura do fã, dos jogos de projeção-identificação; algo que, como quer Morin (1990) acerca
dos Olimpianos modernos, ultrapassa a estética (mobilizando multidões em torno de telas, nos
estádios, etc.), mas não chega a ser religião. Se bem que, no Brasil, a sabedoria popular diz
que futebol é religião, e assim Edilson, ex-atacante identificado com o Corinthians, será o
109

Transcrito de vídeo. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=8U9H9ZLH8YA>. Acesso em: 27
nov. 2017.
Segundo o Dicionário de Símbolos, o jogo “é fundamentalmente um símbolo de luta, luta contra a morte
(jogos funerários), contra os elementos (jogos agrários), contra as forças hostis (jogos guerreiros), contra si
mesmo (contra o medo, a fraqueza, as dúvidas etc.). Mesmo quando são puro divertimento, incluem gritos de
vitória, pelo menos do lado do ganhador” (CHEVALIER; GHEERBRANT, 2003, p. 518). É muito mais do que
isso, mas, fundamentalmente, pode-se dizer que o jogo de futebol tem uma função simbólica, dinâmica, de
importância inconteste na nossa cultura, o que faz crer que seu crescimento só é possível pelas fortes raízes
arquetípicas. Daí o enraizamento dinâmico que fala Maffesoli, uma sinergia do arcaico e do desenvolvimento
tecnológico.
110
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“Edilson capetinha”. Rogério Ceni, ex-goleiro do São Paulo, o maior ídolo da história do
time, um super campeão, recordista de uma série de coisas, dentre as quais – e o que todo o
mundo já sabe – do maior número de gols já feitos por um goleiro, terá uma grafia própria no
imaginário popular que mistura o número da camisa com a palavra mito, o que dá M1TO. O
ex-goleiro do Palmeiras, Marcos, por suas defesas “milagrosas”, será “São Marcos”. Um dos
maiores atacantes da história do futebol brasileiro e mundial, Ronaldo, será “o fenômeno”;
outro grande atacante do nosso futebol, e que fez bastante sucesso no futebol italiano,
Adriano, receberá ali o título de imperador e se tornará para sempre o “Adriano Imperador”;
e, Ronaldinho, personificação da magia no futebol por seus dribles desconcertantes e
plasticamente arrebatadores, muitas vezes humilhantes, receberá a carga simbólica do
“bruxo”. O “rei”, todos conhecemos, é Pelé. Enfim, a lista é longa e revela a presença
enraizada e dinâmica das imagens simbólicas no futebol, que assim podem ser definidas –
simbólicas –, pois representam uma ideia ou um conjunto de ideias que trabalham em nossa
mente como um mecanismo de associações. A esse mecanismo chamamos de pensamento
metafórico ou simbólico. Jung (1964) propôs que a linguagem e as “pessoas” do inconsciente
constituem os símbolos cujos meios de comunicação com este mundo se dão, sobretudo, a
partir de sonhos. Trata-se, contudo, de um elemento primordial no processo de comunicação
mediática e por isso encontraremos essas imagens simbólicas no quotidiano de consumo de
narrativas mediáticas, de figuras ou personagens míticos, num tipo de consumação ou
sonhação mediática.
.....
Da queda
Como dissemos em outro momento, queremos compreender como se formam as
imagens simbólicas a partir das próprias narrativas mediáticas que servem para contar a
tragédia; lembrando do seu poder de afetação, da sua dimensão afetiva em jogo e que se
mostrou num tipo de catarse da audiência – além de significar processos miméticos
articulados com a mediatização eletrônica (o choro televisionado e que faz chorar, por
exemplo). Tal como fizemos para compreender a tragédia de Domingos e a formação de
constelações de imagens simbólicas da sua consumação mediática, donde vimos emergir uma
“geografia transcendental da tragédia”, queremos compreender como se constrói uma
ambiência mítica em torno de uma tragédia que rapidamente se associou, em grande medida,
à imagem de ascensão e queda do time da Chapecoense. Já dissemos que não se trata de uma
queda de desempenho da equipe, mas, ao contrário, de uma queda brusca de corpos (do avião
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que cai contra um morro na Colômbia) e que eleva o imaginário dos espectadores (e mesmo
jornalistas que noticiam, muitas vezes sem conter a emoção, a morte de seus colegas e amigos
de profissão) a um estado potencialmente catártico ou alterado de espírito que, além de ter que
enfrentar a morte – a tragédia –, tem suas raízes num “mal-estar vertiginoso que o
afastamento de um ponto de apoio estável e terrestre cria” (DURAND, 2012, p. 113).
Bachelard e Durand concordam que este esquema catamórfico (da queda) é uma
metáfora realmente axiomática: “o recém-nascido é de imediato sensibilizado para a queda”;
“nós imaginamos o impulso para cima e conhecemos a queda para baixo”. A aprendizagem do
andar da criança “passa de uma queda corretamente utilizada como suporte da postura
vertical, e cuja falha é provada por quedas reais, choques, pequenos ferimentos que agravam o
caráter pejorativo da dominante reflexa” (DURAND, 2012, p. 112-113). Portanto uma queda
de avião é um absurdo para o imaginário. E não é à toa o medo incontornável que muitas
pessoas têm de avião.
A título de esclarecimento dos procedimentos metodológicos adotados na contação e
“análise” do mito da tragédia da Chapecoense, cabe dizer que as manchetes que recolhemos
de um determinado portal de notícias dão a imagem de um conjunto significativo de frases
capazes de condensar, em parte, o movimento de imagens simbólicas formadas no clima da
contação da tragédia – em pleno espaço público e mediatizado. Nesse sentido, permitimo-nos
seguir uma das tantas pistas narrativas que recebíamos, imersos que estávamos nos trajetos do
sentido da tragédia (contada em diversas plataformas mediáticas: TV, computador, celular –
internet) para chegar ao que seria uma espécie de “incubadora” de notícias cronologicamente
organizadas do mito – tal como compreendemos a tragédia –, que é o portal R7:
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Figura 10 – Página da internet que seguimos para coleta e sistematização de narrativas mediáticas da
tragédia da Chapecoense

Fonte: Portal R7111.

.....
Do portal de imagens a uma geografia transcendental do mito
A partir desse portal de notícias, onde podemos ver, cronologicamente, manchetes
distribuídas por data e ilustradas por imagens (entenda-se, aqui, representações visuais de um
objeto) e textos (entenda-se, aqui, os referentes realmente heurísticos que, como quer Durand,
devem partir do verbo e, por consequência, do seu cortejo atributivo), é que coletamos os
textos verbais das manchetes e os distribuímos numa espécie de quadro mitodológico (ver
Apêndice A).
No total, coletamos 407 narrativas, consideradas aquelas veiculadas desde o dia do
acidente, que é o dia 29 de novembro de 2016, até o dia 6 de junho de 2017. Fora preciso
estabelecer um corte temporal a essa coleta para daí, sim, sistematizar os dados de maneira a
considerar o que Durand chamou de “situações actanciais” – que são contadas da forma mais
nuclear possível pelas manchetes de um portal de notícias como esse. Esse portal é tão
semelhante a qualquer outro, no sentido lógico-empírico e metafórico da contação da tragédia,
porque o universo jornalístico não só se vale da reprodução de notícias ou cenas mediáticas
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Disponível em: <http://esportes.r7.com/futebol/queda-do-aviao-da-chapecoense>. Acesso em: 26 nov. 2017.
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veiculadas internamente, ou seja, em outros portais de notícias, como também tende a
reproduzir, de maneira narrativa, uma tópica fantástica de eufemização da morte – dado,
ainda, o contexto mítico-mágico e religioso brasileiro que lhes é comum. Acredita-se, por
isso, num caráter de representatividade desse material acerca dos principais verbos, figuras,
objetos, locais ou eventos emblemáticos que caracterizaram a contação mediática da tragédia
no período apontado acima. Serão esses verbos, figuras, etc., verdadeiros mitemas que,
quando colocados em perspectiva mitodológica, proporcionam uma constelação de imagens
simbólicas que pode ser também chamada de geografia transcendental do mito, como no caso
de Montagner.
Veremos que há um esforço da imaginação coletiva em eufemizar a morte e o horror
da tragédia, seja a partir de rituais consagrados e originais112 (velório, enterro, homenagens
etc.), seja a partir das constelações de imagens simbólicas que vão se formando em meio a
uma consumação mediática da “ascensão [que] é imaginada contra a queda e [da] luz contra
as trevas” (DURAND, 2012, p. 158). O avião que, como veremos, é objeto emblemático na
contação da tragédia, então é imaginado exatamente em direção à luz, contrapondo-se a toda
imagética ligada à queda. A seguir, pode-se ver como à imagem terrificante do avião
destroçado no morro, opõe-se a figura do avião que, delicado, desenhado ou sonhado, indica o
acesso purificador às alturas celestes. Essa aspiração espiritual é também o princípio
simbólico da imagem seguinte, quando os jogadores chegam ao “céu”:

Por exemplo, o coro da torcida da Chape no estádio (“Vamos, vamos Chape”) e a salva de palmas no minuto
71 do jogo, em homenagem aos 71 mortos no acidente. Esse ritual se mantém na torcida do time, mas foi
reproduzido por outras torcidas do futebol brasileiro e do mundo nos dias que se seguiram à tragédia. Trata-se de
um “grito de guerra” que todos conhecemos por vídeos do time celebrando a vitória que o levou à final da Copa
Sul-Americana.
112
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Figura 11 – Imagem de avião da Chapecoense no local do acidente

Fonte: Portal R7113
Figura 12 – Imagem de avião da Chapecoense em direção à luz, sobrevoando uma ponte em meio às
nuvens

Fonte: Portal R7114

113

Disponível em: <https://esportes.r7.com/fotos/veja-fotos-do-local-do-acidente-com-voo-da-chapecoense29012017#!/foto/1>. Acesso em: 26 nov. 2017.
114
Disponível em: <http://esportes.r7.com/futebol/fotos/jornal-argentino-faz-bela-homenagem-a-jogadores-dachapecoense-30112016#!/foto/7>. Acesso em: 26 nov. 2017.
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Figura 13 – Imagem de jogadores da Chapecoense no céu, recebendo de Deus a auréola elíptica, que
indica a luz espiritual

Fonte: Portal R7115

Entre os principais verbos identificados no material recolhido, em termos
quantitativos, vamos encontrar pares de verbos que seguem esse procedimento dialético
fundador (trevas-luz; queda-ascensão). Antes de apresentar alguns desses pares, vejamos uma
tabela construída com os principais verbos utilizados nas manchetes, em termos quantitativos:
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Disponível em: <https://esportes.r7.com/futebol/fotos/jornal-argentino-faz-bela-homenagem-a-jogadores-dachapecoense-30112016#!/foto/2>. Acesso em: 29 nov. 2017. Não sabemos ao certo sobre a autoria dessas
imagens – a manchete diz que é de jornal argentino –, mas esse dado pouco importa na contação do mito, que
tem por característica a autoria dispersa e desconhecida, ou seja, em certo sentido (tradicional) o mito se faz a
partir da contação de quem quer que seja. Mas é interessante o dado de que seriam imagens feitas por artistas de
outro país, pois demonstra o poder simbólico e contagiante do futebol – e os esquemas diretores do imaginário –
para além de uma comunidade nacional imaginada.
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Figura 14 – Principais verbos em número de ocorrências na contação da tragédia da Chapecoense
PRINCIPAIS VERBOS
ser
homenagear
ter
voltar
cair
lamentar(-se)
emocionar(-se)
apoiar
sobreviver
enlutar-se
comemorar
matar
reerguer(-se)
sofrer
solidarizar-se
morrer

Nº de ocorrências
26
26
18
18
10
8
7
6
6
5
5
4
4
3
3
2

Fonte: elaborado pelo autor

Entre os verbos que mais se destacam em termos quantitativos estão os verbos ser, ter
e voltar, que, diferentemente de homenagear, que também está entre os mais usados,
acreditamos merecer uma predicação explanativa:
Ao verbo ser, compreende-se nos textos, de modo geral, e mais ou menos numa ordem
de aparição cronológica: ser “vítima”, “mãe”, “sepultado”, “exemplo”, “nova geração”,
“homenageado e velado”, “brasileiro”, “Chapecoense”, “velado”, “velado”, “declarado
campeão”, “sepultado”, “declarada campeã”, “preso”, “grande atração”, “sobrevivente”,
“recebidos com emoção”, “rebatizado”, “técnico da Chapecoense”, “ameaçada de morte”,
“processada”, “confirmado”, “eleito”, “homenageado em filme” (confrontar com Apêndice
A). Isso que é um esboço, apenas, bastante resumido da predicação do verbo nos textos dá a
ver, grosso modo, que do ser “vítima” e “sepultado”, vemos o ser “rebatizado” (local do
acidente na Colômbia)116 e “homenageado em filme” (o goleiro Danilo Padilha, vítima da
tragédia) 117. Há também uma predicação ligada a uma ambiência de investigações e

Conta-se que: “A montanha em que o avião da Chapecoense se chocou, deixando 71 mortos, foi rebatizada. O
município de La Unión publicou, nesta quinta-feira (15), um acordo que decretou a mudança de nome de Cerro
El Gordo para Cerro Chapecoense. A medida foi tomada como forma de eternizar as vítimas da tragédia”.
Disponível
em:
<http://esportes.r7.com/futebol/cerro-chapecoense-local-de-acidente-aereo-e-rebatizado16122016>. Acesso em: 27 nov. 2017.
117
Disponível em: <http://esportes.r7.com/futebol/goleiro-vitima-da-tragedia-com-o-voo-da-chapecoense-serahomenageado-em-filme-08052017>. Acesso em: 27 nov. 2017.
116
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intolerâncias que apontam quem é ameaçada de morte, processada ou processado, quem é
preso, ou responsável pela tragédia.
Ao verbo ter, compreende-se nos textos, na linha desses croquis verbais: ter
“problemas elétricos”, “pouca tradição”, “origem em negócios obscuros”, “velório”,
“enterro”, “nova data”, “mandado de prisão”, “nova amputação na perna”, “combustível”,
“reencontro emocionante”, “horas de vôo”, “excesso de peso e plano irregular”, “não ter
(guardar) raiva”, “ter alta”, “muita emoção”, “alta” (hospitalar), “pessoa morta”.
É possível acompanhar aí, ainda em linhas gerais, que do ter “problemas elétricos”,
passando por “negócios obscuros”, “mandado de prisão”, “amputação de perna” – pela falta
de combustível que teria sido a principal causa mecânica do acidente –, deparamo-nos com
“reencontros emocionantes”, “muita emoção”118, com a alta hospitalar dos sobreviventes,
além das imagens terrificantes do ocorrido narrado por eles próprios. Como disse Follman:
“Acordei e tinha uma pessoa morta em cima de mim” 119.
Ao verbo voltar a/ao/aos, compreende-se nos textos algo como: voltar a “jogar”, ao
“Brasil”, ao “estádio”, a “Chapecó”, a “Nova Hartz” (cidade natal de Alan Ruschel), aos
“gramados”, a “trabalhar”, a “falar de acidente”, ao “campo”, a “correr” e a “correr”. São os
sobreviventes que vontam a correr! Na mitosfera do consumo da tragédia, importa saber que:
“Dois meses depois de acidente, Alan Ruschel volta a correr” 120; “Com boa recuperação,
zagueiro Neto volta a correr no campo da Arena Condá”121; sem contar “Jackson Follmann
[que] caminha pela primeira vez após colocar prótese na perna”122. São gestos que,
definitivamente, deixam de ser “insignificantes” e se tornam emblemáticos do mito,
carregando essas figuras ou personagens de um valor simbólico que, como quer Jung (1964),
só é simbólico, pois implica alguma coisa além do seu significado manifesto e imediato. Os
sobreviventes serão heróis por sobreviver à queda e por voltar a caminhar ou correr. Seus
gestos adquirem especial carga simbólica na contação/consumação da tragédia – um poder de
instrução e identificação a partir do imaginário das tantas quedas que suportamos, ou devemos
Palavras do zagueiro Neto, que disse que o retorno da Chapecoense aos gramados “vai ter muita emoção”.
Disponível em: <http://esportes.r7.com/futebol/neto-diz-que-o-retorno-da-chapecoense-aos-gramados-vai-termuita-emocao-21012017>. Acesso em: 27 nov. 2017.
119
Disponível em: <http://esportes.r7.com/futebol/acordei-e-tinha-uma-pessoa-morta-em-cima-de-mim-dizgoleiro-da-chape-que-sobreviveu-a-acidente-aereo-12052017>. Acesso em: 27 nov. 2017.
120
Disponível em: <http://esportes.estadao.com.br/noticias/futebol,dois-meses-apos-acidente-de-aviao-alanruschel-volta-a-correr,70001644588>. Acesso em: 27 nov. 2017.
121
Disponível em: <http://esportes.r7.com/futebol/com-boa-recuperacao-zagueiro-neto-volta-a-correr-no-campoda-arena-conda-06022017>. Acesso em: 27 nov. 2017.
122
Diponível em: <http://esportes.r7.com/futebol/jackson-follmann-caminha-pela-primeira-vez-apos-colocarprotese-na-perna-09022017>. Acesso em: 27 nov. 2017.
118
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suportar na vida; além de se inserirem numa comunicação supranormal que é central nas
narrativas; daí os “milagres” que tingem o discurso com as cores do mito.
Dito isso, vejamos alguns dos tais pares de verbos dialéticos possíveis de serem
combinados a partir da tabela: cair e reerguer-se; sofrer e comemorar; morrer e sobreviver;
matar e solidarizar-se/apoiar. Embora recombinados aqui de forma breve, esses verbos
indicam a redundância dos mitemas, ou seja, a repetição disto que seriam as menores
unidades semânticas do mito, assinaladas por ações que são expressas por verbos. Esses, por
sua vez, apontam para o esquema catamórfico da queda: cair, sofrer, morrer e matar; mas
também para o esquema ascensional: “reerguer-se”, “comemorar”, “sobreviver” e
“solidarizar-se”, “apoiar”, donde podemos sublinhar com Durand (2012, p. 117) que “os
sistemas de imagens que reservam um grande lugar para o esquema da queda estão sempre a
caminho da eufemização”.
De outro desdobramento do quadro “mitodológico” que fizemos sobre o conjunto de
narrativas mediáticas (manchetes) do Portal R7, em que destacamos as figuras, objetos, locais
e eventos emblemáticos, é possível compreender como, por exemplo, certos personagens (os
sobreviventes Jackson Follman, Neto e Alan Ruschel) se tornam figuras emblemáticas das
mais redundantes, assim como certos objetos (o avião, a camisa do time, fotos e vídeos de
antes e depois do acidente), além de locais (Arena Condá, por exemplo, estádio do time em
Chapecó, templo sagrado dos jogos e do velório) e eventos (o voo, o sonho – o sonho do time,
o sonho de Neto etc. –, a alta hospitalar) que se tornam também emblemáticos na
contação/consumação do mito da tragédia da Chapecoense.
No quadro abaixo, podemos ver, em termos quantitativos, as principais figuras,
objetos, locais ou eventos emblemáticos encontrados no corpo empírico investigado:
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Figura 15 – Principais figuras, objetos, locais ou eventos emblemáticos em número de ocorrências na
contação da tragédia da Chapecoense
FIGURAS, OBJETOS, LOCAIS OU EVENTOS EMBLEMÁTICOS
Tragédia
Acidente
Avião
Corpo(s)
Vítima/Vítimas
Voo
Colômbia (país/seleção de futebol)
Avião da Chapecoense
Sobrevivente(s)
Brasil (país/seleção de futebol)
Jackson/Follman
Alan/Ruschel
Neto (zagueiro e sobrevivente)
Jogador(es)
Queda
Jornalista(s)
Família(s)
Camisa (da Chapecoense, na maior parte)
LaMia
Velório
Vida(s) (de "seguro de vida" a "comemorar a vida")
Torcedor(a)(es)
Chapecó
Condá (Arena)
Alta (hospitalar)
Morte
Final (de campeonato)
Torcida
Luto
Rafael/Henzel
Vídeo
Mulher/esposa
Tragédia da Chapecoense
Atlético Nacional
Foto
Sonho
Bolívia
Reconstrução
Milagre(s)
Nova Chape
# (hashtag)
Decolagem
Heróis da Chapecoense
Imagem
Tatuagem de avião

Fonte: elaborado pelo autor

Nº de ocorrências
62
60
57
40
39
34
29
28
28
24
24
22
21
19
19
15
15
14
12
11
11
11
11
10
10
9
8
7
7
7
7
6
6
6
6
5
5
4
4
3
3
2
2
2
1
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Podemos ver na tabela que os eventos chamados tragédia e acidente, seguidos pelos
objetos ou figuras emblemáticas do avião, dos corpos e das vítimas ocupam os primeiros
lugares em termos de ocorrência na contação da tragédia (no período investigado, diga-se de
passagem).
.....
Do avião; da sonhação mediática
Vamos nos ater brevemente à figura do avião para trazer à tona narrativas que
acrescentam ao mito uma dimensão de mistério: o avião do sonho, como veremos a seguir, e
o avião da pele (tatuagem de avião) – como fizemos questão de destacar no quadro de figuras,
objetos, locais ou eventos emblemáticos (ainda que com uma só ocorrência em nosso
material, mas redundante na esfera pública mediática). Existem outros tantos objetos ou
figuras emblemáticas que aparecem uma única vez – e devem existir outros que aparecem
mais de uma e que talvez tenhamos deixado de incluir no quadro das figuras acima, por conta
da quantidade excessiva de palavras em jogo. O que importa é considerar que a figura do
avião é redundante e que, do ponto de vista da psicologia das profundidades, “os aviões e os
automóveis substituem, nos sonhos contemporâneos, os animais fabulosos e os monstros dos
tempos remotos” (CHEVALIER; GHEERBRANT, 2003, p. 104). Pode-se ler, ainda, no
Dicionário de Símbolos de Chevalier e Gheerbrant que:
Ao conteúdo simbólico do automóvel o avião acrescenta o da levitação. O
avião não é cavalo, mas sim, Pégaso. Portanto, dir-se-á que sua decolagem
pode exprimir uma aspiração espiritual, a da libertação do ser de seu ego
terreno através do acesso purificador às alturas celestes. E isso também
significa que a viagem de avião, pelo menos em sua fase ascendente (e é raro
que o sonhador, nessa conjuntura, se veja a descer novamente à terra),
conduz a uma espécie de êxtase que apresenta certa analogia com a
“pequena morte” (em fr.: la petite mort, antiga expressão coloquial que as
mulheres usavam para referir-se ao “orgasmo total”). Assim, muitas vezes o
psicanalista conferirá a sonhos desse gênero uma coloração sexual, embora a
análise desses sonhos seja evidentemente muitíssimo mais complexa e
matizada (Idem.)123.

Vamos ver no mito da tragédia da Chapecoense como elementos de ordem onírica
atravessam a contação da história em tom de revelação – como a palavra que vem do alto,
enigmática, o que é típico do gênero tragédia. Enquanto os sobreviventes se recuperavam,
contava-se que:
É preciso ponderar, aqui, como quer Barros (2014, p. 73), o cuidado para não se recair sobre “a redutora
analogia entre as situações do tão impropriamente denominado objeto de pesquisa e as situações adotadas como
referência instrumental, presentes em descrições dicionarizadas de mitos, por exemplo”.
123
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Os médicos que continuam cuidando da recuperação do zagueiro Neto, um
dos sobreviventes do trágico acidente aéreo que vitimou quase todo o elenco
da Chapecoense no último dia 29 de novembro, além de tripulantes e
jornalistas, fizeram uma revelação dramática na noite desta segunda-feira
(12): o jogador sonhou com a queda da aeronave antes do voo.
Carlos Mendonça, um dos integrantes da equipe médica responsável pelo
zagueiro, informou que Neto já tomou ciência da tragédia que matou muitos
de seus colegas de equipe e que teve um pressentimento sobre o acidente
antes dele acontecer.
“Ele teve um sonho no dia anterior da viagem. Ele sonhou que a aeronave
estava caindo. Uma coisa bem dramática. Ele falou com a esposa, inclusive,
que não queria voar. Isso ficou muito marcado para ele. Foi uma coisa bem
chocante. Ele teve o pesadelo e falava a todo momento que era um aviso”.
Até o último sábado (10), Neto ainda não sabia que havia sobrevivido a uma
queda de avião, mas, segundo Mendonça, os médicos conversaram com a
psicóloga e resolveram contar tudo ao zagueiro, pois ele já estava
desconfiado de que algo ruim havia ocorrido124.

Para usar outra vez a terminologia junguiana: coincidência significativa. Assim como
aquela coincidência que, do trágico acidente com o avião do grupo musical Mamonas
Assassinas (1996) – no qual os dois tripulantes, um segurança, um assistente de palco e os
cinco jovens músicos morreram –, é lembrada com o relato de um dos integrantes da banda
que disse ter sonhado com a queda. Esse vídeo que registra o relato fora amplamente
explorado pelos media e por isso é fácil de ser encontrado no Youtube. A tragédia desse grupo
– que igualmente estava em plena ascensão e visibilidade – ilustra bem o tipo de formação das
imagens simbólicas do consumo a partir dessas isotopias ou isomorfismos simbólicos. O que
gerava estranhamento ali – por conta da coincidência e do mistério – volta a gerar aqui, em
coberturas jornalísticas que tendem a priorizar, na produção da notícia, a personificação, a
dramatização e a espetacularização desse tipo de informação/revelação.
Outra imagem, a de avião tatuada no corpo da “Mulher de Cléber Santana [...] feita
um mês antes de acidente com a Chapecoense”, chama a atenção pela coincidência – e por
seu cortejo semântico atribuído. Conta-se que:
Rosângela Santana, mulher de Cléber Santana, morto na tragédia com o
avião da Chapecoense, revelou que, em dezembro, ela, o marido e mais 13
casais, incluindo Kempes e a mulher, fariam uma viagem a Punta Cana, na
República Dominicana. Em meio à tristeza de ter mais um sonho
interrompido pelo acidente, um fato curioso chamou a atenção. Rosângela
mostrou uma tatuagem que ela e todas as companheiras dos jogadores
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Disponível em: <http://esportes.r7.com/futebol/neto-sonhou-com-queda-de-aviao-da-chape-antes-do-voo12122016>. Acesso em: 27 nov. 2017.
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fizeram, há cerca de um mês, para representar a viagem que tanto queriam:
um coração com um avião125.

Em outro website, conta-se que “o desenho virou uma homenagem póstuma aos
atletas, segundo Rosângela Loureiro, mulher do meia Cleber Santana, capitão do time”:
- Só fazia a tatuagem quem ia pra viagem. A gente fez o coração e o avião
dentro. Era a marca da gente - diz Rosângela - E aconteceu o acidente
justamente com um avião. Pensa: o coração (da tatuagem) não está
completo. E no coração da gente está falatando eles (os jogadores) 126.

Acredita-se, pois, que são pelo menos 13 tatuagens como essa, em 13 mulheres, que
marcam o esquema imaginário: sonho da viagem-pesadelo da queda-homenagem póstuma.
Figura 16 – Avião no corpo, avião no coração. A tatuagem das mulheres de jogadores que caíram com
o avião da Chapecoense. “Homenagem póstuma” feita antes do acidente

Fonte: oglobo.globo.com127

Não é nosso objetivo, aqui, querer atribuir um sentido a essa última coincidência que
não aquele que, por exemplo, Rosângela Loureiro tem atribuído. Ela própria revela o sentido
escondido sob a imagem; assim como Neto, que não deixa de reafirmar no espaço público e
mediático que o sonho da queda guarda um sentido premonitório, além de sagrado. Conta-se
que, após oito meses do acidente, Neto lançou um livro, “Posso crer no amanhã”, obra em
que fala “sobre como a tragédia mudou sua forma de encarar a vida”. E aqui – ou nessas
tragédias que analisamos – o termo tragédia parece se referir não ao estético, mas, como quer
Most (2001), ao antropológico ou metafísico: o trágico, então, não define um gênero literário,
125
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mas a essência da condição humana, em sua estrutura imutável (nível fundador da tópica
sociocultural) e como se manifesta de diversas formas em circunstâncias excepcionais,
catastróficas (enraizamento dinâmico do imaginário e dos trajetos do sentido).
No website, mas também na TV, os dizeres são praticamente os mesmos – sobretudo
quando se trata da mesma emissora de programação multi-plataforma –, isto é, os dizeres são
reproduzidos de modo que a ambiência da consumação mediática adquira especial
redundância na contação do mito, donde uma energética simbólica que passa pelo
“Sobrenatural” (ELIADE, 2007), espraiando-se pela “capilaridade elétrica e eólica” das
imagens mediáticas (BAITELLO, 2010). Em tragédias como esta da Chapecoense, guardando
as particularidades dos seus personagens e feitos, dos objetos, locais e eventos emblemáticos
do mito, tocar-se-á esta nota do “sobrenatural” sempre que possível. Para Neto – e voltamos
às imagens de monstros que habitam sonhos contemporâneos –, ele volta aos gramados em
2018, mas afirma estar “igual a carro velho, [...] dando problema em tudo. Operei a vesícula
e agora vou ter que fazer uma cirurgia no joelho”. Nessa fala, vemos novamente o conteúdo
simbólico do automóvel (que não levita) para exprimir um estado humano e terreno de
existência. De um lado, a figura-objeto avião que, como vimos, não é cavalo, mas Pégaso; de
outro, o automóvel, cavalo; em ambas figurações, todavia, a monstruosidade do movimento
progressivo em direção à morte, a pequena queda de cada dia, ou o pesadelo da queda
“daquele dia”, que se torna homenagem na “pele” e no “coração”.
O mito da tragédia da Chapecoense não teria a mesma carga simbólica e mítica, o
mesmo poder comunicativo, se não estivesse impregnado de “milagres” que são contados
conforme certa tradição cultural. É certo que Neto integra esta cultura brasileira – o território
mais rico à mitodologia, nas palavras do próprio Gilbert Durand (2003) –, lugar de onde parte
a sua fala e lugar para onde ela retorna, investida de uma autoridade particular e mitológica do
herói que superou o acidente, mas não só. Conta-se que:
Ao lado da esposa, Simone, o sobrevivente do desastre que deixou 71 mortos
conversou sobre as dificuldades que passou e superou antes mesmo do
acidente, todas relatadas em seu livro.
“Foram muitos milagres que aconteceram na minha vida. Meus filhos são
dois milagres. Minha esposa teve um casal de gêmeos com um ovário só
porque no outro ela teve um tumor. (...) Depois que comecei a entregar
minha vida para Deus, pude tirar todo o fardo pesado que a vida coloca na
gente”, disse ele.
Na entrevista, o jogador relembrou dois sonhos premonitórios que teve antes
da tragédia:
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“Marcaram muito... Primeiro tive um em que eu estava no céu e via Deus
(...) Eu chorava demais de alegria. Depois tive um sonho em que eu caía do
avião e ficava vivo. Contei para ela (a esposa, Simone), mas ela não quis
ouvir no dia, sexta-feira. O acidente foi na segunda”, falou.

Do ponto de vista da consumação mediática, ou de uma sonhação mediática,
compreender como essas imagens (narrativas) adquirem valor simbólico implica considerar o
que Jung chamou de inconsciente coletivo. As imagens simbólicas estão associadas a
conteúdos inconscientes da psique e são capazes de atualizar, sob diversas modulações, os
esquemas arquetípicos essenciais, as imagens arquetípicas. Os esquemas da queda e da
ascensão são simbolizados pelo avião, por exemplo, de diferentes formas. No sonho da
viagem de férias, no sonho da queda, nas atribuições de sentido à tatuagem, à queda,
propriamente dita, que vira passagem transcendental em direção à luz, etc.
Nesse sentido do inconsciente coletivo de Jung – que nos serve para falar em
consumação e sonhação mediática –, o pensamento analógico usado aqui para reconstruir, ou
senão construir de modo original ou radical o mito (porque busca captar na raiz o seu sentido,
como quer Maffesoli), permite-nos novamente citar o Dicionário de Símbolos para dizer que:
O aparecimento do avião nos sonhos, embora frequente, é logicamente
recente. Se bem que pertença ao mundo moderno, o avião parece, assim
como o pássaro, ilustrar uma das grandes aspirações do homem, que é a de
lançar-se nos ares. E é nesse sentido que o avião se relaciona com Pégaso, do
mesmo modo que o automóvel com o cavalo. O sonhador pode encontrar-se
dentro do avião ou percebê-lo em evoluções no céu. No primeiro caso, ele
libera o homem da gravitação que o prende à terra sobre a qual se arrasta,
incapaz de elevar-se. No segundo caso, toma o aspecto quase mágico de
forças que vêm do Além. Evoca, então, as forças cósmicas do Inconsciente
coletivo, perante as quais o ego consciente mede sua impotência. O avião
pertence ao domínio do ar e materializa uma força deste elemento. É o
domínio das idéias, do pensamento, do espírito (CHEVALIER;
GHEERBRANT, 2003, p. 104-105).
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Figura 17 – Neto na TV e na internet; no livro. Ele fala sobre milagres e sonhos premonitórios

Fonte: gshow.globo.com128

Não será nosso objetivo tentar analisar o sonho de Neto; mas tão somente reconhecer
que sob esse tipo de imaginação simbólica o quotidiano dos media se combina com imagens
do “Sobrenatural”, do céu, de Deus, do inconsciente. O sonho da queda do avião e a metáfora
do “carro velho” de Neto, assim como a tatuagem de algumas das esposas de vítimas do
acidente ilustram como imagens simbólicas são formadas e circulam em um ambiente de
consumo mediático. Ilustram, pois, uma sonhação mediática e a formação de imagens
simbólicas do consumo. Na figura acima, destaquemos o título de “Herói da Chape”.
Ninguém discute, no senso comum, o seu heroísmo e dos que também não sobreviveram –
que “renasceram num lugar melhor”, como Domingos Montagner –, e nós, aqui, tampouco o
faremos, pois o que nos importa é tão somente ecoar essas vozes do quotidiano, inseridas que
estão tanto em programas de comunicação com função massiva, quanto em cenas pósmassivas que ampliam a contação do mito com mais “liberdade”. Tratar-se-á, em última
instância, do mito da tragédia da Chapecoense. Isso porque os personagens que vemos nesses
mitos pós-modernos passam a ser também “Entes Sobrenaturais” (ELIADE, 2017). Revela-se
aí, numa consumação mediática, uma afirmação coletiva de como uma cultura se diz através
dessas histórias e de como ela se organiza a partir dessas imagens de base mítico-religiosas.
São essas imagens que, no mito de uma tragédia mediática, implicam uma irrupção do
sagrado no Mundo e, precisamente, contra a morte. Produzidas numa escala planetária, as
128
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imagens simbólicas do consumo serão consumadas, potencialmente, numa verdadeira
globalização de emoções em tempo real, que, na tragédia da Chapecoense, talvez tenha
atingido um de seus ápices no dia em que seria realizada a partida; no lugar, realizou-se
cerimônia de luto, despedida, solidariedade...
.....
Do sonho ao mito
Em 30 de novembro de 2016, no estádio Atanasio Girardot, em Medellín, a casa do
Atlético Nacional, a Chapecoense disputaria a primeira partida das duas mais importantes de
sua história. Destaquemos o que disse Luciano Buligon, prefeito de Chapecó, em pleno
estádio, dando-se conta da relação entre o sonho do time e, precisamente, o mito que se
tornou: “Eu não estava preparado pra isso. Eu vim aqui pra buscar os corpos; para ver os
feridos, para prestar solidariedade àquelas famílias que espervam de nós. A Chapecoense veio
aqui com um sonho e saiu, acima de tudo, como um mito, como uma lenda do futebol”129.
Figura 18 – Em Medellín, Luciano Buligon, prefeito de Chapecó, fala do time como um mito

Fonte: Documentário “A Lenda Condá”

Dentro do estádio havia umas 45 mil pessoas, muitas flores, velas e cartazes. Do lado
de fora, estimou-se cerca de 100 mil pessoas que não conseguiram entrar no estádio, mas

Documentário “A Lenda Condá”. Disponível em: <https://globoplay.globo.com/v/6331262/>. Acesso em: 05
jan. 2018.
129
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seguiram nos arredores do local acompanhando o ato pelos meios de comunicação. Assistiuse e escutou-se nessa consumação mediatizada discursos de diversas figuras públicas,
incluindo o então ministro brasileiro das relações exteriores, que em sua fala ecoou o esquema
da ascensão que é imaginada contra a queda, ou senão o esquema da luz contra as trevas: “A
solidariedade que cada um de vocês colombianos e fãs do Atlético Nacional traz nos oferecem
consolo.

Uma

luz

na

escuridão,

quando

todos

estamos

tentando

entender

o

incompreensível” 130.
Para fins objetivos desta tese, não precisamos continuar contando o mito por muito
mais tempo; ou continuar estabelecendo relações entre esquemas de fundo e imagens de
superfície, de modo a querer compreender como o pensamento simbólico se desdobra numa
tópica sociocultural globalizada e/ou brasileira, entenda-se, lugar de uma religiosidade que
garante ao mito especial ligação com o “Sobrenatural”. Dessa ligação, acredita-se que o mito
mediático – tanto na tragédia de Domingos quanto na tragédia da Chapecoense – tenha o
poder de ressignificar a morte (queda, afogamento), seja no curso da sua contação – que
sobrevive com alguns personagens que transitam entre o Mundo “real” e o Mundo “ficcional”
e o Mundo “transcendental” –, seja no tipo de analogia que estabelece com outros
acontecimentos emblemáticos da cultura. O mito, nesse sentido, tem um poder de instrução
mais do que de dominação. Os personagens são modelos de conduta e passam a ser
autoridades no tema da resiliência, seguindo o esquema ascensional do imaginário que se
opõe à queda. As tragédias, em casos como esses que abordamos, mostram como há uma
irrupção inconteste do simbólico no universo mediático massivo e pós-massivo, donde se
pode constatar a predominância do pensamento simbólico sobre o pensamento racional ou
direcionado na memória do grupo que consome o mito.
Com vistas em nosso quadro de figuras, objetos, locais ou eventos emblemáticos do
mito da tragédia da Chapecoense, nossa incursão de inspiração mitodológica (mitocrítica,
quando identifica mitemas num conjunto de textos, e mitanalítica, quando reflete sobre seus
desdobramentos simbólicos em contextos de consumação mediática) não se deu ao acaso. Nós
privilegiamos contar e analisar o mito a partir da sua dimensão trágica (a “tragédia” é a
palavra de maior recorrência)131, que se confunde com a ideia de “acidente” e com a imagem
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do “avião”, respectivamente as palavras, figuras ou eventos emblemáticos mais redundantes
nas manchetes do Portal R7. Há outras palavras que muito aparecem, mas pouco contam
sobre a trajetória completa das imagens simbólicas. Ou seja, “corpos” e “vítimas” – as
palavras que seguem a ordem na tabela –, bem como a palavra “voo” contam apenas parte do
segundo ato que se pode atribuir ao mito. Se considerarmos que a história do time da
Chapecoense era uma história de ascensão – primeiro ato –, a queda do avião, e tudo o que diz
respeito aos corpos das vítimas integram um conjunto de imagens que contam a tragédia num
segunto momento ou ato imaginado. Através dos sobreviventes do time, em especial – as
palavras “sobrevivente(s), “Jackson Follman”, “Alan Ruschel” e “Neto” estão entre as figuras
emblemáticas que mais aparecem junto de objetos e lugares emblemáticos: o “avião da
Chapecoense”, o “Brasil” (que é país e seleção de futebol) e a “Colômbia” (que é o país onde
o avião caiu e também a seleção nacional de futebol) – temos uma continuação da tragédia
com relatos e imagens da recuperação dos atletas. É em torno dessas figuras, locais e eventos
que se tornam emblemáticos do mito, que temos o que seria o terceiro ato da tragédia. A
contação mediática se dará a partir daí – para além das notícias sobre investigações que
buscam a finalidade penal e execuções jurídicas do caso –, ou senão em grande parte em
função dos sobreviventes. Nós, aqui, assim como os media, privilegiamos a centralidade dos
jogadores sobreviventes – em especial Neto, sem falar, ainda, da sua “militância religiosa” –,
mas poderíamos ter falado, por exemplo, do locutor de rádio e sobreviente Rafael Henzel,
narrador do time e protagonista de uma mitologia “particular” que se confunde com o mito da
tragédia.
De todo modo, a tragédia da Chapecoense revela, mais uma vez, que no universo do
futebol e da sua consumação, o jogo será definido não apenas pela atividade específica que dá
o nome “futebol”, mas pela totalidade das figuras, dos símbolos, objetos e eventos
emblemáticos que marcam a sua função mitológica nas diversas tópicas socioculturais do
mundo.
.....
Do mito que é imaginado contra a queda; da nossa vontade de durar
Quisemos mostrar como a tragédia da Chapecoense está fundamentalmente ligada a
um imaginário da queda. Como quer Durand (2012, p. 113) – e como nota Bachelard: “A

centralizador de toda energética simbólica do mito. Vale dizer que a palavra tragédia seria ainda mais
redundante no conjunto de notícias do que no das próprias manchetes.
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queda resume e condensa os aspectos temíveis do tempo, ‘dá-nos a conhecer o tempo que
fulmina’”. A queda terá, assim, no seu mal-estar vertiginoso – experimentado quando nos
afastamos de um ponto estável e terrestre, e até mesmo quando assistimos uma projeção desse
afastamento – um princípio que dirige, brutalmente, a lembrança da nossa trágica condição
humana: a presente condição terrestre, ligada ao humus, que significa “terra”. Além disso, é
possível ver que sobre o contexto físico da queda do avião emerge uma mitosfera do consumo
carregada pelo esquematismo transcendental do eufemismo. Ver o “milagre” dos
sobreviventes da queda, voltando a andar e a correr, a narrar, no caso do narrador esportivo,
permite-nos reconhecer que a esses personagens atribuímos semelhante carga simbólica de
Atlas, “esmagado eternamente pelo fardo terrestre, herói da luta pela verticalidade”
(DURAND, 2012, p. 113). É o fardo de ter que se “levantar, sacudir a poeira e dar a volta por
cima” – com o que nos identificamos –, e o que faz de um jogador de futebol, um ator, enfim,
a depender do herói, tornar-se ainda mais um herói. De natureza dupla, divina e humana, esses
seres mediatizados (Olimpianos pós-modernos) terão sua natureza divina enriquecida pelo
mito trágico.
As entidades mediáticas se tornam heróis, portanto, também por essa força do
imaginário que nos convoca à verticalidade, à luta, às visões de cima, em última instância, a
trabalhar a viver – e por isso comunicar – em direção e em combate à morte. Sua aspiração
espiritualista, relativa às imagens do voo e do avião é ainda interpretada a partir dos sonhos,
ou mais especificamente dos pesadelos da queda de um avião, como “os ideais [que] retomam
brutalmente contato com as sólidas realidades concretas”. Diz-se que “ao sonhador pode faltar
também o sentido do real” (CHEVALIER; GHEERBRANT, p. 105) e que vale aí confrontarse com o mito de Ícaro. “É Ícaro que cai, aniquilado pelo sol de que se tinha querido
aproximar demasiado, e vê-se precipitado no mar, mito que os pesadelos de voo interrompido
e de queda na ‘água viscosa’ encontram espontaneamente” (DURAND, 2012, p. 113). Seria,
talvez, um exagero hermenêutico querer encontrar um Ícaro no mito da Chapecoense, mas a
sua relação com a água e com o voo interrompido dá uma noção do mergulho arquetipológico
que se pode realizar na leitura das tragédias tanto da Chapecoense quanto de Domingos.
Vimos na tragédia de Domingos que, ontologicamente:
[...] a água em sua essência é pura. Simboliza a vida e a morte. Traz repouso
e bem-estar ao sonhador de uma água tranquila. O ser humano, como as
águas do rio, morre a cada instante. A transitoriedade da água é a mesma da
entediante cotidianidade em que se vive. É “um destino essencial que
metamorfoseia incessantemente a substância do ser”. A imagem literária da
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água ou de outro elemento, segundo Gaston Bachelard, “revela um
determinismo imaginário” (ALVAREZ FERREIRA, 2013, p. 13).

Para Bachelard (apud ALVAREZ FERREIRA, 2013, p. 139): “A imaginação da
infelicidade e da morte encontra na matéria da água uma imagem material particularmente
poderosa e natural. Assim, para certas almas, a água conserva realmente a morte em sua
substância [...]”. Conservá-la no centro do mito da tragédia de Domingos, assim como
conservar a queda do avião no centro da tragédia da Chapecoense, significa conservar vivos
esses mitos e o pensamento simbólico, observando que à morte da água e à queda do avião se
opõem a vida e a ascensão espiritual. Ao imaginário da água que conserva a morte, e ao
imaginário da queda que também significa morte, as narrativas mediáticas – a contação do
mito e a sua consumação – irão desenhar as figuras heróicas dos lutadores que se erguem
contra as trevas ou contra o abismo da nossa trágica condição de queda – vida que escorre
como a água. Podemos conferir nas narrativas mediáticas das tragédias, em especial nessas
que analisamos, que as narrativas estão sempre armadas e prontas a construir uma geografia
transcendental do mito que é imaginado contra a queda; da luz que é imaginada contra as
trevas. Já mencionamos a figura de Atlas, donde o “complexo Atlas” analisado por Bachelard
(apud DURAND, 2012) e que instrui como compreender a exaltação pelo gigantesco e a
ambição das fantasias ascensionais; instrui, como é próprio do mito, uma forma de leitura
sobre como se constrói a figura do herói lutador que se ergue contra o abismo e as trevas.
Talvez a constatação mais significativa das tragédias mediáticas tenha sido esta: a de
que facilmente se pode reconhecer nelas o princípio das formas comunicativas humanas, ou
seja, a sua dimensão fundamental, primordial e diretora, arquetípica. Isto que faz lembrar que
do grande mito sagrado à emoção estética pretensamente laica, as formas comunicativas estão
todas axializadas em torno da sua fundamental inspiração de escapar à morte e ao “Terror da
História”, ou seja, às vicissitudes do tempo. Por trás das formas arcaicas e das imagens
mediáticas contemporâneas (um segredo que está na superfície), esconde-se de modo mais ou
menos patente a nossa vontade de durar – o que a tragédia e as imagens simbólicas do
consumo dão a ver em contexto de consumação mediática.
Essa mitosfera do consumo emergente, ou essa consumação mediática que se pode
dizer pertence a uma Mitosfera do Consumo pós-moderna – entenda-se, aqui, a alma do
consumo de uma coletividade, os mitos que dirigem o quotidiano, os Olimpiados pósmodernos e o que couber nessa noção para compreender atmosferas imaginárias, sensíveis e
tecnológicas – mostrará como uma função fantástica responde a esta radical condição trágica
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da existência, ou da vida que pode brutalmente ser assaltada pela morte. É uma condição
trágica, pois o assalto será consumado em latrocínio e todos sabemos desse destino comum.
Guardadas as atribuições simbólicas que vimos emergir nas geografias transcendentais
da tragédia de Domingos e da tragédia da Chapecoense, serão esses alguns mitos que tendem
a receber cada vez mais investidas de “pequeno” arrebatamento mitológico – também por
conta da frequência do seu agenciamento mediático que diminui –, donde se pode concluir
que, nesses casos e provavelmente em outros, a tragédia mediática tende a ser superada com
imagens ascensionais “vencedoras” e “suficientes”; ou senão tende a ser ultrapassada pelo
próprio fenômeno da consumação mediática que tudo consome de forma acelerada, chocante,
monstruosa, repetitiva, excessiva...
Cabe a nós concluir, contudo, que as tragédias são um “ótimo lugar” (geografia
transcendental) para compreender a revelação, ainda que em parte, do sentido simbólico de
uma consumação mediática. Em filmes, novelas, festas, jogos etc., na ficção e fora dela, há
também uma sorte de “objetos” simbólicos reveladores de uma Mitosfera do Consumo.
Que imagens são essas que temos produzido e consumido, quotidianamente, senão
imagens simbólicas do consumo? Desde o universo das necessidades, da sedução, da troca e
da compra, consumimos imagens que, na “sociedade de consumo”, merecem este nome –
simbólicas e de consumo – já que lhes conferimos tanto a carga da progressividade das
histórias humanas (dimensão simbólica), quanto uma singularidade histórica (dimensão do
consumo). Nesse sentido, a Mitosfera do Consumo não pertenceria a todas as épocas nem a
todas as civilizações; menos ainda o consumismo... Mas a consumação, sim! A consumação,
diferentemente do consumo e do consumismo, remete ao que há de mais perene no consumo,
o seu eterno retorno, entenda-se, sob esta “forma modificada e moderna de estabelecer
relações com o mundo dos objetos e dos seres, e também com o mundo da interioridade”
(BARCELLOS, 2012, p. 23). Ao buscarmos pela alma do consumo, pela sua mitosfera, é que
chegamos às noções de consumação e consumação mediática, precisando aí o lugar do
simbólico no consumo. Enfatizamos, então, nessa Mitosfera do Consumo, os trajetos do
sentido ligados ao consumo mediático, ou a uma consumação das narrativas mediáticas,
propondo esta outra noção teórica que é a tragédia mediática.
Como não concluir que, através das imagens da tragédia da Chapecoense e da tragédia
de Domingos, consumadas mediaticamente, cria-se um ambiente de imagens simbólicas do
consumo, uma contação mitológica em que importa menos o sentido próprio dos signos (o rio,
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o avião) do que o sentido figurado e simbólico que detonam (o renascimento, a ascensão)?
Como não reconhecer nisto que chamamos de tragédia mediática, ou Mitosfera do Consumo,
trajetos do sentido e narrativas mediáticas, uma determinação a priori do antidestino, “do
eufemismo que vai colorir no seu conjunto, todas as tentativas de formalização do
pensamento” (DURAND, 2012, p. 415)? Talvez esteja aí a melhor estratégia comunicativa de
todas, o melhor núcleo compartilhado de sentido; pois quem sabe integrar a morte,
simbolicamente, à vida, sabe como restabelecer este equilíbrio vital comprometido pela
inteligência da morte, donde um potencial comunicativo e instrutivo elementar. As imagens
simbólicas desse tipo de consumação que têm como um mitema central a tragédia poderão,
pedagogicamente, instaurar a vida face à morte, como quer Durand (1993), o bom-senso do
equilíbrio face ao desregulamento psicossocial.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

A Mitosfera do Consumo é uma noção teórica desenvolvida dentro da grande área das
Ciências da Comunicação; está particularmente ligada aos estudos de comunicação e
consumo, dando uma volta – se se pode dizer assim – nos estudos do imaginário, ou numa
antropologia do imaginário durandiana (G. Durand) que olha para “trás” e para “frente”, isto
é, para algumas das obras de seu mestre G. Bachelard e de seu mais conhecido discípulo, M.
Maffesoli. Junto dos trajetos do sentido e das narrativas mediáticas é uma noção que serve
para se compreender os curto-circuitos do imaginário, processos de fluxo e refluxo de
imagens simbólicas e reatualizações nas práticas de comunicação e consumo. Diante desta
consumação de narrativas mediáticas (o que se chamou de consumação mediática) nós
procuramos identificar a formação disto que, seguindo uma tradição dos estudos do
imaginário, e considerando a singularidade histórica do consumo, chamou-se aqui, por
definição, de imagens simbólicas do consumo: são imagens que se formam nos trajetos do
sentido em uma sociedade dita de consumo, ou seja, na sobreposição e interpenetração mútua
do mundo das imagens internas (consumo da alma) e o mundo das imagens externas (alma do
consumo) – o que constitui um imaginário coletivo, mediatizado e em consumação, ao menos
desde aquela Paris do século XIX, a capital do Capital, a cidade-fetiche, paradigma que
antecipa a contemporânea discussão sobre o consumo (BACCEGA, 2008).
Num sentido epistemológico, a Mitosfera do Consumo indica que, após uma saturação
de alguns valores da modernidade (do indivíduo, do valor trabalho, do pensamento linear, de
uma racionalização generalizada da existência, de um senso de civilização que pressupõe um
senso de barbárie, do utilitarismo ou senão do mito do Progresso), emergem outros mitos no
espaço público e oficioso, e também nos espaços oficiais onde o esquema, o arquétipo e o
símbolo são sensíveis. Ou seja, há o retorno ou uma reatualização de imagens no universo
contemporâneo e pós-moderno do consumo, que uma cultura judaico-cristã ocidental moderna
considerou inútil (impedimenta inutile). A “performatização do modelo ocidental”, o “ir direto
ao ponto” (la via recta) que parte de uma separação, de uma dicotomização do mundo (o
corpo e o espírito, a natureza e a cultura, o material e o espiritual), fez com que o ocidente
deixasse à beira da estrada, como teorizou Thomas Kuhn (citado por Maffesoli em diversos de
seus dizeres), o sonho, o afeto, o jogo. Maffesoli, então, propõe que isso foi eficaz e
significou o fundamento da modernidade:
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O ocidente, digamos, viajou com menos peso e foi direto ao ponto. Isso é a
modernidade, ou seja, a performatização do mundo ocidental, mais uma vez.
Atualmente, estamos descobrindo que ir direto ao ponto nos levou direto
contra o muro. Nós estamos, agora, recuperando essas bagagens deixadas à
beira da estrada: a bagagem festiva, a lúdica, a onírica, que foram parâmetros
da humanidade. Para mim, esta é uma concepção mais ampla da natureza
humana, que também é, simplesmente, uma natureza. O que eu proponho é
uma visão de um ser humano inteiro, holístico, não só em pedaços, ou seja,
um cérebro que, de certa maneira, é uma concepção um tanto esquizofrênica.
Pois todo o valor é colocado na cultura. Essa ideia de ser humano inteiro,
holístico, é a de um ser humano que recuperou essas bagagens e, para mim,
isso é muito mais natural. Este é o fundamento dessa relação que, na minha
opinião, caracteriza a pós-modernidade. Eu desenvolvi essa noção através da
ideia de razão sensível. Não defendo uma abdicação da razão, mas também
não acredito no ser puramente racional, pois existem todos os outros sentidos
(MAFFESOLI, 2013, p. 17).

No sentido de um esquematismo transcendental do eufemismo tratado por Durand
(2012), pareceu-nos revelador observar e descrever, nos limites da nossa “razão sensível” e da
nossa abordagem de inspiração mitodológica, uma topologia fantástica criada com base no
pensamento simbólico e metafórico associado aos sentidos da morte (de pessoas célebres), ou
às “tragédias” e às formas contemporâneas e mediáticas assim nomeadas no espaço público,
“abrindo uma ‘inesgotável paisagem de ações, sofrimentos e novas possibilidades’”
(ARENDT, 2008, p. 343 apud SIMÕES, 2017, p. 72). Se se pode considerar que uma
tragédia mediática gera uma espécie de catarse da audiência ao provocar uma constelação de
imagens e sentidos da morte, um tipo de contágio emocional, ela será também um elemento
garantidor de uma constelação de sentidos para a vida – da organização do caos em cosmos,
como tem sido desde os estágios iniciais do desenvolvimento humano. O cientista das
religiões, Mircea Eliade, mostrou exaustivamente que, na concepção primitiva, uma “nova
era” começava com cada novo reinado, mas também com “a consumação de um casamento,
com o nascimento de uma criança, etc. Porque o cosmos e o homem se regeneram
constantemente e por todos os meios, o passado é consumado, os males e os pecados
eliminados, etc”. É interessante notar como a palavra consumação aparece aí para configurar
os “instrumentos de renovação [que] tendem para o mesmo objectivo: anular o tempo
passado, abolir a história através de um retorno contínuo in illo tempore, pela repetição do
acto cosmogónico” (ELIADE, 1988, p. 95).
Pareceu-nos que é sob essa organização do caos em cosmos que o pensamento
simbólico joga, no quotidiano, o seu papel cosmológico, mas também místico ou metafísico,
sociológico e psicológico fundador de uma mitosfera do consumo, onde, de fato, podemos
reconhecer uma “consciência da normalidade da catástrofe cíclica” (ELIADE, 1988, p. 103);
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uma “certeza de que ela tem um sentido e, sobretudo, de que ela não é nunca definitiva”
(ELIADE, 1988, p. 103). No fundo, uma mitosfera do consumo será uma Mitosfera do
Consumo (com letra maiúscula) dos mitos de toda a humanidade, pois que os mitos, como
advertiu Campbell (2002), são constituídos pelos traços comuns de uma única sinfonia da
alma – de uma única consumação da alma, poderíamos acrescentar.
Quando se observa o universo das imagens e narrativas mediáticas e os contextos
socioculturais em que são consumadas, podemos então verificar uma penetração
comunicacional do mito, a característica da redundância dos chamados mitemas. Mitemas são
unidades semânticas de um texto ou de um conjunto de textos que se repetem de modo
obsessivo. São verbos, situações actanciais e objetos emblemáticos que interessam a uma
compreensão de como uma cultura se diz e se organiza – em nosso caso – a partir de imagens
simbólicas e narrativas mediáticas.
As imagens mediáticas, que são imagens que normalmente aparecem sob a forma de
narrativas da própria cultura da audiovisualidade, terão uma função simbólica que nos parece
inconteste no ambiente da consumação mediática. As imagens mediáticas serão imagens
simbólicas do consumo na medida em que garantem a um sujeito morto, por exemplo, a
imortalidade. E isso é bastante comum, do ponto de vista da nossa trajetória antropológica,
pois o sujeito morto aparece “reencarnado” numa ideia, numa fotografia, numa similaridade
encontrada nos gestos de outrem, ou até mesmo em Outro, evidenciando-se que, por toda
parte, existe um esquema arquetípico, imaginário, que trata de uma irresistível continuidade
dos seres e das coisas, sob diversas modulações. Este senso misterioso, trágico e comum a
todos nós, donde o mito se nos dá a ver, ao menos em parte, e momentaneamente, através de
imagens e discursos consumados nos trajetos do sentido, exercerá importante função
simbólica ao garantir um combate efetivo à morte, à dor e ao “Terror da História”, como
propôs Eliade (1988). Combater ou aceitar a morte significará, então, uma iniciação à vida,
lição que se pode tirar da narrativa mais antiga de que temos conhecimento, que é a Epopeia
de Gilgamesh132. Desde então, ou senão desde as atividades significativas do homem, e
guardadas as acentuações temporais e os “impedimentos” que cada época e sociedade
costumam apresentar, além das suas possibilidades, a “razão sensível” do homem tem
compreendido que:

132

Os escritos mais antigos deste conjunto de poemas épicos gravados em tabuletas de argila, em diferentes
línguas, datam do século XX a.C – em cuneiforme sumério. É dado que, pela tradição oral da contação de
histórias, esse poemos épicos são bem mais antigos e anteriores ao advento da escrita.
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Qualquer forma, seja ela qual for, pelo próprio facto de existir e de durar,
enfraquece e gasta-se; para readquirir o vigor, ela tem de voltar ao
amorfismo, nem que seja por um instante; tem de ser reintegrada na unidade
primordial de onde veio; por outras palavras, tem de voltar ao “caos” (no
plano cósmico), à “orgia” (no plano social), às trevas (no caso das sementes),
à “água” (baptismo, no plano humano, “Atlântida”, no plano histórico, etc.)
(ELIADE, 1988, p. 103).

Nos dias que correm, como propôs Moisés de Lemos Martins (2017, p. 18), “a
tecnologia da comunicação e da informação tornou-se em nós a condição de possibilidade de
uma infinidade de narrativas mitopoéticas, [...] a oferecer-nos uma grande variedade de
paisagens imaginárias, lançadas contra o enigma e o labirinto que nos habita”. O sujeito morto
e/ou personagem da tragédia, as situações actanciais e os objetos da tragédia mediática, em
particular no contexto brasileiro – lugar de um sincretismo cultural e religioso privilegiado
para se realizar uma mitodologia, segundo Durand (2003) –, constelam-se numa rede de
imagens simbólicas do consumo (sun/bolé – uma imagem que nos reúne, lembra Martins), na
medida em que permitem uma reunião em torno de um núcleo melhor compartilhado de
sentido que é dado pelo sermo mythicus e suas formas tecnológicas ou contemporâneas de
consumo. O mito é “dilemático”, isto é, existirá por meio de tensões e subsistemas
antagônicos, de sorte que é fácil reconhecer a ambivalência de afetações diante de uma figura
mítica associada a um sujeito morto ou vivo. Que dizer, por exemplo, daquelas figuras
públicas ou célebres que, por conta de seu poder simbólico e dilemático (o salvador pode ser o
vilão, o herói pode ser um monstro), mobilizam graves discussões e embates no espaço
público, nos grupos de conversação das redes telemáticas, senão que é, precisamente, uma
energética simbólica que mobiliza estados emocionais e ambivalentes?
Não será nosso objetivo repetir aqui o que se fez na Parte II deste trabalho, na qual
tratamos da consumação mediática da morte ou da tragédia envolvendo figuras célebres, em
contexto brasileiro, figuras essas construídas em campo de futebol e mediatizado, no caso da
Chapecoense, e em campo teleficcional, mediatizado e seriado, no caso de Domingos
Montagner... Mas tecer algumas considerações finais e mais gerais acerca de como as
imagens simbólicas do consumo se formam junto dessas tragédias mediáticas.
.....
Comecemos do mais arcaico, do que está no início (arché), para compreender que o
trágico emerge no quotidiano e serve de base para o crescimento do que é socialmente
sensível a partir de uma inteligência da morte, da desventura, do calamitoso ou do sinistro que
dado acontecimento trágico provoca.
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Presentes funerários encontrados em sepulturas do Vale de Neander, pinturas,
provisões e ferramentas, entre os neandertais, permitiram-nos concluir que eles acreditavam
na vida após a morte (WULF, 2013). Pólen de rosas, jacintos e cravos embaixo de esqueletos,
na caverna de Shanidar, no Curdistão, imagens de mortos e artefatos primitivos como os
crânios de Jericó de cerca de 7 mil anos atrás, tornaram-se, pois, o sedimento do imaginário
coletivo de uma ideia sobre uma transcendência que constantemente se atualiza em forma de
narrativa, nas trocas comunicacionais e de consumo. Como bem apontou Martins (2017, p.
16):
Ao ser tematizada e declinada, a morte dá lugar a falas ou narrativas. E o que
podemos dizer das narrativas é que se trata de paisagens que exprimem
atmosferas sensíveis e sociais. No caso das narrativas contemporâneas,
podemos ainda precisar que se trata de paisagens tecnológicas, que tanto
remetem para um tempo de mobilização total para o mercado, como
simultaneamente remetem para um tempo agitado, um tempo de
sobreaquecimento contínuo, que nos mobiliza as emoções e configura
formas melancólicas, que resultam da combinação entre techné e aesthesis,
ou seja, entre técnica e emoção, e também, entre techné e arché, o que quer
dizer entre o novo e o arcaico.

É com vistas nessa sinergia do arcaico e do tecnológico – donde o antagonismo radical
do imaginário que vive ao combater a morte e que remete à condição trágica da nossa
existência – que se pode localizar o nível fundador ou enraizado do par comunicação e
consumo, bem como a sua dinamicidade (enraizamento dinâmico para Maffesoli, hipótese da
pós-modernidade). Desde uma perspectiva como essa, que se vale, em larga medida, de uma
noção teórica da antropologia durandiana, que é o trajeto do sentido, e do critério da
redundância e revelação dos mitemas na escolha mitodológica (como por exemplo o mitema
da tragédia), chegamos às imagens simbólicas do consumo ligadas ao que se chamou de
tragédia mediática. Além de ter sido útil para compreender certas paisagens ou atmosferas
tecnológicas e sensíveis como propõe Martins, percebemos mais tarde que essa noção também
tem a ver com o conceito de acontecimento trabalhado em sua pesquisa, intitulada “O fluxo e
a morte: desafios teórico-metodológicos acerca do acontecimento mediático” 133. Entre os
diversos investigadores que integram essa pesquisa, destacamos o acontecimento tal como
operacionalizado por Paula Simões, já que aí este é tratado a partir do seu poder de afetação
ou da sua passibilidade; de um poder hermenêutico e de revelação.

133

A morte como acontecimento mediático e cultural constitui o objeto de análise de duas equipes de
investigação, uma da Universidade Federal de Minas Gerais (Belo Horizonte, Brasil) e outra da Universidade do
Minho (Braga, Portugal). Desde 2004, essas equipes se reúnem no âmbito do projeto FCT/Capes, aprovado com
a designação “O fluxo e a morte: desafios teórico-metodológicos acerca do acontecimento mediático”
(MARTINS, 2017).
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Embora nossa abordagem se volte às imagens simbólicas do consumo (donde vimos
emergir na nossa própria argumentação uma série de noções articuladas entre si, originais até
certo ponto, como a noção de imagens simbólicas do consumo, a consumação mediática, a
tragédia mediática, a sonhação mediática, etc.), a tragédia de Domingos e a tragédia da
Chapecoense poderiam se somar aos estudos de Simões, quando estes tratam de um tipo
específico de morte: a das figuras públicas ou das celebridades. Sua análise partiu, justamente,
destes dois eixos já apontados (poder de afetação e poder hermenêutico) e que poderiam se
aplicar às análises da tragédia mediática de Domingos e da Chapecoense – o que de certa
forma realizamos sob uma espécie de mergulho arquetipológico. Como pudemos concluir
acerca da consumação das tragédias mediáticas por nós estudadas, Simões (2017, p. 77)
concluiu também que “apesar das distinções, o que todas as mortes analisadas evidenciam é o
desejo de perpetuação de uma imagem pública positiva e associada à vida” 134.
.....
O que as imagens simbólicas do consumo, ou as imagens simbólicas da consumação
de tragédias mediáticas querem fundamentalmente nos dizer? O que as tragédias mediáticas
que estudamos nos dizem é que essas imagens são o próprio significado original do que uma
imagem, afinal, deve ser. “Uma imagem obtém o seu significado ao retratar algo ausente, algo
que qua absentia só pode estar presente como uma imagem e na imagem” (WULF, 2013, p.
27). Hans Belting (2001, p. 144 apud Wulf, 2013, p. 27) nos lembra que o morto sempre
estará ausente, que “morte é uma ausência insuportável que se pretende preencher com uma
imagem para torná-la suportável”. Ele continua dizendo que é por essa razão que banimos os
mortos para um lugar escolhido (a sepultura), conferindo-lhes, na imagem, um corpo imortal,
um “corpo simbólico, pelo qual eles são ressocializados enquanto seu corpo mortal se
dissolve no nada”.
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Tal como em nosso trabalho, Simões (2017, p. 75) mostra que o seu recorte empírico foi construído ao longo
da pesquisa, a partir da própria emergência dos acontecimentos e da visibilidade que eles assumiam na cena
pública. Em artigo, ela apresenta alguns dos resultados das análises das mortes de seis figuras públicas e/ou
celebridades: “o líder sul-africano Nelson Mandela (morto em cinco de dezembro de 2013); o ator Walmor
Chagas (que cometeu suicídio em 18 de janeiro de 2013); o também ator José Wilker (vítima de um infarto em
cinco de abril de 2014); o então candidato à presidência da república Eduardo Campos (morto em um acidente
aéreo em 13 de agosto de 2014); o ator norte-americano Robin Williams (que se suicidou em 11 de agosto de
2014); e o jogador de futebol Sócrates (morto em quatro de dezembro de 2011)”. Levantou-se, ainda nessa
pesquisa, a figura então anônima de Eliza Samúdio, desaparecida em junho de 2010 e declarada morta. Eliza era
ex-namorada do goleiro Bruno Fernandes, do Flamengo. A pesquisadora destaca que o que se evidencia a partir
dos exemplos é o modo como cada morte de um sujeito célebre afeta uma sociedade ou um grupo de uma
maneira distinta, tendo em vista, sobretudo, o tipo de morte e a biografia do morto.
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Foi, portanto, na tragédia mediática que vimos uma chave de compreensão de como
essa dimensão radical ou arquetípica se reatualiza nas narrativas mediáticas consumadas no
quotidiano. Foram duas as tragédias mediáticas analisadas, especialmente a partir de uma
fundamentação mitodológica (Gilbert Durand): a tragédia de um ator, protagonista e herói da
novela Velho Chico – que morreu no período de folga das gravações da fase final da novela,
no rio (um dos mitemas mais redundantes) –, e a de um time de futebol, a Chapecoense, que
cai com um avião (donde o esquema arquetípico da queda e todo o cortejo semiológico que
daí se desdobrou). Ambas as tragédias datam do ano de 2016. E foi por meio da sua contação
mediática, das suas imagens simbólicas do consumo formadas, sobretudo, em contexto
mítico-mágico e religioso brasileiro, que se pôde observar a emergência de uma geografia
transcendental da tragédia, espaço de uma fantástica do imaginário, ou uma mitosfera do
consumo em que o herói renasce em um mundo melhor; ou renasce melhor na terra – como no
caso dos sobreviventes das duas tragédias analisadas: a atriz Camila Pitanga, na tragédia de
Domingos, e os seis sobreviventes da tragédia da Chapecoense 135.
A esse esquema arquetípico dos sentidos da vida que passam pelos sentidos da morte –
e pela consumação mediática –, o pensamento metafórico (que instrui) é convocado junto da
noção de esfera, que empresta seu sentido de totalidade e compreensão ao tema das
atmosferas sensíveis e tecnológicas. O mito está na esfera do consumo, nos trajetos do sentido
e nas narrativas mediáticas. O mito está no quotidiano que torna visível a invisível
sedimentação do passado e do imaginário – o que a palavra consumação sinaliza melhor do
que a palavra consumo e o que a consumação mediática acentua em especificidade
tecnológica e comunicacional. A nossa tese é a de que as diversas mitosferas do consumo que
se formam com as narrativas mediáticas indicam essa presença da duração (index do
inconsciente coletivo) e por isso servem para tratar do núcleo melhor compartilhado da
comunicação e do consumo, que é o mito, as suas imagens simbólicas do consumo.
Omar Rincón (2006) nos diz exatamente isto: que a tecnologia mediática não encanta
por si só, mas porque é justamente com ela que contamos as nossas histórias, a dos nossos
heróis, monstros, protetores... Sabemos que um filme de ficção ou uma telenovela não passam
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Do time da Chapecoense: o zagueiro Neto, o lateral Alan Ruschel e o goleiro Follmann. Também
sobreviveram o jornalista Rafael Henzel e dois integrantes da tripulação: Ximena Suárez e Erwin Tumiri. Em seu
estudo sobre a morte das figuras públicas ou das celebridades, Simões (2017) destacou a assimetria entre
célebres e anônimos percebida na importância conferida à morte de uma celebridade e na invisibilidade
reservada à de sujeitos anônimos. Sugere, então, uma problematização da hierarquia de notícias construídas pelo
jornalismo. Em nosso recorte, esse traço é evidente, inclusive, pela importância conferida à sobrevivência dos
jogadores, e logo atrás do jornalista, enquanto pouco se fala dos integrantes da tripulação.
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de histórias ficcionais, às vezes “baseadas em fatos reais”, mas sempre reais e verdadeiras em
função do nível fundador de uma tópica sociocultural e do seu poder de afetação, o que
constitui uma mitosfera da consumação da alma em relação a algo que tem o poder de nos
“lançar-com”, numa reunião de emoções... Nesse instante é que se cria uma topologia
fantástica, transcendente e/ou profunda, social, política, etc. Os media têm essa raiz
mediúnica, de medium, e seria fácil mostrar como em todas as religiões, sob diversas formas,
os meios de comunicação mostram uma irrupção do sagrado no mundo; de modo que os
media têm esse enraizamento com o misterioso e o transcendental, e uma dinamicidade no
universo da consumação que é capaz de, para o bem e para o mal, reatualizar 136 imagens
arquetípicas nas práticas de consumo. Enraizamento dinâmico, propõe Maffesoli em diversos
de seus escritos, curto-circuito do imaginário que torna visível, através das imagens e
narrativas mediáticas, ao menos em parte, o invisível da comunicação e da consumação
humanas. Nesse sentido, a comunicação e a consumação podem ser consideradas enquanto
fenômenos socioculturais articulados ao mito e à sua energética simbólica capaz de nos lançar
às bordas do que pode ser conhecido e o que se mantém um mistério
.....
Nem tudo é dado a ver na cultura mediática, apesar do rompimento quase que absoluto
das fronteiras da esfera privada da pessoa (das suas fantasias, dos seus sonhos, desejos, etc.) e
a da esfera pública. Pensemos, por exemplo, nas tragédias mediáticas analisadas neste
trabalho e como sua visibilidade excessiva (reproduzida nos diversos meios de comunicação)
oculta outros tantos acontecimentos da vida social. Capilaridade elétrica e eólica das imagens,
disse Norval Baitello Júnior (2010), não sem providenciar uma teoria que problematiza, na
contemporaneidade, isto que talvez funcione aqui para falar da consumação na sua face mais
“masculina”137, que é o seu esquema da devoração, da competição e da castração. Trata-se da
máxima antropofágica de Oswald de Andrade – “A vida é devoração pura” – elevada a formas
de consumação mediática. Em seu livro A Era da Iconofagia, Baitello (2014) propõe
pensarmos na antropofagia pura, em que corpos devoram corpos, na iconofagia pura, em que
imagens devoram imagens, na iconofagia impura, em que corpos devoram imagens; e na mais
136

Neste trabalho nós utilizamos insistentemente a palavra reatualizar, quando talvez bastasse usar o verbo
atualizar. Mas fizemos essa escolha porque a palavra parece mais facilmente remeter às ideias de ritual e
ritualidade de consumo, de Mitosfera do Consumo, trajetos do sentido e narrativas mediáticas. Até mesmo a
assimetria mediática na contação de mortes entre célebres e anônimos pode ser uma reatualização da lógica do
mundo grego antigo, que opunha “a glória dos heróis imortais ao esquecimento que aguardava os mortais
comuns” (COELHO, 1999, p. 32 apud SIMÕES, 2017, p. 81).
137
Sobre o esquema arquetipal masculino, conferir Boechat (2009) e também um artigo em que tratamos de
realizar um olhar mitodológico sobre a temporalidade dos slogans que passam na TV (OLIVEIRA, 2015).
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problemática forma – dada a relativa autonomia do universo de produção de imagens
mediáticas, da sua excessiva presença na vida social, tema que Contrera (2010) demarcaria
também com a Mediosfera – a antropofagia impura, em que imagens devoram corpos.
No âmbito do trajeto do sentido proposto por G. Durand, e do recorte empírico desta
pesquisa (as tragédias mediáticas), essas teorias sugerem que o polo das intimações
“históricas” ou pedagógicas do meio social altera profundamente o modo como, por exemplo,
nos relacionamos diante da morte. Simões pôde mesmo especular sobre o que levaria alguém
a se fotografar diante do caixão de uma figura pública, como as selfies no velório de Eduardo
Campos ou de Nelson Mandela. Concordamos com essa pesquisadora que existe aí um desejo
de não somente testemunhar o momento, mas compartilhar uma imagem de si diante de
cenários, fatos e pessoas. E que a esse desejo quase generalizado, marca da
contemporaneidade, soma-se um segundo aspecto relacionado à busca pela fama que possa
converter um sujeito comum em célebre, mesmo que por pouco tempo:
Há hoje um desejo quase generalizado de que suas fotos, seus posts, seus
comentários, sua vida, enfim, sejam curtidos/as em suas redes de
relacionamentos. É quase como se o que não foi curtido não tivesse
existência, situando o protagonista de tais espaços num locus de
invisibilidade (SIMÕES, 2017, p. 79).

É tênue, portanto, a linha que separa o que pode fazer bem e o que pode fazer mal
neste reencantamento do mundo pós-moderno, neste mundo do consumo que, como
problematizou Marc Augé (2012), basta a si mesmo, porque tem ares de cosmologia: é uma
cosmotecnologia que, junto dos media, constitui-se sob a “tentação de confundir espaço
público e espaço do público, no sentido teatral do termo” (AUGÉ, 2012, p. 37).
Sem dúvida, as tragédias mediáticas que analisamos no horizonte teóricometodológico da Mitosfera do Consumo, dos trajetos do sentido e das narrativas mediáticas
mostram o que Simões (SIMÕES, 2017, p. 78) também compreendeu em suas análises: que
há “uma atitude respeitosa diante da morte de um sujeito (célebre ou não) [que] consiste em
olhar e captar a dor e o sofrimento do outro, colocando-se no lugar dele e construindo um
posicionamento que evidencie esse diálogo atento que configura, então, a ética do respeito”.
Em contrapartida, é fácil encontrar “outras atitudes que se afastaram do luto e do respeito que
a morte evoca, inscrevendo-se no terreno da insensibilidade e do desrespeito” (Idem.); a
pesquisadora menciona, por exemplo, manifestações de pessoas que, no caso de Eduardo
Campos, desejaram que fosse outro(a) candidato(a) à presidência a estar no seu lugar (de
morte).
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.....
Para além das tragédias mediáticas, objeto de estudo realizado na Parte II deste
trabalho, quisemos explorar desde a Introdução do título da tese e das suas cifras (Mitosfera
do Consumo: trajetos do sentido e narrativas mediáticas) – o que se desdobrou na Parte I –
uma tradição teórica do imaginário, donde é possível reconhecer na obra de Bachelard o
pêndulo epistemológico que norteará as obras de Durand e Maffesoli e esta nossa humilde
contribuição aos estudos de comunicação e consumo: trata-se do pêndulo do próprio
imaginário enquanto categoria que, até a publicação de La Formation de l’Esprit Scientifique
(1938), era caracterizado por Bachelard como “obstáculo ao processo do desenvolvimento da
ciência” (FELINTO, 2005, p. 75). Para o epistemólogo, a ciência não deveria aceitar as
imagens sob pena de se tornarem vítimas das metáforas. O espírito científico, então, deveria
lutar contra as imagens, as analogias e as metáforas... Até que, ele próprio, dois anos depois,
em La philosophie du non (1940), revalida o poder da imagem e do pensamento metafórico
no âmbito da investigação científica perguntando aos cientistas sobre como eles pensam,
como são suas tentativas, seus ensaios e erros. Que motivações os levam a mudar de opinião?
Os cientistas nos transmitem, dizia esse que foi também filósofo e poeta, ideias vagas, as
próprias contradições, as ideias fixas e as convicções não confirmadas. Felinto reconhece,
então, que é em Bachelard que se inicia um “processo de entronização do imaginário como
fundamento do pensar humano” (Ibid., p. 76):
Pouco a pouco, produz-se uma mutação na qual já não se poderá falar no
imaginário apenas como a máquina produtora de nossos devaneios ou
ficções descompromissadas com o real. O imaginário estará, também, na
origem da própria ciência e do pensamento filosófico. A fenomenologia de
Bachelard, que se recusava a tomar forma de sistema, mesmo quando
parcialmente tributária de um pensamento sistematizador como o de Jung,
irá depois se encontrar na base do que se pode provavelmente considerar a
mais magnífica sistematização do imaginário já produzida: a obra de Gilbert
Durand. [...] o antropólogo Durand não se eximirá de buscar uma exaustiva
descrição do imaginário como clavis universalis; descrição que abarca sua
gênese, sua estrutura e seus processos de funcionamento (FELINTO, 2005,
p. 76).

Seguindo as abordagens de Ana Taís Barros, é preciso anotar mais uma vez que As
estruturas antropológicas do imaginário fora publicada na França dos anos 1960, quando o
estruturalismo estava na moda e os autores em evidência na rive gauche seguiam Descartes,
Hegel, Marx e Freud. Durand pretendeu mesmo “terminar com a infindável disputa entre o
estruturalismo e a hermenêutica, propondo um estruturalismo figurativo, de formas dinâmicas.
No entanto, isso não impede que os leitores ligeiros de Durand vejam na sua obra
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determinismo e esquematismos” (BARROS, 2017, p. 201). Barros explica o que são essas
estruturas figurativas, donde podemos abstrair uma explicação para o que são as imagens
simbólicas do consumo. Permitimo-nos, assim, fazer algumas anotações entre colchetes na
citação a seguir:
[As estruturas figurativas] são maneiras que a imaginação tem de organizar
as imagens simbólicas, entendidas como profundamente (ou seja,
arquetipalmente) motivadas e, aí sim, culturalmente determinadas [pelas
intimações do consumo, dos media, etc.]. Ora, nem a incontornabilidade
arquetipal, nem a determinação cultural [das imagens e narrativas
mediáticas, por exemplo] são fixas; elas estão situadas em polos extremos do
imaginário, ambos lutando por se instalar na consciência antropológica. A
arquetipia e a fenotipia criam entre si um trajeto no qual as imagens
movimentam-se, chamado por Durand de trajeto antropológico ou trajeto do
sentido. O modo que essas imagens [simbólicas e do consumo] organizaremse, nesse movimento, resulta em estruturas que, por serem determinadas
pelas próprias imagens, são chamadas de figurativas (BARROS, 2017, p.
201).

Sob um olhar que se pode dizer parte de uma “definição operacional” das estruturas
figurativas e de um “mergulho arquetipológico durandiano” (Idem.), esta tese voltou-se à
esfera do mito, do imaginário, da comunicação e da consumação mediática para observar os
trajetos do sentido numa consumação de narrativas ligadas a tragédias que envolveram
personalidades célebres; tratou-se, portanto, das imagens simbólicas do consumo formadas
nos trajetos do sentido estabelecidos com as narrativas mediáticas. Tal acentuação do par
comunicação e consumo em nossa pesquisa decorre de uma constatação quase que imediata
do quotidiano, donde Baccega (2009) compreenderia que os discursos aí produzidos têm no
consumo um de seus constituintes e os media como principais aliados. Se se fala em discurso
neste contexto em que, “com as novas tecnologias de linguagem, à memória carnal das
línguas ‘naturais’ juntam-se as várias modalidades da memória metálica, os multi-meios, a
informática, a automação” (ORLANDI, 2013, p. 10), cabe lembrar que para a língua – e para
o imaginário – “não há essa separação entre emissor e receptor, nem tampouco eles atuam
numa sequência em que primeiro um fala e depois o outro decodifica etc. Eles estão ao
mesmo tempo realizando o processo de significação [e de imaginação simbólica] e não estão
separados de forma estanque” (Ibid., p. 21).
Nesse sentido, pareceu-nos ainda mais apropriada a noção de Mitosfera do Consumo
para pensar no ambiente figurativo ou simbólico da comunicação e da consumação mediática,
que tem nos meios de comunicação com função pós-massiva uma implosão da autoria (autoria
dispersa de imagens e, inclusive, de “falsas notícias”) – um problema para o jornalismo
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contemporâneo, ou senão para toda uma comunidade imaginada, o que não deixa ser uma
característica e uma virtude essenciais dos mitos pós-modernos.
Tendo se deparado com a morte, esta proposta teórica assumiu-se no tratamento
hermenêutico de tragédias mediáticas a partir das quais a morte ou a sobrevivência se
mostraram como um início. Como destacou Simões (2017, p. 74), “a morte [ou uma tragédia,
uma sobrevida] pode ser pensada como um começo: um acontecimento que convoca atitudes
e posicionamentos a partir do modo como somos afetados por ele”. Segundo entende, a morte
(e poderíamos pensar, ainda, na tragédia mediática ou mediatizada) pode ser pensada como
um início, já que, sendo “fonte de sentido para compreender as coisas do mundo, apesar de ser
o ponto final em uma trajetória de vida, [...] pode inaugurar coisas novas” (Idem.):
Pode fazer surgir um debate em relação a um tema controverso em
determinado contexto ou em relação à própria biografia do sujeito morto.
Dependendo da situação da morte, ela pode trazer à tona debates importantes
em torno da segurança dos diferentes meios de transporte ou da qualidade da
saúde pública no país, por exemplo. É partindo de seu poder hermenêutico
que a morte [ou a tragédia] pode revelar problemas públicos, a partir dos
campos problemáticos que constrói ou nos quais se inscreve. Como outros
acontecimentos, a morte pode, no mesmo processo, obscurecer outras
questões, dependendo do modo como lidamos com ela em diferentes
momentos. Ou seja, dependendo da maneira como a mídia e a sociedade
tratam uma determinada morte, questões podem ser reveladas ou
negligenciadas em determinados contextos (SIMÕES, 2017, p. 74).

Simões não sugere que as mortes por ela analisadas tenham suscitado grandes
discussões ou foram amplamente debatidas em nossa sociedade; mas que tais acontecimentos,
como as tragédias mediáticas que nós, sob inspiração mitodológica, analisamos, indicam ou
mobilizam questões importantes que são mais ou menos problematizadas nos contextos. Se
pensarmos na tragédia mediática como mito e acontecimento, concordamos com Simões
(2017, p. 72) quando entende que “[o] acontecimento é capaz de esclarecer aspectos do
mundo em que irrompe, na medida em que convoca uma compreensão acerca do passado que
aí se constitui e sinaliza novas possibilidades no futuro que projeta”.
Na tragédia de Domingos, falou-se da importância de se proteger o Rio São Francisco,
por exemplo, e, portanto, vimos emergir novamente este senso de ecosofia, como propõe
Maffesoli (2017), ao falar de uma sabedoria da nossa casa comum. Na tragédia da
Chapecoense, apontou-se por muitas vezes o motivo do acidente, falta de combustível,
levantando-se uma série de questões mais ou menos obscuras com relação aos negócios da
companhia aérea. Deixar de se realizar o procedimento padrão, por parte do piloto que – como
se conta – decide economizar custos na hora de comprar a quantidade certa de combustível, é
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um gesto que, embora pouco tenha a ver com a contação fantástica do mito da Chapecoense
(em que se acentua o esquema da queda – morte de 71 pessoas – e da ascensão do time, antes
e depois da queda, dos sobreviventes/heróis, milagres, etc.), revela sérios problemas do sujeito
endividado, como parecia ser o caso do piloto que era em parte dono da companhia 138. É,
pois, esta face terrível do consumo, a mais nervosa, como colocou Barcellos (2012), que é a
compra, e que, por meio de uma economia monetária que exclui o chamado “consumidor
falho” (BAUMAN, 2008) parece castrar ou devorar isto que Barcellos também disse estar no
gesto da compra, que é um impulso ascendente, de natureza espiritual. A consumação se faz
junto a gestos inconscientes da sensório-motricidade, entre as dominantes reflexas e as
representações – o que Durand chamou de schème139 –, e não se vê livre desta intimação do
consumo característica do capitalismo na contemporaneidade.
Não foi nosso objetivo, contudo, problematizar a fundo essa face do consumo. Foi,
sim, um achado, compreender como a morte, ou mais precisamente alguns acontecimentos
que estão no horizonte da consumação, e que nós, enquanto sociedade, chamamos de tragédia,
são capazes de detonar no espaço público uma enxurrada de narrativas seguidas de comoção:
uma imagética da consumação da vida que nos coloca, justamente, em confronto com a morte.
Foi aí que o imaginário ou as imagens simbólicas do consumo desempenharam, a nosso ver,
toda sua plenitude eufemizante, metafórica, simbólica e fantástica, num contexto de
consumação mediática – mitosfera do consumo – permitida pelo desenvolvimento tecnológico
e pelo espraiamento desse tipo de consumação, com seus processos de projeção e
identificação característicos140.
.....
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O relato do ex-senador boliviano Roger Pinto, sogro do piloto Miguel Quiroga, de 36 anos, casado com
Daniela Pinto e pai dos três netos do ex-senador, mostra “a história de um piloto que estava fazendo todos os
esforços possíveis para consolidar-se no mercado de aviação latino-americano, lidando com dívidas e
compromissos pesados”. Disponível em: <https://oglobo.globo.com/esportes/sogro-de-piloto-do-aviao-dachapecoense-se-houve-erro-pedimos-perdao-20576028#ixzz544lNDWld>. Acesso em: 13 jan. 2018.
Barros (2017, 202) explica que: “Não há, na língua portuguesa, uma palavra que traduza adequadamente esse
sentido” e pondera sobre as traduções da obra de Durand, em que “foi traduzida também por esquema, como se
Durand a tivesse usado indiferentemente a schéma – o que não é o caso”. Ela entende que esse e outros “erros
podem afetar, consideravelmente, a compreensão de um conteúdo que, em si, é bastante complexo”.
140
Entre as mais de 207 milhões de pessoas que formam a população brasileira, 68% acessam a internet. Entre os
jovens, a adesão chega a quase 100% (93% de quem tem entre 16 e 24 anos). Sobre esses e outros dados,
conferir o monitoramento realizado pelo Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da
Informação (Cetic.br), um departamento do Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR (Nic.br) criado
em 2005. Segundo Lilian Primi (2017, p. 26), tendo visto que em 2005 apenas 9,39% dos domicílios brasileiros
tinham acesso à rede e mais de 67% nunca tinham entrado na Internet, “o cenário se inverteu e quebrou um dos
maiores paradigmas da comunicação no Brasil – o de que nada nem ninguém seria capaz de fazer frente ao poder
da rede brasileira de televisão, liderada com folga pelo grupo Globo”.
139
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É interessante notar o privilégio do paradigma brasileiro para se fazer uma
mitodologia, conforme os dizeres de Durand (2003), donde esta pesquisa identificaria um tipo
de narrativa sobre a morte que se pode somar aos tipos identificados por Martins, a saber,
organizados sobre a ideia de paisagens melancólicas 141. Essas paisagens, no caso brasileiro,
são paisagens mítico-religiosas – paisagens miraculosas ou fantásticas – que costumam se
impor sobre as paisagens tingidas pelo discurso racional, laicizado. Se se considerar que a
morte sofre aí uma invisibilidade, como propôs Simões (2017, p. 84) acerca das mortes de
pessoas públicas e celebridades – a morte “em sua realidade implacável, em sua existência
incontornável, em sua manifestação crua que se opõe à plenitude da vida que se pretende
eternizar ao tratar a trajetória dos famosos” – entende-se que isso só acontece na medida em
que a morte crua ganha em cores imaginárias o sabor da fantástica transcendental de um mito
– de uma energética simbólica que indica a vitória sobre o destino e a morte. Isso ficou
evidente nas tragédias/narrativas mediáticas analisadas.
Não quisemos colocar, entretanto, logo no título desta tese, isto que seria o seu objeto
empírico: a tragédia de Domingos e a tragédia da Chapecoense. Propusemos um deciframento
da Mitosfera do Consumo, dos trajetos do sentido e das narrativas mediáticas (Parte I) para
fornecer ao leitor e a nós mesmos algumas condições teórico-metodológicas para se abordar a
comunicação mediática e o seu consumo através do mito, ou da formação das imagens
simbólicas do consumo, em situações ou atmosferas tecnológicas e sensíveis. Contamos,
assim, com um tipo de pensamento esférico que se desdobrou nas tragédias mediáticas
analisadas na Parte II.
A máxima pascaliana de que o conhecimento é como uma esfera, e que em
aumentando o seu volume aumentamos também o contato com o desconhecido, serviu à
produção desse tipo de pensamento que mobilizou a Mitosfera do Consumo enquanto noção
teórica e metodológica; o pensamento esférico, tal como se propôs aqui, não pretendeu
esgotar-se em sínteses de sentido prontas e acabadas, mas permitiu que se pudesse atuar num
ir e vir retornável do mito, da esfera, do consumo – e logo dos trajetos do sentido e das
narrativas mediáticas. O pensamento esférico, que é também metafórico e que se conjuga com
o pensamento lógico-empírico, pode nos conduzir às ambivalências existentes na formação
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Martins (2017) propõe seis tipos de narrativas sobre a morte: as que congelam dissimuladamente o mundo; as
narrativas da morte como ausência; como estéticas de desaparecimento; como melancolias metafísicas; como
desolação e abandono; e como catástrofe do humano. Talvez nós pudéssemos, aqui, desde um contexto
brasileiro, ampliar essa tipificação com as “narrativas de morte como fantástica transcendental do mito”, nome
que daríamos às narrativas de morte amplamente difundidas sobre Domingos e a Chapecoense.
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das imagens simbólicas do consumo; numa mitosfera do consumo em que o símbolo é – num
sentido durandiano – hormônio do sentido, da liberdade. A Mitosfera do Consumo se nos
mostrou, pois, como uma noção teórica que, articulada a de trajetos do sentido e a de
narrativas mediáticas é capaz de indicar a progressividade das histórias humanas, donde o
Progresso será tão somente um mito (dentre tantos outros que emergem na pós-modernidade)
que tem sido atualizado – saturado – especialmente por grupos que Durand (2003) diria se
tratar dos dissidentes ou negativos, e que são os que têm sempre mais possibilidades de
representar os “fermentos de oposição” e a emergência de novos mitos.
O Grupo de Pesquisa Juvenália, sediado na ESPM-SP, tem tratado dessas questões no
âmbito dos estudos de comunicação e consumo. Não por acaso, noções como a de pósperiférico (ROCHA; SILVA; PEREIRA, 2015, p. 100) têm sido aí formuladas para dar conta
de “expressões diaspóricas e polifônicas que implodem o núcleo de algumas centralidades
hegemônicas”, indicando-se, ainda, “caminhos possíveis de diálogo sobre a reconfiguração e
onipresença do sagrado e do mito no cotidiano pós-moderno” (ROCHA, 2017, p. 14).
Compreender a Mitosfera do Consumo, os trajetos do sentido e as narrativas
mediáticas implicou, aqui, o desejo de querer compreender como é possível falarmos, na
Comunicação, em consumo simbólico, em imagens simbólicas.
Em sua Introdução à mitodologia, Durand (2003) propôs como método de leitura de
um texto que se identificasse nele as redundâncias, já que a redundância é o indício de todo
procedimento mítico. O sermo mythicus se vale da acumulação obsessiva de imagens, o que
dá uma série de constelações de imagens simbólicas que, se analisadas sob os princípios da
chamada Teoria Geral do Imaginário – que a Comunicação vem dando alguma atenção há
pouco mais de uma década, com precursão de Ana Taís Barros –, pode significar a produção
de um conhecimento sobre o que Durand também afirmou se tratar do núcleo melhor
compartilhado da compreensão. Isso implica conhecer melhor a nós mesmos, aquilo que nos
comunica, o Outro... A comunicação e o consumo.
Nosso trabalho teve aí um ponto de partida epistemológico e de fundamentação
teórico-metodológica, tratando de realizar uma reaproximação com uma sabedoria popular,
com o quotidiano, o que nos pareceu adequado a um diagnóstico de como se formam algumas
atmosferas sensíveis da comunicação, do consumo e do imaginário. Seu prognóstico será
outra questão.
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APÊNDICE A – Tabela elaborada a partir de princípios mitodológicos sobre manchetes
veiculadas no Portal R7 acerca da Tragédia da Chapecoense

DIA

29/11/2016

HORA

03h21

06h04

MANCHETES - SITUAÇÕES
ACTANCIAIS

FIGURAS, OBJETOS,
VERBOS

LOCAIS OU EVENTOS
EMBLEMÁTICOS

Avião da Chapecoense tem problemas

ter (problemas

Avião da Chapecoense;

elétricos e sofre acidente na Colômbia

elétricos); sofrer

acidente; Colômbia

Conmebol cancela final depois de acidente
com Chape

cancelar

Conmebol; final; acidente
com Chape

Clubes do Brasil e do mundo demonstram
06h51

apoio à Chapecoense; CBF foi uma das

apoiar; manifestar

apoio à Chapecoense; CBF

últimas a se manifestar

07h21

07h30

07h53

08h03

08h18

08h21

08h40

Veja fotos do local do acidente com voo da
Chapecoense
Queda de avião da Chapecoense mata 75 e
deixa seis feridos na Colômbia
Amigo desmente contato entre mulher e
goleiro que estava em vôo da Chapecoense

ver

cair; matar; deixar

desmentir

mulher; goleiro; amigo; voo
da Chapecoense
lista de passageiros; voo;

passageiros de voo da Chapecoense

passageiros)

Chapecoense; Colômbia

Conheça os sobreviventes do acidente

conhecer

acidente; sobreviventes;

envolvendo a Chapecoense na Colômbia

(sobreviventes)

Chapecoense; Colômbia

Foto mostra última imagem da

mostrar (última

última imagem; acidente;

Chapecoense antes de acidente de avião

imagem)

avião

CBF adia decisão da final da Copa do Brasil
após tragédia

adiar

querosene de avião fora antes de acidente da

informar; jogar

Neymar, Michel Temer, Neto e outros e
famosos lamentam o acidente com o time da

Saiba quais são os jogadores da
Chapecoense que não embarcaram no avião
e escaparam da morte

CBF; Copa do Brasil;
tragédia

piloto; avião, acidente,
Chapecoense

Neymar, Temer, Neto;
lamentar (acidente)

Chapecoense

09h00

Queda de avião da
Chapecoense; Colômbia

divulgar (lista de

Chapecoense

08h53

da Chapecoense

Aviação Civil da Colômbia divulga lista de

Piloto informou pane elétrica e teria jogado
08h47

fotos do local; acidente; voo

famosos; acidente;
Chapecoense

saber; (não)

jogadores da Chapecoense;

embarcar; escapar

avião; escapar da morte
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Tragédia na Colômbia interrompe ascensão
09h29

interromper;

Tragédia; Colômbia;

conhecer

ascensão da Chapecoense

Temer decreta luto oficial e determina ajuda

decretar;

Temer; luto oficial; famílias

a famílias de vítimas de queda de avião

determinar

de vítimas; queda de avião

destacar (tragédia)

tragédia do Chapecoense

cancelar; respeitar

Ceni; Chapecoense

da Chapecoense no futebol; conheça a
história do time

09h35

09h40

09h50

Mídia internacional destaca tragédia do
Chapecoense
Apresentação de Ceni como técnico é
cancelada em respeito à Chapecoense
Anac diz que negou autorização a voo da

09h55

Chapecoense com base em acordos de
aviação

10h03

autorizar; voar;
negar

Companhia não foi autorizada para realizar

autorizar; voar;

Anac; voo; companhia;

voo direto à Colômbia, diz Anac

negar

Colômbia

Barcelona e Real Madrid fazem minuto de
10h40

silêncio em homenagem às vítimas da

homenagear

tragédia

Conmebol declarar Chapecoense campeã da

Barcelona; Real Madrid;
silêncio; vítimas da tragédia

tragédia; Atlético Nacional;

Após tragédia, Atlético Nacional pede para
10h44

Anac; vôo

pedir; declarar

Copa Sul-Americana

Conmebol; Chapecoense
campeã da Copa SulAmericana

Ex-técnico da Chapecoense, Guto Ferreira
10h47

lamenta tragédia: "A vida me quebrou as

lamentar (tragédia)

Guto Ferreira; tragédia

pernas"

10h50

Filho do técnico Caio Júnior não embarcou

(não) embarcar;

porque esqueceu o passaporte

esquecer

“Mulheres de jogadores desmaiam, outras
10h56

seguram chuteiras que ficaram no clube”,

mulheres de jogadores;
desmaiar; segurar

diz treinador

11h01

11h02

11h26

11h32

Jornalista postou foto de dentro de avião
antes do acidente
Autoridades da Colômbia atualizam lista de
sobreviventes
Clubes baianos se solidarizam com tragédia
envolvendo elenco da Chapecoense
Temer lamenta em discurso tragédia com

Passaporte

chuteiras que ficaram no
clube

postar

atualizar

foto de dentro do avião
antes do aciedente
Colômbia; lista de
sobreviventes

solidarizar-se

tragédia da Chapecoense

lamentar

Temer; tragédia com
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Chapecoense: ' foi um fato tristíssimo'

11h41

Voz marcante do Brasil, narrador Deva
Pascovicci foi uma das vítimas da tragédia

Chapecoense

ser (vítima)

Nego do Borel lamenta morte de amigo
11h49

jogador da Chapecoense: "Não dá para

lamentar

“Agora vai partir”. Vídeo dentro do avião

partir; mostrar;

mostra alegria da Chape rumo à Colômbia

rumar

com Chapecoense: 'como juízes nos

solidarizar-se

solidarizamos à dor humana'

12h09

12h11

Além da Copa do Brasil, CBF decide adiar
também a rodada final do Brasileirão
Polícia divulga vídeos do trabalho de
resgate do avião da Chapecoense
FAB disponibiliza quatro aviões: dois de

12h20

para acreditar, irmão";
morte

Ministra Cármen Lúcia fala do acidente
12h03

vítimas da tragédia
Nego do Borel: "Não dá

acreditar, irmão"

11h59

narrador Deva Pascovicci;

adiar

divulgar; resgatar

Vídeo dentro do avião

Ministra Cármen Lúcia;
acidente com Chapecoense

Copa do Brasil; final do
Brasileirão
Polícia; avião da
Chapecoense

disponibilizar;

FAB; resgate; aviões;

resgatar

famílias da tragédia

desmentir

camisa da Chapecoense

Chapecoense divulga vídeo em homenagem

divulgar;

vídeo; jogadores;

aos jogadores

homenagear

Chapecoense

resgate e dois para famílias da tragédia com
Chapecoense
Loja de material esportivo desmente

12h26

aumento do preço de camisa da
Chapecoense

12h27

Governo brasileiro monta estrutura com
12h38

aviões e equipe do Itamaraty para resgate e

resgatar; transladar

translado de corpos
Temer fala com presidente da Colômbia e
12h47

agradece apoio e solidariedade pela tragédia
com Chapecoense

12h58

13h07

13h07

13h08

Veja como era o avião que caiu com time da
Chapecoense

agradecer; apoiar;
solidarizar-se

ver; cair

aviões; equipe; resgate;
translado de corpos

presidentes (Brasil,
Colômbia); tragédia;
Chapecoense
avião; queda; time da
Chapecoense

"Não existe estudo que comprove um local

assegurar;

avião; especialista; local

mais seguro no avião", diz especialista

comprovar

seguro

parar; perder

cidade; família; torcedor

divulgar (nota de

jornalistas; avião da

"Cidade parou, é como se todos tivessem
perdido membros da família", diz torcedor
Fox Sports divulga nota de pesar pelas
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mortes de jornalistas no acidente de avião

pesar)

da Chapecoense
Maitê Proença publica vídeo com camisa da
13h08

mortes

publicar; orgulhar-

Maitê Proença; vídeo;

se

camisa da Chapecoense

Dois mineiros estão entre os mortos em

estar (entre os

mortos; tragédia; avião do

tragédia com avião do Chapecoense

mortos)

Chapecoense

Chapecoense: "Vocês me deram alegrias e
muitos motivos de orgulho"

13h29

Em protesto na Alerj, manifestantes fazem
13h46

minuto de silêncio em homenagem a

homenagear

jogadores da Chapecoense

13h58

14h00

14h23

14h32

Pelé diz que família do futebol está de luto
por Chapecoense e envia condolências

enlutar-se

Clubes se unem em luto e sugerem

unir-se; emprestar;

empréstimo gratuito de atletas para a Chape

enlutar-se

Seguro de vida de elenco da Chapecoense
pode chegar a R$ 20 milhões
Como a tragédia com a Chapecoense selou
o destino de dois jovens pais

assegurar

selar (destino)

Campeão, Palmeiras pede para usar o
14h50

uniforme da Chape na última rodada do

pedir

Campeonato Brasileiro
RJ: Prefeitura de Campos decreta luto de
15h05

três dias por morte de atacante do

decretar (luto)

Chapecoense

15h10

15h15

15h32

Chapecoense

Pelé; família do futebol;
luto; Chapecoense

clubes; atletas; Chape

seguro de vida;
Chapecoense
tragédia; destino; jovens
pais

Palmeiras; campeão;
uniforme da Chape

luto; morte; atacante do
Chapecoense

rivalizar; vestir;

Corinthians; verde;

verde em apoio à Chapecoense

apoiar

Chapecoense

Times de todo o País mudaram suas fotos

mudar (fotos);

Times de todo o País; fotos;

nas redes sociais em luto pela Chapecoense

enlutar-se

luto; redes sociais

Baiano que jogava no Chapecoense deixou

deixar (de

Chapecoense; avião; lesão

de embarcar no avião por lesão no joelho

embarcar)

no joelho

ficar (paraplégico);

Alan Ruschel; Neto; estado

estado crítico

crítico

Três jogadores do RJ estão entre as vítimas

estar (entre as

vítimas; queda; avião;

da queda do avião da Chapecoense; um

vítimas) ;

sobrevivente; tragédia;

sobreviveu à tragédia

sobreviver; cair

Chapecoense

ficar paraplégico, e zagueiro Neto está em
estado crítico

16h05

silêncio; jogadores da

Corinthians deixa rivalidade de lado e veste

Lateral da Chapecoense Alan Ruschel pode
15h37

Chapecoense; acidente;
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16h07

16h12

16h53

Autor do gol que deu título ao Palmeiras,
ex-Chapecoense está abalado
Apesar de luto oficial, Câmara mantém

enlutar-se; manter

votação de pacote anticorrupção

(votação)

“Eu estou sem chão”, diz esposa de Bruno
Rangel
Internautas criam campanha para evitar

17h04

estar (abalado)

compartilhamento de imagens de vítimas do
Chapecoense

estar (sem chão)

criar; evitar;
compartilhar

Família de artilheiro da Chapecoense
17h16

planejava festas de fim de ano: "Expectativa

planejar; esperar

era grande para a chegada", diz irmão

17h22

17h30

Senadores fazem um minuto de silêncio em
homenagem à Chapecoense

homenagear

Buscas em local de acidente são encerradas

buscar; encerrar;

com resgate de 71 corpos

resgatar

Após visitar Alan Ruschel, empresário diz
17h49

que jogador ainda não sabe sobre acidente

visitar; saber

aéreo
Torcedores da Chapecoense se reúnem em
18h00

18h22

18h28

18h29

18h32

18h54

19h45

deu título; abalado

Câmara; luto oficial
“Eu estou sem chão”;
esposa; Bruno Rangel
internautas; campanha;
imagens de vítimas do
Chapecoense

Família; festas de fim de
ano; grande chegada

Senadores; silêncio;
Chapecoense; homenagem

acidente; resgate; 71 corpos

empresário; Alan Ruschel;
acidente aéreo

reunir-se;

torcedores; estádio;

homenagear

homenagens

Aos 80 anos e se recuperando de AVC,

ver ("fim de

fundador da Chapecoense;

fundador da Chapecoense vê 'fim de sonho'

sonho")

"fim de sonho"

estádio e prestam homenagens aos
jogadores

18h01

Palmeiras; autor do gol que

Equipe de resgate encontra caixa preta do
avião da Chapecoense

Tristeza marca clima na Cidade do Galo

Ex-jogador Nelinho lamenta morte de
grande amigo em desastre da Chapecoense
Caixas-pretas do voo da Chapecoense são
encontradas
Especialista em segurança de voo analisa
acidente com avião da Chapecoense

encontrar

marcar (clima)

lamentar

encontrar

analisar

Médico da CBF diz que meta é trazer

trazer

sobreviventes ao Brasil logo, mas faz alerta

(sobreviventes)

equipe de resgate; caixa
preta; avião da Chapecoense
tristeza; clima; Cidade do
Galo
Nelinho; morte; amigo;
desastre da Chapecoense
Caixas-pretas; voo da
Chapecoense
especialista; voo; acidente;
avião da Chapecoense

sobreviventes; Brasil
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19h53

19h58

Chapecoense planeja velório coletivo em
estádio do clube
Conheça os jogadores e jornalistas que
estavam no avião da Chapecoense

planejar (velório)

conhecer

Sully: O Herói do Rio Hudson tem estreia
20h02

adiada depois do acidente de avião da

adiar

Chapecoense
Corpos serão reconhecidos em SP e
20h57

familiares são poupados de viagem a
Colômbia
Insisti que ele fosse, diz filho de narrador

21h43

que estava na lista de passageiros, mas
desistiu de viajar

com as vítimas de acidente com time da

22h22

avião diz que seguiu protocolos de
segurança

23h10

23h58

30/11/2016

00h10

00h10

00h10

00h20

00h38

Torcedores lotam Arena Condá em
homenagem às vítimas da tragédia

da Chapecoense

acidente; avião da
Chapecoense

(corpos); poupar

a Colômbia

insistir; desistir;

filho; narrador; lista de

viajar

passageiros; viagem

Serra; Colômbia; vítimas;
chefiar

acidente; time da
Chapecoense

sobreviver; cair;

Comissário; queda de avião;

seguir

segurança

lotar; homenagear

Torcedores; Arena Condá;
vítimas; tragédia

Companhia que levava Chapecoense tinha

levar; ter (pouca

Companhia; Chapecoense;

pouca tradição no setor de aviação

tradição)

aviação

Vítima de tragédia no passado, Brasil de
Pelotas teve pouca ajuda para se reerguer

reerguer-se

Vítima de tragédia no
passado

Com boa fase em campo, jogadores da

estar (na mira dos

campo; ogadores da

Chapecoense estavam na mira dos grandes

grandes)

Chapecoense

Clube paraguaio disponibiliza elenco
principal para a Chapecoense
Comandante faz análise de aeronave que
levava Chapecoense à Colômbia
Comandante analisa possíveis causas da
queda do avião da Chapecoense

disponibilizar

analisar

analisar; cair

Luzes começaram a se apagar e o avião caiu
07h48

jogadores; jornalistas; avião

Corpos; familiares; viagem

Chapecoense
Comissário que sobreviveu à queda de

coletivo; estádio do clube

reconhecer

Serra vai para a Colômbia chefiar trabalhos
22h05

Chapecoense; velório

40 ou 50 segundos depois, diz comissária de
bordo sobrevivente

Clube paraguaio;
Chapecoense
comandante; aeronave;
Chapecoense; Colômbia
comandante; queda; avião
da Chapecoense
Luzes; avião; queda;

apagar; cair

comissária de bordo
sobrevivente
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07h57

08h17

08h40

09h51

Jornais do mundo lamentam tragédia com
Chapecoense
Falta de combustível pode ter causado
acidente com avião da Chapecoense

lamentar

faltar; causar

Jornais do mundo; tragédia
com Chapecoense
combustível; acidente;
avião da Chapecoense

Medellín organiza mutirão de mais de 200

organizar

Medellín; mutirão; parentes

pessoas para receber parentes de vítimas

(mutirão); recber

de vítimas

Perguntas e respostas sobre queda do avião

perguntar;

Perguntas; respostas; queda

da Chape

responder; cair

do avião da Chape

falar; experenciar

voo; acidente; rede social

Dona de avião que matou integrantes da

matar; ter (origem

Dona de avião; integrantes

Chapecoense tinha origem em negócios

em negócios

da Chapecoense; negócios

obscuros

obscuros)

obscuros

Brasileira que estava em voo relacionado ao
10h01

acidente fala sobre a experiência em rede
social

10h38

10h57

11h44

Jornal argentino faz bela homenagem a
jogadores da Chapecoense

Como uma criança ajudou a salvar a vida de
Alan Ruschel
Recebidos como heróis na Argentina,

11h51

campeões da Davis expressam pesar pelo
acidente da Chapecoense

Jornal argentino;
homenagear

Chapecoense

ajudar; salvar

criança; vida; Alan Ruschel

receber; expressar

campeões; acidente da

(pesar)

Chapecoense

Especialistas apontam “amadorismo” e
12h01

“imprudência” em acidente com avião da

apontar

Chapecoense
Em declaração infeliz, Craque Neto brinca
12h06

com acidente de avião antes da tragédia

brincar

avião; tragédia com
Chapecoense

decretar; enlutar-

luto oficial; queda; avião do

queda de avião do Chapecoense

se; cair

Chapecoense

na coluna e conserva movimentos das
pernas

passar (por
cirurgia); conservar

São Paulo quer manter contrato com
12h55

avião da Chapecoense

RJ decreta luto oficial de três dias após

Lateral da Chapecoense passa por cirurgia
12h22

Especialistas; acidente;

Craque Neto; acidente;

com Chapecoense

12h10

homenagem; jogadores da

Caramelo, vítima de acidente da
Chapecoense

Lateral da Chapecoense;
cirurgia; movimentos das
pernas
São Paulo; Caramelo;

manter

vítima de acidente da
Chapecoense
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12h59

13h26

Velório das vítimas é confirmado na Arena
Condá

ser (confirmado)

Velório; vítimas; Arena
Condá

Marcelinho manda apoio às famílias e

apoiar; relembrar;

Marcelinho; famílias;

relembra acidente aéreo que sofreu

sofrer

acidente aéreo

identificar (corpos)

Corpos de 42 vítimas

Corpos de 42 vítimas já foram
14h14

identificados. Liberação deve acontecer até
esta quinta-feira

14h26

Avião da Chapecoense bateu em montanha
antes de cair. Assista

Copiloto relata últimos momentos antes da
14h56

queda de avião da Chapecoense: "Ajudemnos, ajudem-nos"

15h08

Vídeo mostra Força Aérea Colombiana
resgatando corpos em local de acidente

bater; cair; assistir

Chapecoense voava no limite do

relatar; pedir

momentos; queda; avião da

(ajuda)

Chapecoense: "Ajudem-nos,
ajudem-nos"
Vídeo; Força Aérea

mostrar; resgatar

Filho de copiloto; avião da
dizer; voar

Desespero; piloto;
pedir

Chapecoense: "Ajudem-nos"

comissão técnica da Chapecoense antes da

entrevistar; decolar

Del Nero; "grande festa";
falar; revoltar

revolta torcedores

18h35

Vocês nunca caminharão sozinhos: R7
homenageia elenco da Chapecoense

podem ter derrubado o avião da

Homenagem Medellín: Exército entra em
estádio com a bandeira do Brasil e da

Chapecoense; Brasileirão;

caminhar
(sozinhos);

R7; elenco da Chapecoense

homenagear

explicar; derrubar

Chapecoense
22h54

último jogo da
torcedores

Especialistas explicam quais problemas
21h05

comissão técnica;
Chapecoense; decolagem

Del Nero fala em "grande festa" para último
jogo da Chapecoense no Brasileirão e

tragédia com Chapecoense:

TV boliviana; jogadores;

decolagem

17h58

controladora de voo;
"Ajudem-nos"

TV boliviana entrevistou jogadores e
16h09

Chapecoense; voar;
combustível

Desesperado, piloto pediu ajuda a
controladora de voo antes da tragédia com

Colombiana; corpos; local
de acidente

combustível

15h33

montanha; queda
Copiloto; últimos

Filho de copiloto diz que avião da
15h19

Avião da Chapecoense;

homenagear

Especialistas; queda; avião
da Chapecoense

Medellín; Exército; estádio;
bandeira do Brasil e da
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Colômbia

Colômbia

Mais de 20 mil torcedores lotam Arena
23h09

Condá em homenagem às vítimas do

lotar; homenagear

acidente aéreo
Com velas e de branco, torcedores lotam
23h28

Atanasio Girardot em homenagem às

lotar; homenagear

vítimas

Avião da LaMia que matou 71 pessoas caiu
23h49

por falta de combustível, conclui
Aeronáutica da Colômbia

#Reydesudamerica: Como o Atlético
01/12/2016

00h10

Nacional se tornou o time gringo mais
querido da torcida brasileira

00h10

07h30

08h09

08h15

matar; faltar;

pessoas; queda;

concluir

combustível; Aeronáutica
da Colômbia

tornar-se (time

#Reydesudamerica; Atlético

mais querido)

Nacional; torcida brasileira

Festa; Palmeiras; Caio

Emoção marca bela homenagem feita por

emocionar;

homenagem; colombianos;

colombianos às vítimas da tragédia com a

homenagear;

vítimas; tragédia com a

Chapecoense; assista

assistir

Chapecoense

Traslado dos mortos no voo da Chape

começar (translado

começa nesta sexta

dos mortos)

Anac revela que a companhia aérea LaMia
teve quatro voos negados no Brasil

Chapecoense apresentam melhora. Saiba

Comissária que sobreviveu à tragédia com a
Chapecoense posta foto com colegas de voo

Chapecoense não respeitou plano de voo,

Mulher de Cléber Santana mostra tatuagem
de avião feita um mês antes de acidente
com a Chapecoense

10h14

Avião da LaMia; 71

viajar

afirma fonte da LaMia

10h07

Atanasio Girardot; vítimas

motivar Chapecoense antes da viagem

Avião que matou integrantes da
09h29

velas; branco; torcedores;

servir; motivar;

como eles estão

09h08

vítimas; acidente aéreo

Festa do Palmeiras serviu para Caio Júnior

Sobreviventes da tragédia com avião da
08h21

torcedores; Arena Condá;

Seguro de avião da tragédia da
Chapecoense pode não cobrir indenizações,

Júnior; Chapecoense;
viagem

mortos; voo da Chape

revelar

Anac; LaMia; voos; Brasil

apresentar

Sobreviventes; tragédia;

(melhora); saber

avião da Chapecoense

sobreviver; postar

matar; (não)
respeitar

mostrar; fazer
(tatuagem)

assegurar; alertar

Comissária; tragédia com a
Chapecoense; foto; voo
Avião; integrantes da
Chapecoense; plano de voo;
fonte da LaMia
Mulher de Cléber Santana;
tatuagem de avião; acidente
com a Chapecoense
Seguro de avião; tragédia da
Chapecoense; advogado
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alerta advogado

10h36

Posição fetal em acidente aéreo pode salvar
vidas, explica especialista

salvar; explicar

Todos os 71 corpos de acidente de avião da
10h42

Chapecoense foram identificados, diz jornal

identificar (corpos)

colombiano

10h51

Número de sócios-torcedores da
Chapecoense dispara após tragédia

disparar (número
de sóciostorcedores)

Veja as repostas para as principais dúvidas
11h16

que envolvem o acidente do avião da

ver; envolver

Chapecoense

11h19

13h19

17h07

17h52

17h56

Chapecoense

cirurgias

anunciar; não

Atlético-MG; Chapecoense;

(enfrentar)

Campeonato Brasileiro

Chapecoense pela última rodada do

sociais para que Ronaldinho jogue na

jogar

O que você acha que deve ser feito para
ajudar a Chapecoense?
"Só vou acreditar quando ver o caixão", diz
fundador de torcida da Chape

ajudar

acreditar

#RonaldinhonaChape;
Ronaldinho; Chapecoense

Chapecoense

caixão; fundador de torcida
da Chape

Falhas em plano de voo da Chapecoense

apontar (falhas);

plano de voo da

foram apontadas antes da decolagem

decolar

Chapecoense; decolagem

Umbro tenta atender demanda por camisas

atender; demandar;

Umbro; camisas da

da Chapecoense após grande apoio popular

apoiar

Chapecoense; apoio popular

Presidente da Chapecoense diz que velório

dizer; realizar

Presidente da Chapecoense;

coletivo será realizado no sábado

(velório)

velório coletivo

Causa da queda do avião da Chapecoense
pode ser falta de combustível

cair; faltar

comunica com familiares: 'Ele está dando

Amigos lamentam a morte de Renan

queda do avião da
Chapecoense; combustível
Irmã; Alan Ruschel;

comunicar-se

respostas'
20h42

acidente do avião da

cirurgia)

Irmã de Alan Ruschel diz que jogador já se
19h51

sócios-torcedores da
Chapecoense; tragédia

cirurgias hoje

Chapecoense

13h10

da Chapecoense

Zagueiro Neto; Follmann;

#RonaldinhonaChape: Campanha nas redes

12h18

71 corpos; acidente; avião

passar (por

Campeonato Brasileiro

11h44

aéreo; vidas; especialista

Zagueiro Neto e Follmann passam por

Atlético-MG anuncia que não enfrentará a
11h42

Posição fetal; acidente

familiares: 'Ele está dando
respostas'

lamentar

Amigos; morte de Renan
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21h09

02/12/2016

00h10

00h10

Agnolim, repórter morto na tragédia da

Agnolim; repórter; tragédia

Chapecoense

da Chapecoense

Após cirurgia, médicos descartam amputar
segunda perna do goleiro Follmann
Corpos de vítimas da tragédia são trazidos
para o Brasil nesta sexta-feira
Como lidar com as crianças em meio a

amputar

trazer (corpos)

cirurgia; médicos; perna do
goleiro Follmann
Corpos de vítimas; tragédia;
Brasil

lidar

crianças; grandes tragédias

analisar

Advogados; Brasileiro

Boliviana que morreu em voo da Chape

morrer; deixar

Boliviana; morrer em voo

deixou carreira na TV para se tornar piloto

(carreira); tornar-se

da Chape; TV; piloto

grandes tragédias?
Advogados analisam casos de exceção para

00h10

última rodada do Brasileiro: “Bom senso
deverá prevalecer”

00h15

06h34

07h45

08h20

08h33

Jornalista sobrevivente da tragédia é
transferido de hospital

Santa Fe entrega própria taça de campeão
da Copa Sul-Americana à Chapecoense

transferir

entrgar (taça)

Zagueiro da Chapecoense melhora, e

melhorar; retornar

Zagueiro da Chapecoense;

médicos preveem retorno dele ao futebol

(ao futebol)

retorno ao futebol

Falta de combustível provocou 19 acidentes

provocar (acidentes

aéreos com mortes em 30 anos

aéreos)

seguro às famílias das vítimas de tragédia

pagar (seguro)

impedir; receber

seguro

(seguro)

10h47

LaMia que sobreviveu à tragédia com a
Chapecoense

12h28

Corpos das vítimas devem chegar a

mortes

vítimas; tragédia na

Pane seca; famílias; seguro

San Lorenzo; camisas da
usar (camisas)

Chapecoense na Sul-Americana

"Estou em choque", afirma comissária da

acidentes aéreos com

Colômbia

Pane seca impediria famílias de receberem

camisas trocadas com jogadores da

Falta de combustível;

Chapecoense; famílias das

Em seu próximo jogo, San Lorenzo usará
10h16

Copa Sul-Americana;
Chapecoense

na Colômbia

09h44

tragédia; hospital
Santa Fe; taça de campeão;

Chapecoense se movimenta para pagar
09h42

Jornalista sobrevivente;

Chapecoense; SulAmericana
"Estou em choque";

estar (em choque);

comissária da LaMia;

sobreviver

sobrevivente; tragédia com
a Chapecoense

chegar (corpos)

Corpos das vítimas;

203

Chapecó no final da manhã de sábado

13h19

13h36

14h21

Chapecó

Evo Morales promete "medidas drásticas"

prometer (medidas

Evo Morales; acidente

após acidente envolvendo Chapecoense

drásticas)

envolvendo Chapecoense

Comissário sobrevivente gritou por
companheiros logo após acidente; Veja
Clubes enviam à CBF ofício para pedir que
Chapecoense não seja rebaixada até 2019

gritar; ver

enviar; pedir

Comissário sobrevivente;
acidente
Clubes; CBF; Chapecoense;
(não) rebaixamento
Zagueiro Neto;

14h28

Zagueiro Neto, sobrevivente de acidente da
Chapecoense, voltará a jogar, diz pai

voltar (a jogar)

sobrevivente de acidente da
Chapecoense; voltará a
jogar; pai
Marlon Teixeira lamenta;

Marlon Teixeira lamenta a morte do avô
15h22

que estava no voo da Chapecoense: "Lendas

lamentar

nunca morrem"

16h34

Hércules da FAB transportará os corpos da
Colômbia até Chapecó
Mãe de Danilo leva repórter do Sportv às

16h35

lágrimas: “Vou ser a mãe da torcida que
colocou meu filho num pedestal"

16h35

17h58

19h01

ser (mãe)

corpo)

criticar; ir; abraçar
(Temer)

corpos; Colômbia; Chapecó
Mãe de Danilo: “Vou ser a
mãe da torcida que colocou
meu filho num pedestal"
Primeiro corpo de vítima do
voo da Chapecoense chega
ao país natal
Pai de zagueiro; Temer:
‘Ele que tenha vergonha na
cara e venha aqui’
Brasil; os corpos das

preparar-se;

vítimas do voo da Chapecoense

receber (os corpos)

Autoridades colombianas afirmam que

afirmar; fazer

Autoridades colombianas;

avião fez trajeto diferente do plano de voo

(trajeto)

avião; plano de voo

jogadores da Chapecoense deixam a
Colômbia

deixar (a
Colômbia)

Jornalistas vítimas da queda de avião da
21h24

Hércules da FAB; os

Brasil se prepara para receber os corpos das

Com emoção e aplausos, corpos de
19h09

levar (às lágrimas);

Chapecoense chega ao país natal

cara e venha aqui’

18h10

transportar (corpos)

chegar (primeiro

abraçar Temer: ‘Ele que tenha vergonha na

Chapecoense: "Lendas
nunca morrem"

Primeiro corpo de vítima do voo da

Pai de zagueiro critica ida ao aeroporto para

morte do avô; voo da

Chapecoense são sepultados no Rio neste
sábado

vítimas do voo da
Chapecoense

emoção e aplausos; corpos
de jogadores da
Chapecoense; Colômbia
Jornalistas vítimas da queda

ser (sepultado)

de avião da Chapecoense
são sepultados no Rio neste
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sábado

03/12/2016

00h10

00h10

00h11

00h11

00h15

06h00

06h09

06h29

06h50

Planalto avalia que velório é momento “da

avaliar; velar;

Planalto; velório; família;

família” e não manda representantes à

mandar

representantes; cerimônia

cerimônia em Chapecó

(representante)

em Chapecó

Velório coletivo deve reunir 100 mil
pessoas na Arena Condá

homenagear

Fã-mirim; Arena Condá;

(ídolo); exibir

ídolo; relíquia: “Um abraço

amigo Danilo”

(relíquia)

do amigo Danilo”

O que pode acontecer no Brasileirão caso
jogos sejam cancelados na última rodada?

Paratletas são exemplo de que a vida não
acaba apesar da tragédia

'Eles voltarão ao Brasil assim que possível',
diz médico da CBF sobre feridos

Chapecoense: corpos das vítimas do
acidente já estão no Brasil
Debaixo de chuva, cortejo sai do aeroporto
em direção à Arena Condá
Mário Sérgio terá velório reservado em
Itapecerica

a campo na rodada final do Campeonato

cancelar

ser (exemplo)

08h34

não acaba apesar da

Eles voltarão ao Brasil
voltar (ao Brasil)

assim que possível'; médico
da CBF; feridos

estar (no Brasil)

sair (cortejo)

ter (velório)

Chapecoense; corpos das
vítimas do acidente; Brasil
chuva; cortejo; aeroporto;
Arena Condá
Mário Sérgio; velório;
Itapecerica

motivar; ir (a

campo; rodada final do

campo)

Campeonato Brasileiro

transmitir (ao vivo

vítimas da Chapecoense

velório)

tranformar

‘experiência mais difícil da carreira’

08h24

rodada

tragédia

Record transmite ao vivo velório das

só, diz repórter colombiana sobre

Brasileirão; jogos; última

Paratletas; exemplo; a vida

A tragédia nos transformou em uma torcida
08h17

pessoas; Arena Condá

ídolo e exibir relíquia: “Um abraço do

Brasileiro

07h11

Velório coletivo; 100 mil

Fã-mirim vai à Arena Condá homenagear

Risco de punição deve motivar times a irem
07h00

velar; reunir

Record transmite ao vivo
velório das vítimas da
Chapecoense

A tragédia nos transformou
em uma torcida só

Conheça as vítimas da tragédia da queda de

conhecer (as

vítimas da tragédia da

voo da Chape

vítimas)

queda de voo da Chape

homenagear

Black Sabbath;

Black Sabbath homenageia Chapecoense
durante show em Porto Alegre

Chapecoense; show em
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Porto Alegre
Michel Temer alega "questão de segurança"
08h55

para não confirmar presença no velório da
Chapecoense
Corpos de jornalistas começam a chegar

09h08

para serem velados em cerimônias pelo
Brasil

09h09

09h36

10h38

11h45

12h17

12h21

12h27

12h30

Aviões que transportam corpos de vítimas
devem chegar por volta de 10 em Chapecó
Logo da Record faz homenagem à
Chapecoense
‘Como vai ficar a nossa Chape?’: Crianças
querem ser nova geração de ouro do time

Corpos de jornalistas;

velar

cerimônias pelo Brasil

transportar (corpos)

corpos de vítimas; Chapecó

fazer (homenagem)

Record; Chapecoense

ser (nova geração)

Chape; crianças; nova
geração de ouro do time
velório; Chapecoense;

Chapecoense na imprensa internacional

velório)

imprensa internacional

Conheça a história das grandes estrelas do
Chapecoense

conhecer (história)

Corpos de jornalistas são homenageados e

ser (homenageado

velados pelo Brasil

e velado)

Depois de três horas de velório, fãs se
despedem de heróis da Chapecoense

Neymar chega com camisa da Chapecoense
ao clássico

funcionária que revisou e autorizou voo da

Ludi Lin, o novo Power Ranger preto, faz
homenagem à Chapecoense

despedir

chegar (com
camisa da
Chapecoense)

apresentar
(denúncia)

fazer (homenagem)

homenagear vítimas: "É o mínimo que eu

“O campeão voltou” ao estádio em que foi
consagrado

grandes estrelas do
Chapecoense
Corpos de jornalistas são
homenageados e velados
pelo Brasil
velório; fãs; heróis da
Chapecoense

Neymar; camisa da
Chapecoense; clássico

Bolívia; denúncia penal;
funcionária que revisou e
autorizou voo da Chape
Power Ranger preto,
Chapecoense
Tite; Arena Condá; vítimas:

homenagear

posso fazer"

13h08

Chapecoense

chegar (corpos);

Tite comparece à Arena Condá para
13h00

segurança"; velório da

ver (repercussão do

Chape

12h57

confirmar

Michel Temer; "questão de

Veja a repercussão do velório da

Bolívia apresenta denúncia penal contra a
12h38

alegar; não

"É o mínimo que eu posso
fazer"
“O campeão voltou”;

voltar (ao estádio)

estádio em que foi
consagrado
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13h22

Chapecoense: corpos de jornalistas chegam

chegar (para

à sede do Botafogo para velório

velório)

Inacreditável! Veja a história de Neto,
13h38

zagueiro da Chapecoense, um dos
sobreviventes do desastre

ver (história de
Neto)

Chapecoense; corpos de
jornalistas; sede do
Botafogo; velório
história de Neto, zagueiro
da Chapecoense, um dos
sobreviventes do desastre
Corpos de jornalistas

14h16

Corpos de jornalistas vítimas de queda de
avião da Chapecoense são velados no Rio

ser (velado)

vítimas; queda de avião da
Chapecoense; velados no
Rio

14h24

14h38

“Lendas não morrem”, diz prefeito de

dizer (que lendas

“Lendas não morrem”;

Chapecó

não morrem)

prefeito de Chapecó

Mascote da Chapecoense comove público e
é aplaudido no centro do gramado
"Somos todos brasileiros, somos todos

15h04

Chapecoense", diz Gianni Infantino,
presidente da Fifa

comover

ser (brasileiro,
Chapecoense)

velados debaixo de chuva e de lágrima e

ser (velado)

seguem para suas cidades-natal

#TodosEmCampoPelaChape: campanha
17h19

promove homenagem às vítimas na última
rodada do Brasileirão

17h35

18h48

Corpos de jornalistas são velados em São
Paulo

00h05

presidente da Fifa

Chapecoense; velados
debaixo de chuva e de
lágrima; cidades-natal

promover
(homenagem)

ser (velado)

#TodosEmCampoPelaChap
e; vítimas; última rodada do
Brasileirão
Corpos de jornalistas são
velados em São Paulo
Del Nero; Chapecoense;

declarado campeão da Sul-Americana

campeão)

campeão da Sul-Americana

médico ao saber que teve membro

Vítimas de queda de avião são sepultadas
neste domingo

preferir (vida à
perna)

enterro para 50 mil pessoas em Campos
dos Goytacazes

"Prefiro a vida à perna", diz
Follmann a médico ao saber
que teve membro amputado
Vítimas de queda de avião

ser (sepultado)

são sepultadas neste
domingo

Maior nome da Chapecoense deve ter
04/12/2016

somos todos Chapecoense";

ser (declarado

amputado

21h30

"Somos todos brasileiros,

Del Nero avisa à Chapecoense que time será

"Prefiro a vida à perna", diz Follmann a
19h28

público; centro do gramado

Corpos de heróis da

Corpos de heróis da Chapecoense são
16h15

Mascote da Chapecoense;

Maior nome da
ter (enterro)

Chapecoense; enterro para
50 mil pessoas em Campos
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dos Goytacazes

00h10

Mulher de piloto parte em defesa do

partir (em defesa

Mulher de piloto; marido;

marido: "Ele não é um bandido"

do marido)

"Ele não é um bandido"
trabalho árduo de

07h00

Com trabalho árduo de reconstrução, nova

renascer (nova

reconstrução; nova

Chapecoense nascerá nesta segunda-feira

Chapecoense)

Chapecoense nascerá nesta
segunda-feira

Após tragédia, garotos da Chapecoense
07h15

esperam que clube siga apostando nas

tragédia; garotos da
esperar

categorias de base

07h30

07h45

08h00

08h08

De time mais odiado a mais amado, a feliz
reviravolta do Atlético Nacional

00h10

revirar (reviravolta)

(tragicamente)

Investigação completa de acidente aéreo na

demorar

Colômbia pode demorar até 6 meses

(investigação)

Chapecoense durante show em São Paulo

da tragédia com seus companheiros de

homenagear

acidente aéreo na Colômbia

vítimas da Chapecoense;

Irmã; Alan Ruschel;
estar (consciente da

tragédia com seus

tragédia)

companheiros de
Chapecoense

apurar (causas da

causas da queda de avião da

da queda de avião da Chapecoense

queda)

Chapecoense

Campeonato Brasileiro deve ter rodada final

brasileiro que tirou camisa para homenagear
Chapecoense

12h12

tragicamente'

Força-tarefa de três países irá apurar causas

"Fingi que nem vi", diz árbitro sobre

10h30

reerguer: 'Meu filho morreu

show em São Paulo

Campeonato Brasileiro;
dever (ter)

esvaziada

10h08

Fundador; Chapecoense se

Luan Santana homenageia;

Com nova data e motivação abalada,
08h15

amado, a feliz reviravolta
do Atlético Nacional

reerguer: 'Meu filho morreu tragicamente'

Chapecoense

07h00

De time mais odiado a mais

reerguer-se; morrer

Irmã diz que Alan Ruschel está consciente
05/12/2016

base

Fundador pede ajuda para Chapecoense se

Luan Santana homenageia vítimas da

Chapecoense; categorias de

Campeonatos pelo mundo homenageiam
Chapecoense
Radialista que sobreviveu à tragédia com

motivação abalada; rodada
final esvaziada
"Fingi que nem vi"; árbitro

fingir; tirar;

sobre brasileiro que tirou

homenagear

camisa para homenagear
Chapecoense

homenagear

sobreviver; pedir

Campeonatos pelo mundo
homenageiam Chapecoense
Radialista que sobreviveu à

208

Chapecoense pede desculpas pela voz rouca

(desculpas)

em primeiro áudio divulgado

15h05

pede desculpas pela voz...

Chapecoense é declarada campeã da Copa

ser (declarada

Chapecoense; campeã da

Sul-Americana

campeã)

Copa Sul-Americana
Sully - O Herói do Rio

Sully - O Herói do Rio Hudson tem nova
17h32

data de estreia divulgada pela Warner Bros.

ter (nova data)

Pictures

06/12/2016

00h15

Jogadores da Chapecoense contrariavam
perfil do boleiro

Colômbia e confirma que irá doar R$5

contrariar

09h21

Chapecoense posta foto no hospital e pede
orações

10h06

10h12

confirmar; doar

10h20

11h17

11h32

07/12/2016

00h15

tragédia com a

pedir (orações)

Chapecoense; posta foto no
hospital e pede orações

do filho)

pedir (ajuda)

Mãe do goleiro Danilo
posta montagem do filho e
comove torcedores
falhas no voo da
Chapecoense; Brasil

Piloto de avião da Chapecoense tinha

ter (mandado de

Piloto de avião da

mandado de prisão na Bolívia

prisão)

Chapecoense; Bolívia

Fã de Rogério Ceni, Danilo quase jogou no
Corinthians
Levir Culpi se oferece para treinar a
Chapecoense sem receber salários até maio

Novo boletim médico afirma que Follmann
terá nova amputação na perna direita

Chapecoense na última rodada do
Brasileirão

jogar

oferecer-se

ter (nova
amputação na
perna)

jogar (não jogará
com a camisa)

Voo da LaMia com a seleção argentina
10h53

e Colômbia; R$5 milhões

sobreviver; postar;

filho e comove torcedores

Palmeiras não jogará com a camisa da
09h17

perfil do boleiro

Jornalista; sobreviveu à

postar (montagem

Chapecoense pede ajuda ao Brasil

Jogadores da Chapecoense;

para a Chapecoense

Mãe do goleiro Danilo posta montagem do

Controladora que apontou falhas no voo da

estreia; Warner Bros.

CBF; amistoso entre Brasil

milhões para a Chapecoense

Jornalista que sobreviveu à tragédia com a

Hudson; nova data de
Pictures

CBF anuncia amistoso entre Brasil e
08h28

tragédia com Chapecoense

tinha combustível para apenas 18 minutos
além do trajeto

Fã de Rogério Ceni, Danilo
quase jogou no Corinthians

Levir Culpi; Chapecoense

Follmann terá nova
amputação na perna direita

Palmeiras; camisa da
Chapecoense; última rodada
do Brasileirão
Voo da LaMia; seleção

ter (combustível)

argentina; combustível para
apenas 18 minutos além do
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trajeto

11h27

15h44

Sobrevivente de acidente, Alan Ruschel

querer (voltar a

quer voltar a jogar

jogar)

Jogador da Chapecoense aparece andando
após sair da UTI

Palco de finais desta quarta, Couto Pereira e
20h49

Arena Grêmio reforçam homenagens à
Chapecoense

23h46

08/12/2016

00h16

Grêmio confirma título da Copa do Brasil
em noite de homenagens à Chapecoense

Filosofia da Chape afasta Levir Culpi e exastro do Barça

Chapecoense após título: "É um sentimento

aparecer (andando)

11h51

16h28

19h27

Barça convida Chapecoense para amistoso
no Camp Nou
Ministério Público da Bolívia apreende dois
aviões da LaMia

Escudo da Chapecoense ganha duas estrelas

Médicos já estudam data para Alan Ruschel
voltar ao Brasil
Corinthians troca patrocinador por conta

19h46

bancária da Chape em uniforme contra o
Cruzeiro

09/12/2016

00h07

07h29

09h00

11h14

Craque argentino promove evento para
ajudar a Chape

jogar

aparece andando após sair
da UTI

reforçar
(homenagem)

Palco de finais; Couto
Pereira e Arena Grêmio;
Chapecoense
Grêmio; título da Copa do

confirmar (título)

Brasil; homenagens à
Chapecoense

afastar

Filosofia da Chape; Levir
Culpi; ex-astro do Barça
Goleiro do Grêmio;

homenagear

misto"

09h30

Alan Ruschel quer voltar a

Jogador da Chapecoense

Goleiro do Grêmio homenageia
08h00

Sobrevivente de acidente,

Chapecoense após título: "É
um sentimento misto"

convidar

apreender (aviões)

Barça; Chapecoense;
amistoso no Camp Nou
Ministério Público da
Bolívia; aviões da LaMia

ganhar (duas

Escudo da Chapecoense

estrelas)

ganha duas estrelas

voltar (ao Brasil)

trocar
(patrocinador)

promover (evento)

Médicos; Alan Ruschel;
Brasil
Corinthians; conta bancária
da Chape; uniforme;
Cruzeiro
Craque argentino; evento
para ajudar a Chape

CBF envia equipamento à Colômbia para

enviar; ajudar

CBF; Colômbia;

ajudar na recuperação de Neto

(recuperação)

recuperação de Neto

Chapecoense faz reunião com Levir e pode

fazer (reunião);

Chapecoense; reunião com

anunciar técnico nesta sexta-feira (9)

anunciar (técnico)

Levir; técnico

Chapecoense aceita convite do Barcelona

aceitar (convite)

Chapecoense; Barcelona
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para disputa de amistoso em 2017

12h40

16h54

10/12/2016

00h15

Após tragédia em Medellín, Chapecoense

anunciar (novo

anuncia novo treinador para 2017

treinador)

Mancini exalta motivação em reconstrução

exaltar (motivação

da Chapecoense

em reconstrução)

Índios da tribo Condá choram tragédia da
Chapecoense

Atlético Nacional chega ao Japão para
11h26

disputa do Mundial e técnico diz querer
final como 'tributo'

"Não foi acidente, foi assassinato", diz
11h27

ministro boliviano sobre tragédia com a
Chapecoense

Chapecoense é preso por autoridades

chorar (tragédia)

17h13

Chapecoense comemora ida para o quarto;
assista

19h15

treinador para 2017
Mancini; motivação em
reconstrução da
Chapecoense

choram tragédia da
Chapecoense

chegar; disputar;
querer (tributo)

Atlético Nacional; Japão;
disputa do Mundial; final
como 'tributo'
"Não foi acidente, foi

dizer (foi

assassinato"; ministro

assassinato)

boliviano; tragédia com a
Chapecoense
Segundo suspeito; acidente

ser (preso)

bolivianas
Jornalista que sobreviveu à tragédia com a

Chapecoense; novo

Índios da tribo Condá

Segundo suspeito em acidente da
16h05

tragédia em Medellín,

da Chapecoense; preso por
autoridades bolivianas

comemorar (ida
para o quarto)

Jornalista que sobreviveu à
tragédia com a Chapecoense
comemora ida para o quarto

Médicos descartam ampliar amputação de

descartar (ampliar

Médicos; amputação de

perna de Jackson Follmann

amputação)

perna de Jackson Follmann
Indiozinho da Chape;

11/12/2016

00h08

Indiozinho da Chape e Santos de verde:
homenagens na Vila Belmiro

homenagear

Santos de verde:
homenagens na Vila
Belmiro

Mesmo sem entrar em campo, Chapecoense
00h12

será grande atração da rodada final do

ser (grande atração)

Brasileirão

13h00

21h19

Neto ainda não sabe de acidente e faz

não saber; fazer

perguntas sobre jogo da Chapecoense

(perguntas)

Sobreviventes da tragédia da Chape, Alan

voltar (ao Brasil)

Ruschel, Follmann e Henzel voltarão ao

Chapecoense; atração da
rodada final do Brasileirão

Neto; não sabe de acidente e
faz perguntas sobre jogo da
Chapecoense
Sobreviventes da tragédia
da Chape, Alan Ruschel,
Follmann e Henzel voltarão
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Brasil nesta segunda
Sobrevivente em tragédia da Chape, Rafael
22h22

Henzel diz que não foi dado alerta de
emergência

12/12/2016

16h30

21h45

13/12/2016

00h52

Goleiro da Chape viaja de volta ao Brasil

12h38

16h09

17h44

18h23

20h21

22h48

volta ao Brasil

desembarcar (em

goleiro desembarca em Congonhas

Congonhas)

Chapecoense; goleiro;
Congonhas

médico comemora
"primeiro gol"

"Comemore a vida, somos sobreviventes",

comemorar; ser

diz Neto ao goleiro Follmann

(sobrevivente)

Chapecoense já estão no Brasil

Sobrevivente do acidente da

comemorar

Colômbia)

Mais dois sobreviventes da tragédia da

voo

volta ao Brasil; acidente; e

brasileiro deixam hospital na Colômbia

Ruschel e Rafael Henzel em avião no Brasil

avião da Chape antes do

voltar (ao Brasil);

deixar (hospital na

Rádio de Chapecó divulga imagem de Alan

Neto sonhou com queda de

Goleiro da Chapecoense;

Lateral da Chapecoense e jornalista

cirurgia

alerta de emergência

Brasil)

Sobrevivente do acidente da Chapecoense,

goleiro da Chapecoense passará por nova

Chape, Rafael Henzel;

Goleiro da Chape viaja de

do avião)

após acidente e médico comemora

Sobrevivente em tragédia da

viajar (de volta ao

antes do voo

Em boletim médico, hospital informa que
15h56

alerta)

sonhar (com queda

"primeiro gol"

12h00

dizer (não foi dado

Neto sonhou com queda de avião da Chape

Goleiro da Chapecoense volta ao Brasil
07h45

ao Brasil

informar; passar
(nova cirurgia)

Lateral da Chapecoense;
jornalista brasileiro;
hospital na Colômbia
"Comemore a vida, somos
sobreviventes"; Neto ao
goleiro Follmann
boletim médico; hospital;
goleiro da Chapecoense;
nova cirurgia
Rádio de Chapecó; imagem

divulgar (imagem)

de Alan Ruschel e Rafael
Henzel em avião no Brasil
Mais dois sobreviventes da

estar (no Brasil)

tragédia da Chapecoense já
estão no Brasil

Torcida quase esgota em 24h novo estoque

esgotar (estoque de

Torcida; camisas da

de camisas da Chapecoense

camisas)

Chapecoense

Goleiro da Chape passa bem após cirurgia

passar (bem após

Goleiro da Chape; cirurgia

na coluna em São Paulo

cirurgia)

na coluna; São Paulo

Henzel e Ruschel são recebidos com

ser (recebidos com

Henzel e Ruschel são

emoção na volta a Chapecó

emoção)

recebidos com emoção na
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volta a Chapecó

14/12/2016

08h25

Médico prevê Ruschel e Henzel com alta
em breve; Neto deve viajar na quinta-feira

Jornalista sobrevivente do acidente de
08h38

Medellín tem reencontro emocionante com
o filho

Sobreviventes comemoram retorno a
11h55

Chapecó com macarrão e pedido por
videogame

prever; viajar

após derrota em Mundial: “Sua grandeza

ter (reencontro

acidente de Medellín tem

emocionante)

reencontro emocionante
com o filho
Sobreviventes comemoram

comemorar

retorno a Chapecó com

(retorno)

macarrão e pedido por
videogame
Chape; Atlético Nacional;

parabenizar

conquistou o mundo”

14h59

15/12/2016

09h15

11h00

recuperar-se;

cirurgia e deixa UTI

deixar (UTI)

posa para foto com policial que o resgatou

LaMia deve pagar cerca de R$ 546 mil por
vítima de acidente na Colômbia

primeira vez após acidente: "Meu filho é

13h58

recupera bem de cirurgia e
deixa UTI

Chapecoense; foto com

LaMia; R$ 546 mil por
dever (pagar)

vítima de acidente na
Colômbia
Mãe de Alan Ruschel vê o

ver (o jogador)

jogador pela primeira vez
após acidente: "Meu filho é
um milagre"

Zagueiro Neto mostra disposição antes de

mostrar

Zagueiro Neto; disposição;

iniciar viagem de volta ao Brasil. Assista

(disposição)

viagem de volta ao Brasil

Goleiro da Chapecoense reage bem à

reagir (bem à

operação na coluna e seu quadro é estável

operação)

hospital recepcionar o zagueiro Neto,
sobrevivente da queda do avião

Goleiro da Chapecoense;
operação na coluna; quadro
estável
Torcida organizada da

Torcida organizada da Chape vai ao
14h04

Goleiro Follmann se

policial que o resgatou

um milagre"

13h10

grandeza conquistou o

Emocionante! Zagueiro da
posar (para foto)

Mãe de Alan Ruschel vê o jogador pela
12h23

derrota em Mundial: “Sua
mundo”

Goleiro Follmann se recupera bem de

Emocionante! Zagueiro da Chapecoense

alta; Neto
Jornalista sobrevivente do

Chape parabeniza Atlético Nacional mesmo
12h03

Médico; Ruschel; Henzel;

recepcionar

Chape; hospital; zagueiro
Neto; sobrevivente da queda
do avião
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Neto grava vídeo agradecendo cuidados
17h08

recebidos na Colômbia: "Continuem
fazendo este trabalho maravilhoso"

Neto; vídeo; cuidados
gravar (vídeo);

recebidos na Colômbia:

agradecer

"Continuem fazendo este
trabalho maravilhoso"
Último sobrevivente de voo

Último sobrevivente de voo trágico, Neto
21h59

chega a Chapecó sob gritos de "o campeão

chegar (a Chapecó)

voltou"

16/12/2016

00h10

08h15

Chape aceita zagueiro Douglas Grolli, mas
rejeita ‘refugos’ para se reerguer

"Cerro Chapecoense": local de acidente
aéreo é rebatizado

Alan Ruschel se manifesta nas redes sociais
08h33

pela primeira vez após acidente e fala em
"milagre"

13h52

Filho de vítima de acidente da Chape
pergunta pelo pai pela primeira vez

Chapecoense deve ser transferido na manhã

aceitar; reerguer

ser (rebatizado)

19h31

17/12/2016

09h15

13h15

Chapecoense para se reerguer em 2017

de acidente aéreo é

manifestar-se; falar

Alan Ruschel; redes sociais;

(em "milagre")

acidente; "milagre"

Filho de vítima de acidente
perguntar (pelo pai)

da Chape pergunta pelo pai
pela primeira vez

ser (transferido)

quadro evolutivo; goleiro da
Chapecoense

Alan Ruschel;
deixar (hospital)

de avião

Do luto à superação: os planos da

Grolli

rebatizado

Alan Ruschel é primeiro jogador da
Chapecoense a deixar hospital após acidente

Chape; zagueiro Douglas

"Cerro Chapecoense": local

de sábado

16h36

Chapecó sob gritos de "o
campeão voltou"

Com quadro evolutivo, goleiro da
14h12

trágico, Neto chega a

Chapecoense; hospital;
acidente de avião
Do luto à superação: os

reerguer-se

planos da Chapecoense para
se reerguer em 2017
Alan Ruschel; fala em

Alan Ruschel se emociona e fala em

emocionar-se; falar

milagre após acidente da Chape: "Vou dar a

(em "milagre"); dar

volta por cima e vou voltar a jogar"

a volta...

Jackson Follmann chega à cidade de

chegar (à cidade de

Jackson Follmann chega à

Chapecó

Chapecó)

cidade de Chapecó

milagre após acidente da
Chape: "Vou dar a volta por
cima e vou voltar a jogar"

Sobrevivente da tragédia de
13h46

Sobrevivente da tragédia de Medellín,

visitar (Arena

Medellín, lateral da

lateral da Chapecoense visita Arena Condá

Condá)

Chapecoense visita Arena
Condá
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Vagner Mancini fala sobre oportunidade de
18/12/2016

00h15

ser técnico da Chapecoense: "Não tem
preço"

falar; ser (técnico
da Chapecoense)

horas de voo necessárias para voar, diz

ter (horas de voo)

advogado de copiloto

17h01

19/12/2016

11h00

13h10

17h03

20/12/2016

08h55

12h26

21/12/2016

00h12

10h25

11h19

12h59

22/12/2016

07h20

Chapecoense: "Não tem
preço"
Piloto de avião da

Piloto de avião da Chapecoense não tinha
07h43

Vagner Mancini; técnico da

Chapecoense; horas de voo
necessárias para voar;
advogado de copiloto
Zagueiro da Chapecoense;

Zagueiro da Chapecoense dá primeiros

dar (primeiros

passos após acidente e sonha com retorno

passos); sonhar

aos gramados

(com retorno)

De volta a Nova Hartz, Alan Ruschel curte

curtir (fim de

Nova Hartz, Alan Ruschel;

fim de semana em família

semana em família)

fim de semana em família

receber (alta);

Jornalista recebe alta e quer

querer (cobrir

cobrir estreia da

estreia)

Chapecoense

Brasil e Colômbia se enfrentam em 25 de

enfrentar-se (Brasil

Brasil e Colômbia se

janeiro no Rio

e Colômbia)

enfrentam; Rio

Rafael Henzel recebe visita da mãe do

receber (visita da

goleiro Danilo antes de alta hospitalar

mãe)

Jornalista recebe alta e quer cobrir estreia da
Chapecoense

Justiça boliviana marca audiência de sócio
da LaMia e de refugiada

primeiros passos; acidente;
"sonho" com retorno aos
gramados

Rafael Henzel; visita da
mãe do goleiro Danilo; alta
hospitalar
Justiça boliviana; audiência

marcar (audiência)

de sócio da LaMia e de
refugiada

Governo boliviano culpa LaMia e piloto por

culpar (LaMia e

acidente aéreo da Chapecoense

piloto)

Governo boliviano; LaMia;
piloto; acidente aéreo da
Chapecoense

homenagear;

homenagem; atacante da

idealizar (projeto

Chapecoense; família;

social)

projeto social

Chapecoense confirma dois reforços para

confirmar (dois

Chapecoense; reforços;

próxima temporada

reforços)

próxima temporada

Chape publica agradecimento aos clubes

publicar

Chape; agradecimento;

brasileiros

(agradecimento)

clubes brasileiros

Alan Ruschel volta aos gramados três

voltar (aos

semanas após queda do avião

gramados)

Em homenagem a atacante da Chapecoense,
família idealiza projeto social

Alan Ruschel volta aos
gramados três semanas após
queda do avião
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09h59

Mancini vê grupo duro para Chapecoense
na Libertadores

ver (grupo duro)

Emocionado, zagueiro da Chapecoense
12h45

recebe alta do hospital após 23 dias da

23/12/2016

24/12/2016

25/12/2016

26/12/2016

11h00

00h10

11h14

13h08

14h44

27/12/2016

00h11

10h04

Cartinha de torcedora mirim emociona
zagueiro da Chape

Inter anuncia renovação do contrato de Alan
Ruschel até 2018

receber (alta)

Cartinha de torcedora mirim
emocionar

emociona zagueiro da
Chape

anunciar
(renovação do
contrato)

Inter; renovação do
contrato; Alan Ruschel

Colômbia; conclusão de

Colômbia contesta conclusão de

contestar

investigação da Bolívia sobre LaMia

(conclusão)

Atacante Wellington Paulista está próximo

estar (próximo de

Atacante Wellington

de fechar com a Chapecoense

fechar)

Paulista; Chapecoense

Marinho faz visita ao filho de Kempes, uma
das vítimas da Chapecoense

fazer (visita)

ter (excesso de

avião da Chapecoense tinha excesso de peso

peso e plano

e plano irregular

irregular)

Viúva de ex-meia da Chape ganha presente

ganhar (presente);

de campeão brasileiro e se emociona

emocionar-se

Rafael Henzel reencontra amigos depois de

reencontrar

acidente com avião da Chapecoense

(amigos)

Sobrevivente da tragédia de Medellín,
comissária da LaMia passa Natal com a
família

LaMia

Kempes, uma das vítimas
da Chapecoense

Autoridades colombianas afirmam que

vaquinha para compra de combustível em

investigação; Bolívia;

Marinho; visita ao filho de

Autoridades colombianas;
avião da Chapecoense;
excesso de peso; plano
irregular
Viúva de ex-meia da Chape;
presente de campeão
brasileiro
Rafael Henzel; amigos;
acidente com avião da
Chapecoense
Jogadores do Atlético

fazer (vaquinha)

voo da LaMia, diz jornal

12h33

alta do hospital após 23 dias
da queda do avião

Jogadores do Atlético Nacional fizeram
11h07

Libertadores
zagueiro da Chapecoense;

queda do avião

00h10

Mancini; Chapecoense;

Nacional; vaquinha para
compra de combustível em
voo da LaMia; jornal
Sobrevivente da tragédia de

passar (Natal com a

Medellín, comissária da

família)

LaMia passa Natal com a
família
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28/12/2016

09h00

17h44

29/12/2016

00h15

Jackson Follmann recebe visita de atleta

receber (visita);

paralímpico, que diz: "Somos dois

dizer (somos dois

milagres"

milagres)

Viúva de jogador da Chape recebe camisa
de David Braz usada em homenagem

Tragédia com voo da

mês. Relembre

mês); relembrar

Chape; um mês

homenageiam jogadores da Chapecoense

vítimas da queda de avião da Chapecoense;

Chapecoense descarta imunidade a

30/12/2016

31/12/2016

01/01/2017

02/01/2017

10h51

12h12

08h00

17h59

tragédia; viúvas; jogadores
homenagear

15h09

sociais
Jogo das Estrelas:
homenagear; doar

jogadores; vítimas da queda
de avião da Chapecoense;
renda; familiares
Chapecoense; imunidade a

rebaixamento nos próximos Campeonatos

(imunidade a

rebaixamento; Campeonatos

Brasileiros

rebaixamento)

Brasileiros

Torcedores da Chapecoense promovem

promover

encontro um mês depois de acidente

(encontro)

Fluminense abre Primeira Liga em 24 de

abrir (Primeira

Fluminense; Primeira Liga;

janeiro e Chapecoense joga no dia 26

Liga); jogar

Chapecoense

Nova Chape ganha mais um reforço para

ganhar (mais um

reconstrução após tragédia. Veja quem já

reforço);

acertou com o clube

reconstruir

Chapecoense retoma rotina do futebol com

retomar (rotina do

Copinha e viagem de ônibus para SP

futebol)

Após viagem de ônibus, Chapecoense chega

chegar (a Porto

a Porto Feliz para disputar a Copinha

Feliz)

sobre irregularidades em voo da Chape se
esconde no Brasil

18h09

da Chapecoense; redes

descartar

Ameaçada de morte, funcionária que alertou
03/01/2017

camisa de David Braz usada

completar (um

parte da renda será doada para familiares

15h42

milagres"

Tragédia com voo da Chape completa um

Jogo das Estrelas: jogadores homenageiam

15h38

que diz: "Somos dois

em homenagem

nas redes sociais

11h18

visita de atleta paralímpico,

Viúva de jogador da Chape;
receber (camisa)

Um mês após tragédia, viúvas
10h37

Jackson Follmann recebe

Em busca do recomeço, Chapecoense

ser (ameaçada de
morte); esconder-se

Torcedores da
Chapecoense; encontro; um
mês depois de acidente

Nova Chape; reforço;
reconstrução após tragédia

Chapecoense; rotina do
futebol; Copinha; viagem de
ônibus para SP
viagem de ônibus;
Chapecoense; Porto Feliz;
Copinha
Ameaçada de morte;
funcionária; irregularidades
em voo da Chape; Brasil

buscar (recomeço);

Em busca do recomeço,

estreiar (com

Chapecoense estreia com
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estreia com derrota na Copinha

04/01/2017

06/01/2017

12h34

10h32

10h43

Chapecoense apresenta primeiros reforços e
zagueiro manda recado para torcida

Sobrevivente, zagueiro Neto participa de
apresentação de elenco da Chapecoense

Reapresentação do elenco da Chapecoense

Neto explica reapresentação na
14h59

Chapecoense: "Ou encaro ou me afundo na
depressão"

07/01/2017

17h05

19h40

08/01/2017

09h21

David Braz visita Neto e o presenteia com
camisa do Peixe

derrota)

derrota na Copinha

apresentar

Chapecoense; primeiros

(reforços); mandar

reforços; zagueiro manda

(recado)

recado para torcida

participar

Sobrevivente, zagueiro Neto

(apresentaçao de

participa de apresentação de

elenco)

elenco da Chapecoense

reapresentar
(elenco)

explicar; encarar;
afundar (depressão)

visitar; presentear

elenco da Chapecoense

Neto; Chapecoense: "Ou
encaro ou me afundo na
depressão"
David Braz; Neto; camisa
do Peixe

Chape apresenta mais reforços e encaminha

apresentar (novos

Chape; reforços; jovens do

acordo com jovens do Palmeiras

reforços)

Palmeiras

Chapecoense divulga vídeo emocionante

divulgar (vídeo

após classificação na Copinha

emocionante)

Chapecoense; vídeo
emocionante; classificação
na Copinha
Sobrevivente da tragédia em

09/01/2017

10h10

Sobrevivente da tragédia em voo da Chape

voltar (a trabalhar);

voo da Chape volta a

volta a trabalhar e emociona ouvintes

emocionar

trabalhar e emociona
ouvintes

10/01/2017

11/01/2017

16h12

00h10

15h30

15h47

13/01/2017

00h10

Zagueiro Neto volta a falar de acidente e

voltar (a falar);

garante: 'Não guardo raiva de ninguém'

(não) ter raiva

Chapecoense deve enfrentar Real Madrid e
Barcelona em 2017

Novos ídolos usam Copinha para
reconstruir Chapecoense

Sobrevivente da Chapecoense, Follmann
deverá receber alta em duas semanas

Zagueiro Neto; acidente:
'Não guardo raiva de
ninguém'
Chapecoense; enfrentar

dever (enfrentar)

Real Madrid e Barcelona
em 2017

reconstruir

Novos ídolos; Copinha;
reconstruir Chapecoense
Sobrevivente da

receber (alta)

Chapecoense; Follmann;
receber alta

Alpinista escala mais de 5 mil metros na

escalar;

África e homenageia Chapecoense

homenagear

Alpinista escala mais de 5
mil metros na África e
homenageia Chapecoense
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Jornal espanhol faz especial com cartas de
12h20

viúvas de jogadores da Chapecoense e
emociona

17h21

Em vídeo, goleiro Follmann avisa que
receberá alta no dia 23

Segure as lágrimas, se for capaz: grávida,
14/01/2017

00h13

viúva de atacante da Chape escreve carta
em nome do filho

17/01/2017

13h23

Camisa que Alan Ruschel usaria na final da
Copa Sul-Americana é recuperada
Zagueiro Neto aparece caminhando pela

18/01/2017

10h32

primeira vez sem muletas durante
fisioterapia

12h35

Sobrevivente de voo culpa piloto por
tragédia com avião da Chapecoense

fazer (especial);
emocionar

11h56

12h44

mas avisa: "Não vou tirar a ambição do

receber (alta)

20/01/2017

14h01

21h00

23h00

21/01/2017

13h36

16h35

Chapecoense; emociona

avisa que receberá alta no
dia 23

segurar (lágrimas);
escrever (carta)

recuperar (camisa)

aparecer
(caminhando)

grávida, viúva de atacante
da Chape; carta em nome do
filho
Camisa; Alan Ruschel; final
da Copa Sul-Americana
Zagueiro Neto; caminhando
pela primeira vez sem
muletas
Sobrevivente de voo; piloto;

culpar (piloto)

tragédia com avião da
Chapecoense
Tite; Jogo da Amizade:

torcer (por empate)

"Não vou tirar a ambição do

jogador"

jogador"

Jackson Follmann passeia pelo hospital com

Jackson Follmann; hospital;

a namorada; goleiro terá alta na próxima

passear; ter (alta)

segunda

13h27

viúvas de jogadores da

Em vídeo, goleiro Follmann

Tite torce por empate em Jogo da Amizade,
19/01/2017

Jornal espanhol; cartas de

namorada; goleiro terá alta
na próxima segunda

Tite promove nove estreantes na seleção

promover

Tite; estreantes; seleção

principal em convocação contra Colômbia

(estreantes)

principal; Colômbia

Neymar escreve dedicatória na camisa do

escrever

Neymar; camisa do

Barcelona para a Chapecoense

(dedicatória)

Barcelona; Chapecoense

Ansioso por volta, Ruschel revela sonho de

revelar (sonho);

jogar final da Recopa Sul-Americana

jogar final

Chapecoense promete quitar pendências
com famílias de vítimas nos próximos dias

quitar (pendências)

Ansioso por volta, Ruschel
revela sonho de jogar final
da Recopa Sul-Americana
Chapecoense; pendências
com famílias de vítimas
Neto; retorno da

Neto diz que o retorno da Chapecoense aos

dizer; ter (muita

gramados “vai ter muita emoção”

emoção)

Emocionado, Follmann ergue troféu de

erguer (troféu de

Emocionado, Follmann

campeão da Sul-Americana antes de empate

campeão)

ergue troféu de campeão da

Chapecoense aos gramados
“vai ter muita emoção”
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entre Chapecoense e Palmeiras

22h11

16h36

Diante do Palmeiras, Chapecoense volta a

voltar (a campo

campo pela primeira vez após tragédia aérea

após tragédia)

Follmann terá alta hospitalar nesta terça em
Chapecó

Chape entra na campanha para alavancar
24/01/2017

00h18

venda de ingressos de amistoso entre Brasil
e Colômbia

11h53

11h55

16h45

25/01/2017

26/01/2017

09h00

08h00

11h05

17h30

Sul-Americana

ter (alta)

Chapecó

alavancar (venda)

ingressos de amistoso entre
Brasil e Colômbia

sonhar (voltar)

Sobrevivente da tragédia com a

pedir (dinheiro na

Chapecoense pede dinheiro na internet

internet)

cada família das vítimas de tragédia

Follmann; alta hospitalar;

alavancar venda de

hospital e sonha voltar para Chapecoense

Chapecoense deve repassar R$ 70 mil para

vez após tragédia aérea

Chape; campanha para

receber (alta);

receber alta do hospital

volta a campo pela primeira

entrar (campanha);

Goleiro Jackson Follmann recebe alta no

Follmann curte churrasco com a noiva após

Palmeiras; Chapecoense

curtir (churrasco)

Goleiro Jackson Follmann;
alta no hospital;
Chapecoense
Sobrevivente da tragédia
com a Chapecoense pede
dinheiro na internet
Follmann; churrasco com a
noiva; alta do hospital
Chapecoense; R$ 70 mil

dever (repassar)

para cada família das
vítimas de tragédia

Chapecoense disputa sua 1ª partida oficial

disputar (primeira

Chapecoense disputa sua 1ª

após tragédia

partida)

partida oficial após tragédia

Jogo da Amizade entre Brasil e Colômbia
arrecada mais de R$ 1,2 milhão

arrecadar (mais de)

Neto mostra disposição na fisioterapia para

mostrar

retornar aos gramados

(disposição); voltar

Jogo da Amizade; Brasil e
Colômbia; R$ 1,2 milhão

Neto; fisioterapia; gramados

Empresas; R$ 3,8 mi;
27/01/2017

08h10

Empresas doam R$ 3,8 mi à Chapecoense,
triplo de valor arrecadado com amistoso

doar

Chapecoense; triplo de
valor arrecadado com
amistoso

28/01/2017

08h33

Dois meses depois de acidente, Alan
Ruschel volta a correr

Emocionante. Galvão Bueno realiza sonho e
09h06

narra gol de jogador morto em tragédia com
a Chapecoense; assista

voltar (a correr)

acidente; Alan Ruschel
volta a correr
Emocionante; Galvão

realizar (sonho);

Bueno; sonho; narra gol de

narrar (gol)

jogador morto em tragédia
com a Chapecoense
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Mulher de atacante da Chapecoense posta
29/01/2017

08h21

última conversa com marido antes de
tragédia na Colômbia

Dois meses após acidente, nova Chape
18h58

estreia com vitória no Campeonato
Catarinense

30/01/2017

01/02/2017

06/02/2017

12h16

12h34

07h25

15h56

Follmann anuncia ida a São Paulo para
iniciar processo de colocação da prótese

Ídolo do Barcelona, Xavi distribui bolas
autografadas para garotos da Chapecoense

Por tragédia aérea, Chapecoense será
processada por famílias de jornalistas

Com boa recuperação, zagueiro Neto volta a
correr no campo da Arena Condá
Guilherme Biteco retorna aos gramados

07/02/2017

13h39

depois de um ano e lembra de irmão morto
no voo da Chapecoense

Chapecoense lança camisa especial com
08/02/2017

08h11

homenagem a vítimas do acidente de
Medellín

12h48

16h15

10/02/2017

10h37

14/02/2017

10h08

Chapecoense; última

conversa)

conversa com marido;
tragédia na Colômbia

estrear (com

acidente, nova Chape;

vitória)

Campeonato Catarinense

colocar (prótese)

distribuir (bolas)

colocação da prótese

bolas autografadas; garotos
da Chapecoense
tragédia aérea;

ser (processada)

Chapecoense; famílias de
jornalistas

voltar (a correr)

lembrar (de irmão
morto)

zagueiro Neto; campo da
Arena Condá
Guilherme Biteco;
gramados; irmão morto no
voo da Chapecoense
Chapecoense; camisa

lançar (camisa

especial; homenagem a

especial)

vítimas; acidente de
Medellín

perna e noiva registra o momento

prótese); registrar

ganha homenagem de Rogério Ceni e do

Follmann; São Paulo;

Ídolo do Barcelona; Xavi;

aparecer (com a

São Paulo

09/02/2017

postar (última

Jackson Follmann aparece com a prótese na

Goleiro vítima de acidente da Chapecoense
14h57

Mulher de atacante da

ganhar
(homenagem)

Jackson Follmann; prótese
na perna; noiva registra o
momento
Goleiro vítima; acidente da
Chapecoense; homenagem;
Rogério Ceni; do São Paulo

Jackson Follmann caminha pela primeira

caminhar (pela

Jackson Follmann; prótese

vez após colocar prótese na perna

primeira vez)

na perna

Jackson Follmann diz que se casará neste

casar; mirar

ano e mira Paralimpíada

(Paralimpíada)

Superação! Zagueiro da Chapecoense

mostrar (trabalho

Superação! Zagueiro da

mostra trabalho de fortalecimento muscular

de fortalecimento)

Chapecoense; trabalho de

Jackson Follmann diz que
se casará neste ano e mira
Paralimpíada

fortalecimento muscular;
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nas redes sociais

20/02/2017

12h26

21/02/2017

14h41

22/02/2017

08h32

declarar; sofrer

Santa Catarina sofrer nas redes sociais

(nas redes sociais)

Jackson Follmann caminha sem ajuda de

caminhar (sem

Jackson Follmann; muletas;

muletas e anima fãs

muletas); animar

fãs

28/02/2017

14h25

06/03/2017

07/03/2017

10/03/2017

09h54

23h41

09h00

13h52

Camisa de Bruno Rangel;
acidente; bar em Medellín

Jackson Follmann visita centro paralímpico

visitar; jogar (vôlei

Jackson Follmann; centro

e joga vôlei sentado

sentado)

paralímpico; vôlei sentado

Alan Ruschel é confirmado para amistoso
da Chapecoense na Bolívia

ser (confirmado)

00h10

Alan Ruschel; amistoso da
Chapecoense na Bolívia
Chapecoense; sobreviventes

Chapecoense inscreve sobreviventes da

inscrever

tragédia de Medellín na Libertadores

(sobreviventes)

Chape recomeça sua história em uma

recomeçar

Chape; competição

competição continental

(história)

continental

Viúvas de jogadores da Chapecoense se

apoiar-se (no

Viúvas de jogadores da

apoiam no amor aos filhos para retomar

amor); retomar

Chapecoense; amor aos

vida

(vida)

filhos; retomar vida

mais bonito do mundo, e Atlético-PR fica

da tragédia de Medellín;
Libertadores

Uniforme da Chapecoense;
ser (eleito)

em 20º

28/03/2017

redes sociais

(bar)

Uniforme da Chapecoense é eleito o sexto
14/03/2017

de clube de Santa Catarina;

resgatar; decorar

acidente chega para decorar bar em
Medellín

00h10

Declaração infeliz; dirigente

Declaração infeliz faz dirigente de clube de

Camisa de Bruno Rangel resgatada em

23/02/2017

redes sociais

o sexto mais bonito do
mundo; Atlético-PR; 20º

Goleiro destaca orgulho de voltar ao Brasil

ajudar

Goleiro; Brasil;

para ajudar no processo de reconstrução da

(reconstrução da

reconstrução da

Chapecoense

Chapecoense)

Chapecoense
Jakson Follmann; dia do

26/04/2017

11h08

Jakson Follmann comemora dia do goleiro e

comemorar;

goleiro; torcedores se

torcedores se emocionam nas redes sociais

emocionar-se

emocionam nas redes
sociais

08/05/2017

09/05/2017

13h36

20h51

Goleiro vítima da tragédia com o voo da

ser (homenageado

Chapecoense será homenageado em filme

em filme)

Sobreviventes de tragédia da Chapecoense

visitar (hospital e

visitam hospital e local do acidente

local do acidente)

Goleiro vítima da tragédia
com o voo da Chapecoense;
homenageado em filme
Sobreviventes de tragédia
da Chapecoense; hospital;
local do acidente
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Associação de moradores recupera bens
10/05/2017

00h10

furtados após tragédia com o voo da
Chapecoense
“Acordei e tinha uma pessoa morta em cima

12/05/2017

13h07

de mim”, diz goleiro da Chape que
sobreviveu a acidente aéreo

06/06/2017

15h00

Por conta do mau tempo, Chapecoense
arremete no Rio Grande do Sul

recuperar (bens
furtados)

Associação de moradores;
bens furtados; tragédia com
o voo da Chapecoense
“Acordei e tinha uma

acordar; ter (pessoa

pessoa morta em cima de

morta); dizer

mim”, goleiro da Chape que
sobreviveu a acidente aéreo

arremeter

mau tempo; Chapecoense;
Rio Grande do Sul

