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Resumo 

 

Este trabalho busca entender como o método de Análise Dramatúrgica pode ser enriquecido 

com o auxílio de conceitos provenientes dos estudos envolvendo a relação entre Imagem e 

Tecnologia, verificando algumas possibilidades desta proposição em imagens do Coletivo 

Projetação produzidas durante as manifestações ocorridas no Rio de Janeiro na segunda 

metade de 2013. 
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Introdução 

 

Primeiramente é necessário explorar brevemente o surgimento da Análise 

Dramatúrgica, seus pontos de convergência e suas proposições para o estudo da 

comunicação em situações sociais. Entendendo que o foco no ato individual de 

comunicação seria um equivalente ao estado pré-copernicano dos estudos sobre o tema, por 

colocar o homem e suas intenções conscientes no centro de tudo que ocorre no universo da 

comunicação (Winkin, 1998), diferentes antropólogos, sociólogos e psiquiatras interessados 

na comunicação buscam, a partir da década de 1960, abordagens que deem conta daquilo 
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que vai além dos indivíduos envolvidos no ato comunicativo tomados isoladamente. O 

conceito de comunicação proposto excede o limite da ideia de linearidade conforme 

apresentado anteriormente no “modelo transmissional”, conhecido mais tarde pela Teoria 

da Informação. Ele é compreendido aqui a partir da complexidade inerente às interações, 

relações e vínculos estabelecidos entre os atores sociais. 

 

“A „velha comunicação' é a comunicação considerada como transmissão 

intencional de mensagens entre um emissor e um receptor. Como se se 

tratasse de um sistema telegráfico ou de um jogo de pingue-pongue. Essa 

visão mecanicista dominou o ensino e a pesquisa nas ciências da 

comunicação desde o início da institucionalização delas, nos Estados 

Unidos, na década de 1940, e no resto do mundo depois.” (Winkin,1998, 

p.14) 

 

 A „nova comunicação‟, no entanto, é muito mais exigente, pois rompe com o senso 

comum. O indivíduo não se comunica, mas participa da comunicação. Ou seja, o objetivo 

de Winkin é mostrar que a comunicação deve ser concebida não como um ato individual, 

mas como uma instituição social. O ator social participa dela não só com as suas palavras, 

mas quando deixa de falar e também no modo como se expressa, através de gestos e 

olhares. A comunicação se torna assim a performance permanente da cultura. (Winkin, 

1998).  Nesse sentido, é importante ressaltar que a nova comunicação se funda em alguns 

pressupostos teóricos que estavam em desenvolvimento na época, como a teoria geral dos 

sistemas, elaborado por Ludwig von Bertalanffy (1950), e o princípio da retroação ou 

feedback num esquema circular da cibernética de Norbert Wiener (1948). É a partir de 

noções como sistema e circularidade que se inicia a formulação uma teoria geral da 

comunicação.  

Uma das obras mais reconhecidas de Goffman é a “Representação do eu na vida 

cotidiana” (1956), em que o comportamento social é comparado à encenação teatral. 

Segundo Goffman (1985), todo indivíduo, seja qual for a situação social, apresenta-se 

diante dos „outros‟ com estratégias para tentar dominar as impressões que possam ter dele, 

empregando técnicas para a sustentação de seu desempenho como um ator em cena. 

Goffman combina bases teóricas e metodológicas da Escola de Chicago e de Palo Alto, 

utilizando categorias do interacionismo simbólico com outras abordagens, como a Análise 

Dramatúrgica, para mostrar a retórica da vida cotidiana, trabalhando com etnografia da fala 

e comunicação não-verbal.   



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XXXVII Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Foz do Iguaçu, PR – 2 a 5/9/2014 

 
 

 3 

Um exemplo que aponta duas proposições importantes é o desenrolar de diversas 

interações em sala durante uma aula qualquer. Não se pode entendê-las como um simples 

resultado da conjugação ou soma das identidades dos presentes, nem tampouco como 

resultado da estrutura na à qual aquele ambiente está sujeito. Isso fica evidente no fato de 

aulas em locais diferentes envolvendo as mesmas pessoas serem permeadas por situações 

completamente diferentes assim como aulas com outras pessoas naquela mesma sala, ou 

mesmo outras situações envolvendo as mesmas pessoas e a mesma sala. 

Bruno Latour ao desenvolver a  Actor-Network Theory (ANT), em português, 

Teoria Ator-Rede trata dessa questão entre o agenciamento dos não humanos e a 

importância deles no processo comunicativo. O ator não é uma peça que já está no tabuleiro 

e depois age, ao contrário, trata-se de um ente que se constitui apenas na ação. Latour ao 

desenvolver a teoria ator-rede critica a visão que chama de Sociologia do Social. Para a 

ANT, nada é social de antemão e o social não se limita a humanos, envolvendo atores que 

fazem diferença no curso da ação. Ou seja, é preciso fugir da ideia de que atores estão 

esperando em algum lugar, prontos e definidos, a hora de entrar em cena.  Assim, a ação é 

pensada como um evento e não como um ato. Quando Latour utiliza a expressão ator-rede, 

seu objetivo é deslocar a origem da ação. Tanto que a terceira fonte de incerteza indicada 

por Latour no livro “Reagregando o Social” é a de que Os objetos também agem.  

 

“Isso é claro não implica em pensa-los como intencionais, mas como 

dotados de alguma subjetividade. Remete-se, aqui, novamente à ideia de 

associação e de rede – humanos e não humanos não são aqui distribuídos 

na cena como sujeitos e objetos, respectivamente. Os objetos, eles agem 

também, pois pensar a rede é pensar numa série de ações (eventos) 

distribuídas, e não pensadas em razão de causa e efeito. Aqui, tem-se 

novamente subsídios para pensar numa natureza performatizada do social 

-  seja lá o que ele for, o é em ação”.(Segata, p.240) 

 

O mais notável na comunicação não estaria apenas no indivíduo ou na estrutura 

onde ele se insere, mas em desdobramentos complexos e nem sempre intencionais da ação 

recíproca entre diversos atores envolvidos nas situações, algo maior do que a simples soma 

destes.  

Já para Goffman (2009), o ator pode ser muitas coisas ao mesmo tempo. São 

múltiplas as linguagens e os papéis sociais ativados pelo ator em uma só interação. A forma 

como os atores se apresentam, como coordenam suas ações, como certas etiquetas revelam 

contextos. Ou seja, o ator é composto por papéis variados e repertórios de conduta, além de 

que há sempre a preocupação com os vocabulários e gramáticas acionados por 

https://en.wikipedia.org/wiki/Actor%E2%80%93network_theory
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determinados atores em determinadas situações, sem deixar de considerar que toda ação é 

incerta, onde paira a imprevisibilidade. 

 

Ou seja, salvaguardas as diferenças entre Goffman e Latour, pode-se dizer que tanto 

um quanto o outro não tomam a sociedade como dada. Ambos valorizam uma dimensão 

micro social com ênfase na dimensão da ação e do objeto. 

Na sala (citada anteriormente), os participantes, em conjunto, contribuem para 

negociar informalmente através de impressões e inferências uma definição da situação “que 

implica não tanto um acordo real sobre o que existe, mas, antes num acordo real sobre as 

pretensões de qual pessoa, referentes a quais questões, serão temporariamente acatadas” 

(Goffman, 1985, p18). A projeção das definições das situações de experiência social não se 

organizaria apenas segundo uma ordem de identidades e posições, mas também segundo um 

repertório de situações com um espaço cognitivo de restrições e negociações‟ com um 

vocabulário próprio (Joseph, 2000).  

Desta forma, a reputação não estaria no interior ou na superfície dos indivíduos, mas 

difusa no curso de suas ações. O fato de boa parte do comportamento dos indivíduos que 

participam da projeção das situações não ser intencional ou fazer parte de códigos verbais 

instituídos formalmente gera uma problemática que tornou propício o desenvolvimento da 

Análise Dramatúrgica.   

Haveria uma assimetria fundamental no desenvolvimento da expressividade dos 

indivíduos: embora estes tenham consciência daquilo que buscam expressar, os 

observadores têm consciência deste fluxo de comunicação e de outro, composto por uma 

série sintomática de movimentos e entonações, sutis e involuntárias, nem sempre em acordo 

com o que é dito voluntariamente. No entanto, imersos neste processo, os indivíduos 

passam a investir no controle e utilização destes elementos supostamente involuntários. 

Eles passam, intencionalmente ou não, a atuar, montando o palco para uma espécie de jogo, 

“um ciclo potencialmente infinito de encobrimento, descobrimento, revelações falsas e 

redescobertas” (Goffman, 1985, p.17).  

  A Análise Dramatúrgica busca entender a atuação recíproca dos indivíduos nos 

momentos em que os papéis a que eles se propõem são tensionados ao limite, deixando 

transparecer seu caráter ambíguo e transitório. Nestes momentos, algumas suposições que 

baseavam a definição da situação em questão e a interação entre os participantes se tornam 

insustentáveis e, neste instante de indefinição, a atuação e a tentativa de representar 
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coerentemente determinados papéis se tornariam ainda mais evidentes. Trata-se de uma 

perspectiva heurística, um modo de abordagem que deve ser entendido como um 

“andaime”: “os andaimes, afinal, só servem para construir outras coisas, e só deveríamos 

erguê-los com a intenção de demoli-los.” (Winkin, 1998, p.102). 

 

“É preciso abandonar aqui a linguagem e a máscara do teatro. Os 

andaimes, afinal só servem para construir outras coisas, e só deveríamos 

erguê-los com a intenção de demolí-los. Esta exposição não tem como 

objeto os aspectos do teatro que se insinuam progressivamente na vida 

cotidiana. Seu objeto próprio não é senão a estrutura dos encontros sociais 

– essas entidades da vida social que são geradas a cada vez que os 

indivíduos se vêem na presença imediata dos outros”. (Goffman, 1959, 

p.240) 

 

 

Um ponto crucial a ser abordado é a maneira como as diversas tecnologias da 

comunicação participam destas situações e interações, da definição de papéis e suas 

rupturas. Sem desconsiderar o esforço de autores que buscam conciliar a Análise 

Dramatúrgica e meios de comunicação como a televisão, buscaremos autores sem conexões 

diretas com o tema para entender como a interação entre a projeção de imagens em ações 

do Coletivo Projetação, e as fotografias destas, pode ser enriquecida por esta abordagem.   

Entender a atuação conjunta das tecnologias é um passo importante uma vez que a 

história recente dos meios visuais e audiovisuais aponta para uma complexa trama de 

assimilações e contágios recíprocos entre diferentes formas, o que contradiz as pretensões 

de atribuir uma essência estável e isolada para aparelhos tecnológicos. (Fatorelli, 2013, 

p20).   

No lugar de construir um raciocínio teórico a ser aplicado a exemplos fotográficos 

ao final, consideramos que nossa proposta obtém melhores resultados se construída com o 

auxílio e em diálogo direto com algumas fotografias do Coletivo.   

A primeira delas, tirada durante uma manifestação em frente ao Palácio da 

Guanabara, aponta para interações inusitadas. Ao tentar impedir que a projeção da frase 

“Nossa polícia não tem educação” continuasse nas paredes da entrada principal do Palácio, 

um policial utiliza uma estratégia comum contra a fotografia: busca interromper fisicamente 

o ato colocando um objeto em frente à lente. Por se tratar de uma projeção, no entanto, a 

mesma frase fica estampada no objeto na mão do policial, o que reitera o enunciado da 

projeção na fotografia de seu esforço em silenciá-la.  
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A propriedade de transitar entre os corpos e se fazer presente sem conferir peso ou 

densidade ao meio, de modo incorpóreo e intermitente, possibilita inúmeras formas de 

intervenção criativa que ultrapassam facilmente as barreias que buscam delimitar o espaço 

de manifestações e intervenções de rua. Se essa plasticidade alcançada pela imagem 

projetada proporciona a emergência de inúmeras relações de interação, participação e 

interferência por parte do observador, a projeção fotografada condensa a interação destes 

elementos em situações específicas. 

 

 

 

 

A dinâmica de negociação e definição de papéis fica nitidamente marcada pela 

presença das tecnologias de projeção entre os interagentes, em uma situação onde a polícia 

não apenas responde à ação dos manifestantes, mas também funciona como suporte para a 

exposição e expressão destes contra a ação que o policial leva a cabo no momento em que 

ocupa esta função. Para além da interação entre os manifestantes entre si e com a polícia, a 
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interação de ambos com as tecnologias no ambiente não pode ser entendida como 

meramente instrumental, sendo também constituinte da situação em questão, com 

potencialidades que dificilmente são controladas ou esgotadas completamente.   

Esta situação também leva a relação entre texto e imagem para outro âmbito. Não 

apenas em uma dialética onde os textos explicam imagens a fim de rasgá-las e imagens 

ilustram textos a fim de remagicizá-los, negando-se e reforçando-se mutuamente, como 

proposto por Flusser (2002, p.8) e visto em frases similares às projetadas colocadas em 

circuladas na rede como legendas de fotos. O texto em questão tem influência palpável não 

apenas na construção de uma narrativa que dá sentido à situação por parte do observador, 

mas no posicionamento dos atores envolvidos antes da foto ser tirada, de modo a marcar as 

ações e reações destes na situação em que a fotografia ocorre.   

Esta característica incorpórea e a relação de trânsito entre os corpos de modo a 

conferir- lhes uma significação diferente, tensionando as barreiras que buscam delimitar o 

espaço para manifestação, fica evidente em outras fotos em frente ao Palácio e 

particularmente em uma intervenção no primeiro dia do Festival de Cinema do Rio. 

 

 

 

 A tão contestada relação entre violência policial e falta de políticas públicas é 

intensificada pela projeção que condensa o governador e o prefeito do Rio com a violência 
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policial armada, protegidos na sede do poder público por fileiras de policiais e grades após 

o primeiro lance de escadas do Palácio. Um dos principais símbolos da cidade, o Cristo 

redentor, figura como refém de ambos atrás das fileiras policiais que protegem a sede do 

governo.   

Não se pode considerar apenas a dimensão simbólica da montagem como se esta 

estivesse separada da situação criada pela projeção: a utilização do projetor faz com que os 

limites entre o espaço sacralizado da arquitetura do palácio e a rua onde é possível se 

manifestar se tornem porosos a ponto de tornar possível que o maior agrupamento de 

pessoas em contato direto com a projeção dos manifestantes sejam os próprios policiais 

próximos ao palácio, responsáveis pela imposição física deste limite. A delimitação de qual 

é o espaço para expressão de contestações e quais são os símbolos institucionais protegidos 

contra a exposição de suas próprias ambigüidades e inconsistências, se torna difusa. Ao não 

dar conta do trânsito da luz, não pode controlar as imagens expostas, e isso desestrutura a 

ordenação burocrática do espaço e suas apropriações expressivas.  

No Festival de Cinema do Rio, o pano de patrocínios atrás dos atores entrevistados, 

com inúmeros logos da prefeitura do Rio, projeções como “Amar É/ A Maré/ Amarildo” e 

“Cinema pra quem?”, ocupavam o lugar mais importante da cena atrás de atores e de frente 

para uma multidão de fotógrafos e jornalistas. Imagens que associavam o logo da rede 

Globo com ratos e baratas ganhavam espaço atrás de atores globais” que, de costas para a 

projeção, faziam diversas poses para os fotógrafos.  
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Além de convenções sobre o que é uma manifestação, o que entra inevitavelmente 

em questão nestes casos é o poder de dispor os elementos a serem registrados e 

fotografados de modo a compor uma narrativa livre de ambigüidades, fechada e estruturada, 

por questões de estratégia comercial ou imposição de ordem política.   

A projeção possibilita ainda, como aponta Fatorelli, a possibilidade de utilizar 

suportes instáveis, como a fumaça no caso de Experiência de cinema de Rosângela Rennó 

ou uma fina membrana de bolha de sabão no caso de Netrino de Feco Hamburger (Fatorelli, 

2013, p35). A relação com a fotografia possibilita a exposição em suportes ainda mais 

efêmeros, como carros em movimento, o que é um fator importante tendo em vista a estreita 

relação entre os problemas de mobilidade urbana e transporte público com as manifestações 

iniciadas em junho.   

A fixidez da projeção permite que ela continue nítida mesmo em superfícies em 

movimento, o que torna a multiplicidade de estados temporais na fotografia (Fatorelli, 

2013) algo ainda mais multifacetado. O carro está em movimento na foto estática e, rodeada 

pela imagem fugaz que não pode ser captada precisamente, uma mensagem projetada 

permanece nítida transitando pela fila de carros que se revezam como suporte.  



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XXXVII Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Foz do Iguaçu, PR – 2 a 5/9/2014 

 
 

 10 

Frases como “Transporte não é mercadoria, é direito”, “Máfia lucrando, trocadores 

surtando” e “Há justiça onde é preciso pagar pelo seu direito?”, além de imagens como 

proibido baratas (alusão a Jacob Barata, considerado o maior empresário de ônibus do Rio 

de Janeiro) foram projetadas em ônibus e taxis que passavam em frente ao Teatro 

Municipal e ao Palácio da Guanabara. 

 

 

 

Por fim, outro ponto interessante é a inovação das possibilidades de interação com 

apoiadores que não estão nas ruas, como, por exemplo, as pessoas que jogam papéis 

picados das janelas de prédios ou respondem ao apelo dos manifestantes acendendo a 

apagando a luz de vários apartamentos, dançando na janela, etc. A apropriação de paredes 

de prédios ou do próprio chão como suporte das projeções, faz com que tanto os 

manifestantes na rua quanto os dos prédios possam se expressar de novas maneiras.  

A utilização da copa de árvores para projetar a frase “Amanhã vai ser maior”, uma 

das frases repetidas coletivamente antes dos manifestantes se dispersarem, além de outras 

como “Eu resisto/Tu resistes/Nós resistimos/Eles desistem” e “Prender manifestante é 

mole/ Quero ver prender político corrupto” nas paredes de prédios são alguns exemplos 

interessantes por guardarem relações entre o que é projetado e aquilo que é escolhido como 

suporte. Mais uma fronteira, a que separava os papéis dos manifestantes e das pessoas nos 
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prédios, se torna difusa, sem desconsiderar o fato de uma das principais palavras de ordem 

dirigidas aos apoiadores nos prédios ser “Vem pra rua”.   
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Considerações Finais 

 

Com os avanços tecnológicos foram introduzidas novas formas de interagir e 

também se abriu espaço para a reconfiguração das narrativas fotográficas, videográficas e, 

nesse caso, se insere a projeção fotografada. As imagens configuram a possibilidade de 

novas alternativas de construção narrativa e consequentemente de produção de experiências 

visuais que incluem a ação decisiva do corpo e do significado simbólico do espaço ao redor. 

Fatorelli (203, p.145) ao refletir sobre as instalações interativas afirma que não há 

percepção sem o corpo em movimento e dá destaque à imagem digital, na medida em que 

elas são capazes de potencializar funções afetivas associadas ao corpo.  

No caso das projeções, isso se torna interessante principalmente pelo contexto que 

estão inseridas. Se a „nova comunicação‟ é concebida como categoria central na sociedade, 

deve ser analisada em suas várias formas – face a face, tecnológica, via mídias, etc. 

Portanto, a comunicação sendo um ato social não pode ser vista como algo mecânico. Ela é 

impregnada de sentidos e ao usar as novas tecnologias pode-se notar como participam 

dessas interações e da definição de papéis e suas rupturas. As projeções, como vimos, 

possibilitaram inúmeras formas de intervenção criativa e propiciaram a quebra de barreiras, 

a participação e a interferência por parte do observador que não necessariamente tinha ido à 

manifestação, mas que de alguma forma se expressaram diante da situação. Por não terem 

controle direto sobre as imagens expostas, vimos que foi possível desestruturar a ordenação 

dos espaços, ainda que a intervenção tenha sido efêmera. 
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