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Resumo 
 
O artigo que se propõe aborda como as autobiografias (enquanto narrativas sobre o 
si/eu) se entrelaçam às histórias que partilhamos com os outros, transformando-se em 
biografias contadas pelos outros, principalmente quando a temática é a morte advinda 
da violência. Nessa análise, trabalhamos com as narrativas produzidas com perfis dos 
usuários mortos das redes sociais, especificadamente no Orkut3, que hibridizam tais 
textos como discursos simbólicos, na medida em que entrelaçam relatos constituídos 
pelos usuários enquanto participantes vivos/ativos daquela plataforma e, posteriormente, 
quando mortos "na realidade" fora da rede, passam a ser narrados pelos demais 
usuários. Como caso específico, verificamos tal conjuntura no perfil de uma das vítimas 
da tragédia de Realengo, no Rio de Janeiro, em abril de 2011, quando 12 adolescentes 
foram mortos dentro da escola por um ex-aluno. 
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Não é possível pensar, hoje, os processos, os meios e as práticas cotidianas sem a 

interferência dos dispositivos comunicacionais. Tais ferramentas transformaram e 

continuamente transformam as relações entre linguagem e experiência, porque, entre 

outras perspectivas, os meios de comunicação realizam “trabalhos de memória” 

(HALBWACHS, 2004), selecionando, ordenando e classificando, por meio da 

constituição de narrativas, determinadas realidades para o público.  

A partir da seleção do que será narrado, começam as escolhas e a classificação de 

temáticas que retém assuntos com os quais, em princípio, o público se identifica: a 

morte é um deles e cotidianamente ocupa lugar privilegiado na mídia (SOUZA, 2008), 

por meio de personagens emblemáticos, oriundos, na maior parte, da violência urbana 

que domina as cidades.  

                                                 
1 Trabalho apresentado ao GP de Cibercultura, DT5 Multimídia, no XI Encontro dos Grupos de Pesquisa em 
Comunicação, evento componente do XXXIV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
2 Renata Rezende é professora adjunta do curso de Comunicação Social da Universidade Federal do Espírito Santo 
(UFES) e Doutora pelo programa de pós-graduação em Comunicação da Universidade Federal Fluminense (UFF). 
Tem mestrado na linha de Novas Tecnologias da Informação, pela mesma universidade. É coordenadora do projeto 
de pesquisa “Narrar a si e narrar o outro: a morte, a constituição da memória e os usos narrativos das redes sociais nas 
mídias tradicionais”, na UFES. E-mail: renatarezender@yahoo.com.br 
3 O Orkut é uma comunidade virtual criada em janeiro de 2004. Essa comunidade também pode ser chamada de rede 
social. Disponível em: www.orkut.com. Acesso em: 18 de maio de 2010.  

http://www.orkut.com/
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Marialva Barbosa (2004) classifica dois movimentos que podem ser visualizados 

nesse enfoque: a morte dos sujeitos políticos e públicos, considerados mitos nacionais, e 

a morte anônima, fruto do espetáculo da violência diária. De toda a forma, a morte é 

explorada como uma espécie de “recuperação da vida”, como um ato biográfico que 

adquire narrativas específicas em relatos espetacularizados pelos meios de 

comunicação. 

Como demonstramos em nossa tese de doutorado (RIBEIRO, 2009), as narrativas 

da morte invadiram também os ambientes digitais, promovendo transformações nas 

representações dessa temática, na contemporaneidade, intimamente articulada ao 

desenvolvimento de dispositivos cada vez mais sinestésicos, como as comunidades 

virtuais das redes sociais digitais, que abordam a morte a partir dos fragmentos deixados 

pelos usuários dessas redes, quando vivos. 

Especificadamente, enquanto objeto de estudo, nos referimos aos perfis virtuais 

de mortos do Orkut, que publicizam, através de textos e imagens, a celebração do 

‘corpo morto’, numa espécie de cortejo eterno. Isso se dá na medida em que todo 

usuário da rede de relacionamentos Orkut precisa de um login e senha para acessar ‘seu 

espaço’ e circular pela rede. Em sua página, o usuário disponibiliza perfil pessoal, 

profissional e outros interesses, além de fotos, depoimentos e o que mais desejar. Nessa 

espécie de diário virtual, o participante agrega amigos, familiares e outros 

conhecidos(ou desconhecidos), conforme sua vontade. Também participa de 

comunidades variadas, criadas por outros usuários, como comunidades de filmes, 

músicas, celebridades, etc. No entanto, como cada perfil (página) no Orkut, geralmente 

é individual, só quem tem o login e a senha de acesso é o próprio usuário, assim, caso 

ele morra no espaço real, seu ‘corpo digital’ continua circulando no ciberespaço. Ou 

seja, mesmo mortas no mundo real, essas pessoas continuam recebendo recados, como 

que se virtualmente pudessem ouvir os apelos publicados. 

Nesse contexto, se hibridizam as narrativas autobiográficas e biográficas, na 

medida em que, enquanto vivo e ativo naquele espaço (na rede social), o usuário 

constrói seu duplo por meio da produção de discursos sobre si mesmo, das trocas de 

mensagens com os demais usuários e de uma imensa acumulação de recursos 

audiovisuais (fotografias, vídeos, mp3, etc) que ele dispõe naquela plataforma digital a 

fim de configurar seu perfil, de montar sua identidade naquele ambiente. No entanto, 

com sua morte, a narrativa traçada pelo usuário torna-se vestígio para a formulação de 

novas narrativas desenvolvidas por outros, que passam a acessar aquele espaço, ora 
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como fonte de informação para a formulação de novos textos4, como é o caso das 

mídias tradicionais que utilizam as redes sociais na configuração das notícias, ora como 

configuração da memória, como é o caso dos próprios usuários dessa plataforma que 

utilizam tais narrativas com a finalidade de “ressuscitar esses mortos” por meio da 

discussão nos fóruns, das mensagens e depoimentos deixados para os mortos em seus 

perfis, entre outros atos comemorativos. De toda forma, nos dois casos, a narração de si 

é substituída pelo narrar do outro. Essa espécie de autobiografia passa a dar lugar à 

biografia, e o percurso, traçado até então pelo usuário agora morto, passa a depender da 

construção constante da narrativa de quem acessa aquele espaço, que perpetua a 

memória do morto. 

Nesse contexto, verificamos a constituição de um fluxo constante de mensagens 

que interferem diretamente no cotidiano desses usuários, lançando-os em outro registro 

de experiência: a da morte. Como só possuímos a experiência da morte através de 

outros sujeitos (ELIAS, 2001), a Internet passou a possibilitar de maneira mais efetiva 

essa vivência, já que nas comunidades virtuais é possível, além de trazer à tona o corpo 

então ausente, escrever, remanejar, inserir fotos, copiar e colar fragmentos de vida a 

partir da morte.  

 

Mortos-Vivos em fragmentos 

 

O ciberespaço, devido a sua pluralidade de vozes, acomoda uma gama de 

narrativas, comportando diversas linguagens. Por sua característica hipertextual, as 

redes sociais, particularmente, estão circunscritas num campo de possibilidades: 

recortar, copiar, colar, remanejar textos, sons, fotografias, vídeos; manter ou modificar a 

representação dos “corpos mortos” ali disponibilizados. Ou seja, nessa plataforma, a 

representação dos mortos é construída a partir da possibilidade tecnológica, que permite 

por meio de uma série de ações, que traços imateriais configurem novas marcas 

narrativas. 

                                                 
4  Exploramos mais esse assunto em nossa pesquisa “Narrar a si e narrar o outro: a morte, a constituição da memória e 
os usos narrativos das redes sociais nas mídias tradicionais”, desenvolvida com alunos de Iniciação Científica no 
Curso de Comunicação Social da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES). No XVI Intercom Sudeste 2011, 
realizado em São Paulo, inclusive, apresentamos juntamente com a aluna Mariana Anselmo Barbosa o artigo “Os 
usos narrativos das redes sociais no telejornalismo”. Ver mais in: ANAIS do XVI Congresso de Comunicação da 
Região Sudeste, São Paulo, 12 a 14 de maio [recurso eletrônico]. Quem tem medo da pesquisa empírica? São Paulo, 
Intercom, 2011. 
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Segundo PEREIRA e MORAES (2003. p.06) “o modo que a Internet executa 

sua função narrativa é, como a própria rede, um fenômeno em processo”. Desta forma, a 

narrativa na rede possui elementos da própria dinâmica do dispositivo, caracterizado 

pela não-linearidade, volatilidade, multimodalidade, interatividade e hipertextualidade 

(PEREIRA; MORAES, 2003, p.06). 

Tais características promovem uma narrativa configurada a partir de traços, 

restos, vestígios. Nos textos da morte, principalmente, os indícios do passado tornam-se 

peças importantes na construção de âncoras temporais e identitárias no desenvolvimento 

da história do usuário morto. Quer seja a história de um indivíduo particular ou de um 

grupo, as operações memoráveis nos remetem a um conjunto de funções com as quais 

os sujeitos atualizam o percurso a ser seguido.  

A noção de fragmento, dessa forma, ao invés de estar relacionada à noção de 

pedaço de um objeto que foi partido, desfeito, encontra-se no sentido inverso, de 

construção, na medida em que a narrativa do morto, por já se apresentar fragmentada 

nessa plataforma informacional, vai unindo traço por traço, texto por texto, a fim de 

configurar uma narrativa mais ampliada, em que se possa desvendar mais detalhes da 

trama da vida do sujeito ou do grupo delimitado naquele ambiente. O que não significa 

que todas as histórias dos mortos digitais precisam ser “lidas” com a constituição dos 

fragmentos. Apenas destacamos essa possibilidade de formar um “quebra-cabeça” para 

ampliar a narrativa, se assim o usuário desejar, já que as ferramentas disponibilizadas 

nas redes sociais possuem determinadas formas de expressão que auxiliam a 

individualizar os atores que participam da narrativa, bem como o percurso traçado por 

eles. Tais formas de expressão constituem os nós dessas redes, promovendo interações 

que podem acontecer e que constituem o substrato sobre o qual se formam os laços 

sociais que constituem essas conexões. 

Esses laços podem constituir-se como fortes e fracos, a partir da qualidade das 

interações e das trocas estabelecidas entre os usuários. Essas trocas são constituídas, 

segundo Recuero (2009, p. 55), por um capital social, construído e negociado entre os 

atores, por meio de diversos elementos, entre eles as discussões públicas; as pessoas que 

se encontram e se reencontram, ou ainda que mantém contato através da Internet; além 

do tempo e do sentimento. Tais elementos, combinados através do ciberespaço podem 

ser formadores de redes de relações sociais, permitindo o aprofundamento dos laços e a 

sedimentação dos grupos. 
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Na temática da morte, esses laços são reforçados também pela crença da morte 

como renascimento, instaurada principalmente a partir do cristianismo medieval5, que 

se une ao desejo do “corpo duplo” – do fantasma, do espírito, da alma e, hoje, do corpo 

digital, que encontramos em comunidades virtuais nas redes sociais por meio dos perfis 

dos mortos. Esse duplo não é uma cópia do indivíduo falecido, mas um rastro, um resto, 

um vestígio que acompanha o vivente (ou aqui o usuário da rede que acessa a 

informação desse morto) no seu cotidiano.  

A noção de duplo está presente na noção etimológica romana de “pessoa”, que 

do latim persona é a palavra cujo sentido está ancorado em lembranças dos sons que 

atravessam a máscara nas representações teatrais e fazem aparecer um “outro”, um 

“duplo”. Daí é possível começar a compreender porque, com o passar do tempo, os 

homens buscaram novas maneiras de representar seus mortos, em suportes cada vez 

mais sinestésicos, objetivando interagir cada vez mais com essa ausência, na tentativa 

de trazê-la à materialidade e compreender a si mesmo.  

A informação, a comunicação e a imagem, com todas suas tecnologias nos 

permitem viver imersos em experiências cada vez mais sensíveis, na medida em que 

lançam os sujeitos em paisagens relacionadas a jogos de identificação, de projeção ou 

de espelho. Desta forma, são sujeitos que se identificam com as histórias, que verificam 

naquela narrativa a sua própria vida ou ainda se colocam no lugar do outro (porque, por 

vezes, o sujeito se reconhece também naquilo em que ele não está, no quadro em que 

atua como excluído). 

Essas narrativas pertencem, ainda, a tentativa de produzir memória, na intenção de 

trazer esses mortos a uma presença, ainda que virtual, combatendo o esquecimento, por 

meio dos vestígios, traços e fragmentos deixados pelo usuário naquela plataforma 

quando vivo.  

As biografias transformam-se em depositórios de lembranças, mesclando 

narrativas construídas pelo usuário quando vivo (a partir de textos, fotografias, vídeos, 

sons, etc) às narrativas continuadas pelos outros, que, em certo sentido, tornam-se 

“produtores de memória” e agentes comemorativos. 

 

                                                 
5 Desenvolvemos mais profundamente esse assunto em nossa tese de doutorado. Ver mais in: RIBEIRO, Renata de 
Rezende. Fragmentos de um corpo: as tecnologias da comunicação e as narrativas da morte na Idade Média e na 
“Idade Mídia”. (tese de doutorado) UFF: 2009. 
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“Uma morte pra se narrar” 

As narrativas sobre os mortos produzidas nas comunidades virtuais de redes 

sociais como o Orkut hibridizam os textos como discursos simbólicos. Nos apropriamos 

da noção de Barthes (2003, p. XVIII) para quem “dis-cursus é, originalmente, ação de 

correr de cá para lá; são idas e vindas, ‘caminhos’, ‘intrigas’”, existindo apenas por 

ondas de linguagem, segundo circunstâncias ínfimas, aleatórias. Esse sentido 

corresponde ao próprio modo da operação hipertextual do ambiente digital, como as 

redes sociais, em que o texto se apresenta de forma não-sequencial, deixando o 

usuário/leitor livre para seguir o trajeto que desejar. 

Barthes denomina esses “cacos de discurso” como figuras, no sentido ginástico 

ou coreógrafo, segundo ele, pois contempla um modo mais vivo, em que o gesto do 

corpo é capturado em ação e não contemplado em repouso. 

 
As figuras se destacam segundo possamos reconhecer, no discurso que 
está passando, alguma coisa que foi lida, ouvida, experimentada. A 
figura é delineada (com um signo) e memorável (como uma imagem ou 
um conto) (BARTHES, 2003, p. XVIII). 

  

 
As figuras são utilizadas por Barthes (2003) na compreensão dos Fragmentos de 

um discurso amoroso e, segundo ele, surgem na cabeça do sujeito amoroso sem 

nenhuma ordem, pois dependem a cada vez de um acaso (interior ou exterior). É 

também nesse sentido que utilizamos o referencial desse autor para entender a narrativa 

da morte nas redes sociais, na medida em que os usuários dessas plataformas recorrem 

às figuras segundo “as necessidades, as injunções ou os prazeres de seu imaginário” 

(p.XXI). Barthes afirma que “o que pode ser lido no caput de cada figura não é sua 

definição”, mas seu argumento, no contexto de “exposição, narrativa, sumário, pequeno 

drama” ou ainda uma história inventada, pois o princípio ativo não é o que o texto diz, 

mas o que ele articula, o que ele constrói. É nesse contexto que entendemos que os 

fragmentos autobiográficos, deixados pelo usuário daquela rede quando vivo, se 

misturam aos textos (que se tornam biografias) produzidos por outros participantes do 

mesmo ambiente, costurando a narrativa da morte, que promove o ato de “narrar a si e 

ser narrado pelo outro” 

Quando se refere ao ausente, Barthes (2003, p.36) afirma que todo episódio de 

linguagem que encena a ausência do objeto amado, quaisquer que sejam as causas ou a 

duração, tendem a transformar essa ausência em provação de abandono, pois só existe a 
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ausência do outro. “É o outro quem parte, sou eu quem fica”. Nesse sentido, a ausência 

pode ser dita apenas a partir de quem fica, e não de quem parte, segundo Barthes.  

 

Eu, sempre presente, constitui-se apenas diante de ti, sempre ausente. 
Dizer a ausência é desde logo postular que o lugar do sujeito e o lugar 
do outro não podem permutar (BARTHES, 2003, p.36). 

 
 

A relação com o ausente, de acordo com Barthes, está relacionada diretamente 

ao tempo, ao presente insustentável, a um tempo difícil que compreende a angústia, por 

isso a necessidade de manipular a ausência, transformar a distorção do tempo em “vai-e-

vem, produzir ritmo, abrir a cena da linguagem” e, desta forma, tornar a ausência uma 

prática ativa, um atarefamento, a partir, às vezes, inclusive, de uma ficção com 

múltiplos papéis (dúvidas, recriminações, desejos, melancolias). 

Essa narrativa afasta a morte do outro, pois manipula a ausência, alongando o 

momento e retardando quanto for possível o instante em que o outro pode se afastar. 

Como a ausência é uma figura de privação, simultaneamente desejo e necessito e, por 

isso, talvez, invente. Notamos essa característica, essa fronteira entre a realidade e a 

ficção em diversos relatos de perfis dos mortos do Orkut. 

Outro autor que utilizamos para compreender o foco produzido pelas narrativas 

da morte nas redes sociais é Friedman (apud LEITE, 2006). Dentre as qualificações de 

narradores feitas pelo autor, os usuários de rede sociais transitam por três, das quatro 

principais: onisciente neutro, eu como testemunha e eu como protagonista. Tais 

categorias são direcionadas para diferentes usos, como o próprio perfil, o perfil do outro 

e as comunidades. 

 Ao falar de si, seja em seu próprio perfil, ou quando utiliza das comunidades para 

dar testemunhos e compartilhar experiências, o usuário da rede social assume o papel de 

protagonista dos relatos, narrando em primeira pessoa, expressando seus sentimentos e 

pensamentos, jogando com suas hipóteses e suposições e descrevendo o comportamento 

das outras personagens envolvidas na narrativa. Dessa forma, ele cria sua imagem 

naquela rede social, possibilitando aos demais participantes conhecê-lo. Mas 

compartilhando experiências e informações, também aceita outras formas de narrar, 

como o eu como testemunha, na qual aquele que narra não é o personagem central, mas 

esteve envolvido no fato narrado e é testemunha da história. Os detalhes que transmitem 

ao público se atêm as ações e os acontecimentos. 
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O narrador onisciente neutro está presente em páginas e comunidades com um 

caráter menos pessoal, focados em agregar informações sobre outrem. Funcionando 

assim, como um banco de dados e um arquivo de memória feito pelos próprios usuários, 

para que eles mesmos possam consultar posteriormente. Nesse sentido, a narrativa das 

redes sociais assemelha-se, em certo sentido, a estrutura noticiosa: um resultado de 

pesquisas em fontes diversas naquela plataforma ou em outras mídias, feita em primeira 

ou terceira pessoa, de acordo com a informação, com um recorte e um narrador se 

colocando entre o fato e o público. Mesmo na rede, “quase nada do que acontece está a 

serviço da narrativa, e quase tudo está a serviço da informação” (BENJAMIN, 2004. 

p.203) 

Por outro lado, essa narrativa torna-se uma espécie de texto coletivo, 

metaforicamente, forma-se uma reunião, na qual se procura saber o legado do outro, o 

que ele tem para contar, ao mesmo tempo, na temática da morte, pode-se manipular a 

ausência do morto, pela atualização do texto. Nessa perspectiva, o “eu” narrado é criado 

pelo usuário da rede social quando vivo, que escreve quem é no perfil, posta fotos em 

infinitos álbuns, expõe seus gostos por meio de comunidades e outros itens segundo suas 

afinidades. Se tais informações não forem retiradas da rede ou bloqueadas6 para acesso, 

esse perfil continua naquele ambiente. 

As redes sociais permitem, ainda, a efetivação da memória de seus usuários, 

enquanto informações, declarações, imagens, vídeos e textos, formando um perfil que 

pode ser visto como um acervo, uma espécie de dossiê individual, como podemos notar 

nos perfis da rede social Orkut das vítimas da tragédia de Realengo, no Rio de Janeiro, 

em abril de 2011. 

 
 
Os mortos de Realengo 
 

No dia 7 de abril de 2011, Wellington Menezes de Oliveira, um jovem de 23 anos, 

invadiu a Escola Municipal Tasso da Silveira, localizada no bairro de Realengo, na 

cidade do Rio de Janeiro, e disparou vários tiros contra os alunos, matando 12 

adolescentes. Tal episódio ficou conhecido como o “Massacre de Realengo”, 

acontecimento que comoveu grande parte da população brasileira, principalmente a que 

                                                 
6 Atualmente, nas redes sociais, existem alguns dispositivos de privacidade que permitem ao usuário bloquear 
algumas informações para quem não faz parte de sua rede de relacionamentos. No entanto, ainda assim, existem 
muitas informações abertas ao público geral e, mesmo as informações privadas são compartilhadas por um grupo, 
ainda em que em menor proporção, o que justifica nossa análise. 
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teve acesso às notícias por meio da mídia. Pouco tempo após a divulgação do fato, 

começava uma intensa busca, por parte dos usuários do Orkut, aos perfis das vítimas. 

Meios tradicionais de comunicação, como jornais impressos e emissoras de TV 

utilizaram os conteúdos disponibilizados nessa plataforma para saber mais informações 

das vítimas, bem como ter acesso às fotos,  aos vídeos e outros dados. 

Em pesquisa no Orkut, encontramos nove perfis que conseguimos identificar como 

“perfis oficiais” das vítimas: Bianca Rocha Tavares, Géssica Guedes Pereira, Igor 

Moraes da Silva, Karine Lorraine Chagas de Oliveira, Larissa dos Santos Atanásio, 

Luiza Paula da Silveira Machado, Mariana Rocha de Souza, Milena dos Santos 

Nascimento e Samira Pires Ribeiro7. Não localizamos perfis oficiais das outras três 

vítimas, ou seja, perfis criados por esses usuários quando vivos. Mas encontramos uma 

série de outros perfis que chamaremos aqui de “comemorativos”, na medida em que 

prestam homenagem a esses mortos. Em média, todos os mortos têm cerca de cinco 

“perfis comemorativos” no Orkut, além do perfil oficial (no caso das nove vítimas já 

citadas) e a maior parte deles foi criada pelos mesmos usuários que se mobilizaram com 

o fato e quiseram repercuti-lo por meio da disseminação de novos perfis.  

Nesse artigo, no entanto, abordaremos, particularmente, apenas os perfis 

considerados oficiais para demonstrar o contexto proposto do “narrar a si e ser narrado 

pelo outro”. 

Dos nove perfis oficiais dos quais tivemos acesso, apenas um deles, o de Bianca 

Rocha Tavares (ver figura 1) estava com todos os acessos abertos8, permitindo a 

verificação de todo conteúdo (fotos, vídeos, mensagens, depoimentos, etc). Por isso, 

justificamos a análise mais detalhada desse perfil. 

Passados três meses do acontecimento (a análise do perfil foi realizada de 07 de 

abril a 07 de julho), o perfil de Bianca possuía mais de 10 mil mensagens (scraps), que 

agora estão misturadas em textos pré-morte (ver figura 2) e pós-morte (ver figura 3). 

O mesmo podemos verificar nos depoimentos deixados pelos amigos (ver figura 4). 

Há mensagens antigas, antes da morte de Bianca, e depois da tragédia. 

                                                 
7 Ver mais in: www.orkut.com.br 
8 Os demais estavam com a parte de mensagens (scraps) e depoimentos bloqueada, não possibilitando a verificação 
da narrativa coletiva. No entanto, mesmos os perfis com algumas informações bloqueadas, era possível acessar os 
álbuns de fotos e outras informações relevantes, como quem são os amigos daquelas vítimas e as comunidades 
(assuntos) que se interessavam, permitindo a utilização dessas informações para construção de narrativas outras pelas 
mídias tradicionais, principalmente mídia impressa e televisiva. 
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Figura 1. Perfil Oficial do Orkut de Bianca Rocha Tavares 

 

 

A “autobiografia” deixada por Bianca em sua página do Orkut traz informações 

fragmentadas sobre sua personalidade. No espaço destinado ao perfil, não há muitos 

dados pessoais, mas mensagens para um outro sujeito, chamado na página de Pedro 

Lucas.  

“Pedro Lucas eu não mudaria nada em você” 

 

Na parte “quem sou eu”, ainda no perfil, a jovem parece enviar um recado para 

outro sujeito: 

 

“Saiba valorizar quem te ama, esses sim merecem seu respeito! 
Quanto ao resto [...] bom ninguém nunca precisou de resto pra ser Feliz! 
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Figura 2. Fragmentos da página de Recados de Bianca (algumas mensagens antes da morte, em 2008) 

 

 

 

 
Figura 3. Fragmentos da página de Recados de Bianca (algumas mensagens após a morte, em 2011) 

 

 

Tanto nos fragmentos das páginas de recados quanto nos fragmentos dos 

depoimentos de Bianca (ver figuras 2, 3 e 4), conseguimos notar a mistura de narrativas 

constituídas anterior a morte da menina e posteriormente ao fato. Desta forma, a trama 

pode ser organizada pelo usuário/leitor pertencente à comunidade, que constitui a 

explicação de forma a transformar a narrativa numa trama compreensível. 

Não é só a marcação temporal, por meio das datas, que permite verificar a estrutura 

textual passado/presente ou ainda “autobiografia/biografia”, mas o conteúdo dos 

próprios relatos que manifestam sentimentos de perda, saudade, ausência.  
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Figura 4. Fragmentos da página de depoimentos de Bianca 

 

Em todo contexto, no entanto, precisamos marcar, como afirma Chartier (2010, p. 

12) “a existência de uma brecha existente entre o passado e sua representação, entre o 

que foi e o que não é mais e as construções narrativas que se propõem ocupar o lugar 

desse passado”, permitindo, assim, a constituição de uma escritura construída a partir de 

figuras retóricas que também são as da ficção.  
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