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Resumo
Este artigo é uma continuidade de nossa pesquisa sobre a ressignificação da morte na
contemporaneidade midiática, cuja imbricação entre corpo, comunicação e tecnologias
digitais de informação articula novas leituras sobre a representação da morte.3 Nessa
análise, tomamos os conceitos de comemoração e de memória articulando-os aos usos
nas comunidades virtuais de mortos do Orkut. Como exemplo, exploramos a
repercussão do acidente aéreo do vôo AF 447.
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Corpo do trabalho
A atitude diante da morte pode parecer quase imóvel através de longos períodos
de tempo. Entretanto, em certos momentos intervêm transformações significativas. Tais
mudanças ajudam a construir os discursos em torno da temática, sejam conscientes ou
inconscientes, na medida em que englobam o comportamento coletivo, a partir de
diversas fontes, históricas, literárias, ou ritualísticas, nas quais o homem desenvolveu
uma “história das representações4”.
A morte, como muitos outros acontecimentos, é uma representação situada em
um longo período de tempo e, por isso, uma das grandes dificuldades para o pesquisador
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é visualizar as mudanças significativas no processo de descoberta das marcas
“fundacionais” de seu sentido, bem como sua relação com a cultura, diretamente ligada
ao desenvolvimento de dispositivos tecnológicos e comunicacionais.
Na contemporaneidade, tais dispositivos possibilitam a veiculação de mensagens
em um mesmo suporte – o computador – e dessa tecnologia, decorre uma nova mídia –
a Internet – que passou a implicar uma outra qualificação da vida, ou como caracteriza
Muniz Sodré (2002), um bios virtual, que consiste em uma outra dimensão da realidade,
com novas formas de perceber, pensar e formular a “materialidade”.
Essa midiatização desenvolveu um novo modo de presença do sujeito no mundo,
em que o próprio indivíduo tende a se converter em realidade midiática, tornando-se
imagem e medium e investindo em uma imersão virtual na esfera significativa das
regras do jogo da visibilidade pública vigentes.
Num mundo de fluxos globais, de poder e imagens, a busca pela identidade,
coletiva ou individual, atribuída ou construída, torna-se uma fonte de significados. Cada
vez mais pessoas se organizam em torno de um sentido, não necessariamente em torno
do que fazem, mas no que elas acreditam que são ou que deveriam ser. A morte é um
dos temas que vem ganhando destaque nesse processo, seja pela relação com a
materialidade, num mundo cada vez mais imaterial, seja pela relação com o tempo
(finitude), numa sociedade que vive cada vez mais do instante, ou pela relação com a
memória, num corpo cada vez mais do esquecimento.
As comunidades virtuais operam essa temática na intenção, acreditamos, de
estabelecer um “projeto de permanência” para os mortos que abriga, com objetivo de
atualizar o “discurso comunitário” sobre morte na contemporaneidade midiática.
A partir de Gilberto Velho (1994), consideramos que o projeto depende,
fundamentalmente, da memória, que fornece pistas de um passado que “produz as
circunstâncias do presente”. Desta forma, a intenção dessas comunidades seria projetar
a lembrança privada dos mortos num culto público, promovendo um ritual que fortaleça
a memória para além da sepultura, estendendo o tempo entre o fato da morte e as
ocasiões habituais de uma commemoratio mortuorum.
Como exemplo de estrutura de projeto tecnológico da memória dos mortos nas
comunidades virtuais, tomamos a repercussão, no Orkut5, do acidente aéreo do AirBus
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da Air France, vôo 447, ocorrido no dia 1º de junho de 2009, quando o avião, que fazia
a rota Rio de Janeiro – Paris, caiu no Oceano Atlântico, matando 228 passageiros.
Em nossa perspectiva, a partir desse acontecimento (o acidente aéreo), o Orkut
legitimou seu espaço como dispositivo memorável, reconhecendo o lugar que ocupa a
morte no ciberespaço. Isso pode ser notado a partir de diferentes instâncias, que
abrangem tanto a rede social como “instituição”, quanto aos usos dos participantes que
atuam nas comunidades.
O primeiro elemento desse processo foi verificado logo na primeira tela, no
acesso à rede social, que durante as três semanas consecutivas ao acidente apresentou
mensagem de solidariedade às pessoas afetadas pela tragédia. A página trazia a imagem
da fita preta (símbolo do luto), com a seguinte frase: “A equipe do orkut é solidária com
todas as pessoas afetadas pelo acidente do vôo AF 447”, conforme notamos na parte em
destaque na figura abaixo. Em seguida, a palavra comunidade trazia o link “Vôo AF
447- Luto” e redirecionava o usuário para a primeira comunidade criada em
homenagem aos mortos desse acidente.

Figura 1. Tela inicial do Orkut com referência ao acidente do vôo AF447
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A multiplicação dos mortos

À medida que o acidente era divulgado nos jornais e na televisão, a repercussão
aumentava e as comunidades para homenagear os mortos também. Em pesquisa por
meio do link de busca do próprio Orkut, digitamos: vôo AF 447 e verificamos que em
pouco mais de um mês do ocorrido (entre 1º de junho e 8 de julho de 2009), 890
comunidades relacionadas ao acidente do vôo AF 447 foram criadas (ver figura 2).

Figura 2. Primeira página de resultados da busca pelas comunidades do vôo AF 447

Ao entrar em algumas dessas comunidades, constatamos que a representação da
morte é construída a partir de intensas trocas culturais promovidas pelos encontros entre
os membros, possibilitando a circularidade das produções simbólicas do morrer,
particulares ou globalizadas, que articulam, desarticulam e rearticulam a memória dos
“corpos mortos”. Nesse sentido, por meio das comunidades virtuais, a Internet parece
propor novos espaços para se pensar a morte. A morte celebrada nas comunidades
virtuais publicizam, através da narrativa proposta (com imagens fotográficas, textuais e
e vídeos), a celebração do ‘corpo morto’ numa espécie de cortejo “eterno”.
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Nessa breve busca, constatamos que as comunidades virtuais são importantes
instrumentos que operam estratégias memoráveis, elevando determinados fatos à
categoria de evento (espetáculo), construindo cerimônias que promovem a visibilidade
da morte a partir das comemorações.
Constituindo-se em um fluxo contínuo, a narrativa dessas comunidades aponta
para os atos comemorativos que servem à construção particular de uma temporalidade,
onde passado, presente e futuro parecem se confundir em torno da idéia de
desaceleração, que, acreditamos, ser um projeto de memória. Nesse sentido, o passado
se daria a partir do fato ocorrido (no caso analisado, o acidente aéreo), o presente, pela
costura diária da narrativa a partir dos membros dessas comunidades, e o futuro como
projeto de permanência, a partir de uma certa proposta de materialidade (fotos, vídeos,
textos, sons), apesar de estar alojada em um ambiente imaterial.
Assim, podemos afirmar que essas comunidades são uma espécie de guardiã das
lembranças desse acontecimento, passando, de certa forma, à promotora de seu
“renascimento”, já que a narrativa é atualizada freqüentemente, mas mantém conteúdos
passados, conforme verificamos no exemplo abaixo (figura 3):

Figura 3. Exemplo de comunidade do vôo AF 447 que retoma registros do passado
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Na descrição, na tela de acesso, há a narrativa dos detalhes que antecedem o
acidente, como a marcação do tempo e os fatos relacionados aos principais momentos.
A lógica se dá entre o acontecimento e sua repetição, mas não como cópia, e sim como
reconstrução. Em outro link, no “fórum”, há espaço para as homenagens (ver figura 4)
que são narrativas posteriores e possíveis de serem atualizadas constantemente.

Figura 4. Espaço para homenagens de uma das comunidades do vôo AF 447

Por sua capacidade de misturar presente e passado, é possível entender o papel
das comunidades dos mortos como guardiãs dos acontecimentos e produtoras de
comemorações. Tais comemorações reinstauram uma dada lembrança, como lugar de
coexistência de memórias coletivas, que é também uma tentativa compreender a
contemporaneidade e o armazenamento das informações em ambientes cada vez mais
virtuais.
Se o mundo contemporâneo é marcado, sobretudo, pela lógica do instante, pela
informação que se atualiza segundo a segundo, on line, as comunidades virtuais não
fogem à regra, constituindo a memória como acontecimento, restabelecendo uma lógica
narrativa na qual o passado pode ser utilizado concomitantemente ao presente a fim de
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criar uma realidade que materialize fragmentos memoráveis para sintetizar espaços para
a celebração, para o espetáculo.
Promotoras dos gestos comemorativos, essas comunidades assumem uma função
política, firmando-se, em certa medida, simbolicamente como herdeiros desse
acontecimento, que contém uma época e um contexto, mas que podem ser
presentificados, na medida em que são acessados e modificados pelos usuários.
As modificações podem, inclusive, funcionar a partir de marcos comemorativos
representados por diversos elementos, como a fotografia do avião, a sigla do vôo que dá
nome a essas comunidades ou mesmo a marca da empresa aérea. Além da recriação
desse espaço, como uma espécie de monumento, tais comunidades revelam a
necessidade de exumar as lembranças a partir de testemunhos (ver figura 5).

Figura 5. Testemunhos sobre o acidente em uma das comunidades

Na figura acima, é possível perceber que os participantes deixam mensagens
variadas sobre o caso, ora fornecendo informações a fim de costurar a história, dotandoa de sentido, ora comentando ou lamentando.
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Através das diversas mensagens, os participantes traçam uma biografia do morto
e ajudam na construção de um projeto memorável, atuando na manutenção (e invenção)
desse corpo. Os usuários dessa rede de relacionamentos têm a possibilidade de
participar de cortejos e velórios diariamente, de certa forma evitando o sepultamento
final do “morto”.
O culto aos mortos, com seus rituais, sacrifícios e ofertas nos túmulos, servem
para assegurar aos mortos uma espécie de conforto no Além. Mas, segundo Harald
Weinrich (2001, p.49), “os monumentos fúnebres fitam os vivos exortando-os a não
esquecerem os seus mortos, e mesmo assim às vezes a esquecê-los um pouco, porque a
vida continua”. É nesse sentido que Weinrich afirma que a morte é o mais poderoso
agente do esquecimento.
O lingüista alemão nos fala antes de uma arte do esquecimento, não de forma
onipotente, mas levando mesmo em consideração que desde sempre os homens
“ergueram trincheiras de recordação” contra o verbo esquecer. Isso se daria
principalmente na morte, em que a finalidade seria a promoção de rastros que nos
indicassem a existência de uma memória dos mortos, vestígios que nos fornecessem
sinais seguros da existência de uma civilização humana.
Assim, a memória tornava os mortos presentes pela articulação de palavras e
manipulação de objetos, que podiam ser tumbas, monumentos funerários, mas também
troféus, objetos associados a personalidades dos defuntos ou mesmo relíquias, sagradas
ou profanas. Tais objetos são, na contemporaneidade, transferidos, em alguma medida,
para esses espaços virtuais.
Projeto e memória, assim, se articulam para dar significado à comunidade, onde
cada costura, cada comemoração, passa a ter um significado crucial como elemento
constituidor daquele ambiente tecnológico, desenvolvendo a manutenção de um laço de
interatividade, presença e lembrança de um sujeito então ausente. Experiências pessoais,
relações amorosas, amigos, carreira, fragmentos de vida que podem ser rememorados ou
ainda reeatualizados ou reelaborados no projeto tecnológico.
Conectando o passado ao presente, as comunidades tornam-se guardiãs do tempo
em fluxo, esse que escorre com o instante. Há uma eclosão daquilo que Nora (1974)
afirma ser a “era patrimonial”, ou seja, a valorização constante do passado, ainda que
recente.
O passado torna-se cada vez mais híbrido ao presente, que vive sob a égide do
futuro (com a intenção de desacelerar o esquecimento, na medida em que rememora a
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morte). Ao mesmo tempo em que é preciso relembrar diariamente os fatos, é necessário
multiplicar os mortos (os fragmentos: as imagens, os textos) com a intenção de evocar o
passado, reafirmando a memória e permitindo a agregação de novas comunidades.
Desta forma, os lugares (simbólicos) construídos para os mortos ajudam a
constituir as práticas para a “reprodução social do morrer” no interior de redes de
relações e de trocas, de estruturas de poder e de sistemas de significados. Sentidos esses
que, hoje, percebemos configurados no ambiente digital.
François Dosse (1998) afirma ser necessário entender os gestos comemorativos
dentro de um projeto de mudança do regime de historicidade, onde a relação entre
passado, presente e futuro é fundamental. Na contemporaneidade, segundo Dosse, o
futuro é perseguido como meio de intensificar o presente. Desta forma, nas
comemorações não é apenas o passado que aparece, mas um horizonte de expectativa,
ou seja, os processos comemorativos antecipam também o futuro (futuro como desejo
de permanência) quando intensificam o presente.
Esse “momento memorial” que intensifica o presente recorre a recursos que
trazem um valor performativo. Nesse sentido, a função da evocação do passado nas
comemorações seria construí-lo e, desta forma, inventá-lo. Assim, o passado seria
convocado ao presente para possibilitar a criação de novas sociabilidades, mas também
para preservar e marcar lugares e momentos próprios, ainda que como tentativa de
reconstrução. Esse passado, como verificamos nas comunidades de mortos do Orkut, se
torna elemento de identificação para todos que participam desse gesto comemorativo.
É diante desse quadro que verificamos o projeto coletivo de memória dos
mortos, em que as construções estão relacionadas a um sistema crescente de articulação
onde as identidades são potencializadas. Vale lembrar que, projeto, segundo a noção
aplicada por Schutz (citado por VELHO, 2003, p. 27; 40), é a conduta orientada para
atingir determinados fins. Refere-se, no nível individual, à "performance, às
explorações, ao desempenho e às opções" dos atores sociais, ancoradas em determinada
realidade. Nesse sentido, o projeto relaciona-se com as circunstâncias inscritas em um
campo de possibilidades, um universo possível de escolhas.
Para Velho (2003), o projeto é uma possibilidade de dar sentido à experiência
fragmentadora nas sociedades contemporâneas, sociedades complexas, em que
coexistem diferentes visões de mundo, permitindo que os indivíduos se façam e refaçam
através de suas trajetórias existenciais.
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A memória é o que dá consistência às comemorações. A consciência e a
valorização de uma individualidade singular é o que possibilita a condução de projetos.
No tempo desarticulado do mundo contemporâneo, das identidades fluidas, fazse necessário a construção de um projeto maior, coletivo, comunitário, a fim de
viabilizar projetos individuais, projetos, cujos objetivos são específicos. O que viabiliza
a realização de projetos individuais é "o jogo" e a interação desses dois. O projeto é,
portanto, instrumento de negociação da realidade com outros atores, indivíduos ou
coletivos (Velho, 2003).
Nas comunidades digitais, o fluxo constante de mensagens, as cerimônias
interferem diretamente no cotidiano dos usuários, lançando-os em outro registro de
experiência. Como só possuímos a experiência da morte através de outros sujeitos, a
Internet passou a possibilitar de maneira mais efetiva essa vivência por meio da
construção das comemorações, já que nessas comunidades é possível, além de trazer à
tona o corpo então ausente, escrever, remanejar, inserir fotos, vídeos, copiar e colar
fragmentos de vida a partir da morte. Ao mesmo tempo em que alimentam o desejo de
esquecimento da morte de si, os meios de comunicação são a via principal de contato
com a morte do outro. A morte, que é sempre a do outro, é algo que, agora se encontra
mais próxima, no “click do teclado”.
A construção das comunidades virtuais de mortos associa-se à própria imagem
da cultura contemporânea: “por mais que esses túmulos estejam vazios de quaisquer
restos mortais identificáveis, ou almas imortais, eles estão, porém, saturados de
fantasmagóricas imaginações nacionais” (Anderson, p.17).
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