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Prefácio
Daniel Miller

Quando nós discutimos este projeto pela primeira vez, em 2012, antes de
iniciarmos o período de pesquisa de campo, lembro que o Juliano tinha
uma questão clara a levantar. Como alguém que trabalhou por muitos anos
com mídias sociais no Brasil, ele sentia que existiam muitos estudos bons
sobre comunicação online no Brasil, mas que esses estudos se concentravam
sobre usuários de internet metropolitanos. O Brasil, no entanto, é um país
imenso e tem uma população muito diversa, que vem se transformando
intensamente nas últimas décadas. Pessoas, como ele, criadas nas cidades e
que frequentaram universidades, sabiam quase nada sobre os usos e as consequências das mídias sociais em lugares remotos ou menos influentes do
País. Então, apesar de ser brasileiro, Juliano percebeu que este projeto seria
uma viagem genuína de descoberta. Foi isso mesmo que aconteceu.
O resultado desta pesquisa mostra a sensibilidade fundadora da antropologia, que está em o autor conseguir ser igualmente empático com todos,
independentemente da origem e dos interesses de grupos específicos em
uma sociedade. Por isso o leitor poderá compreender as visões de mundo
e as motivações para usar as mídias sociais em grupos muito diferentes das
camadas populares, incluindo jovens e adultos, de analfabetos funcionais a
novos profissionais e estudantes universitários, de adolescentes interessados
na cultura do funk e do hip hop a cristãos pentecostais devotos.
Apesar de o tema da pesquisa ser o tipo mais atual de comunicação,
que são as mídias sociais, um dos prazeres deste livro é a maneira como ele
elucida formas mais antigas e tradicionais de comunicação. Por exemplo,
para falar sobre mídias sociais, Juliano começa examinando como as pessoas que ele estudou conseguem ter conversas frente a frente de maneira
especial, para que apenas uma parte daqueles que estão próximos entenda
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o que está sendo dito. Essa técnica está associada a um contexto no qual as
relações sociais são mais intensas. Examinar esse aspecto de como as pessoas
falam umas com as outras ajuda a explicar as maneiras como esses brasileiros das camadas populares entendem e usam a internet.
Este livro faz parte de uma série da UCL chamada “Why we post”
(“Por que postamos”, em português), que resultou de um estudo comparativo sobre mídias sócias em nove localidades ao redor do mundo. Nesse
contexto, é particularmente rico considerar o caso brasileiro em relação a
outros locais de baixa renda em países como Índia e China. Nessas três
áreas, vemos como pessoas que têm limitações significativas em termos de
recursos financeiros e educação formal se esforçam para conseguir sua inclusão digital e priorizam isso em relação a outras necessidades. Mais importante ainda: nós chegamos a um entendimento melhor sobre por que elas
fazem isso. Não é por elas estarem iludidas ou seduzidas pela publicidade
para consumir produtos eletrônicos, mas porque elas percebem as mídias
sociais como uma ferramenta que pode proporcionar educação, contato
contínuo dentro de redes de cooperação e também novas oportunidades
para elas conseguirem o que buscam.
Na medida em que você for lendo o livro, vai perceber como o autor é
um etnógrafo competente. O texto revela um senso de intimidade, amizade
e confiança profunda entre Juliano e as pessoas do povoado trabalhador
com quem ele conviveu no interior da Bahia. A qualidade é também o
resultado de 15 meses de pesquisa vivendo o cotidiano dessa comunidade,
e isso é algo que outras metodologias de pesquisa ou que estudos feitos por
questionários nunca conseguirão reproduzir. Mas é também apropriado,
quando estamos tratando de um tema complexo como as consequências
das mídias sociais em aspectos que vão de educação passando por questões políticas até chegarem à religião e à família, que a qualidade da pesquisa acadêmica seja igualmente profunda. E é o caso deste estudo, em
que o leitor tem a opção de se aprofundar pelas notas de rodapé acessando
discussões acadêmicas sobre os vários temas tratados.
Tenho um prazer especial em recomendar a leitura deste livro porque
esta edição em português levará as descobertas e os muitos insights originais
desta pesquisa para um número maior de leitores no Brasil. Em todos os
países, as pessoas deveriam ter, como parte de sua educação, a chance de
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aprender e entender sobre as vidas daqueles que vivem no mesmo país em
contextos culturais, sociais e econômicos diferentes. O livro de Juliano oferece essa possibilidade de mostrar para brasileiros metropolitanos e cosmopolitas como seus compatriotadas das camadas populares veem o mundo.
Por isso eu acho que não existe quem, no Brasil, não vá tirar proveito da
leitura deste livro.

Daniel Miller é professor titular do departamento de Antropologia da University College London
(UCL). Ele já escreveu e editou 39 livros e fundou, em 2009, o programa de Antropologia Digital
na UCL. Ele é um pioneiro no campo da antropologia digital e especialmente em pesquisas
etnográficas sobre as consequências das mídias sociais e dos telefones celulares na vida cotidiana
de pessoas comuns ao redor do mundo.
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Introdução à série Why We Post

Mídias sociais no Brasil emergente faz parte da série “Why we post” (“Por
que postamos”, em português), organizada pela University College London
(UCL). Dessa série, constam 11 títulos, dos quais nove são estudos que
tratam de locais de pesquisa específicos no Brasil, Chile, China, Inglaterra,
Índia, Itália, Trinidad e Turquia. Ela também inclui um livro comparativo
sobre as descobertas, publicado para acompanhar este livro, e um livro que
contrasta os conteúdos visuais das pessoas que postam no Facebook a partir
das pesquisas na Inglaterra e em Trinidad. Por ora, apenas este livro que
trata do Brasil está disponível em língua portuguesa1.
Quando os autores contaram para as pessoas que escreveram os nove
livros sobre mídias sociais pelo mundo, todos usando os mesmos temas de
capítulos (com exceção do quinto capítulo, que é sobre temas diferentes em
cada livro), elas se preocupam com possíveis repetições. Entretanto, se você
decidir ler alguns desses livros (e os autores esperam que você leia), verá
que essa proposta tem sido útil para mostrar justamente o contrário disso.
Cada livro é individual e único, como se falasse de um assunto totalmente
diferente.
Talvez essa seja a principal descoberta. A maior parte dos estudos a
respeito da internet e de mídias sociais baseia-se em métodos de pesquisa
que presumem que é possível fazer generalizações em grupos sociais diferentes. Nesses estudos, pesquisadores observam tweets em um local e generalizam suas conclusões escrevendo sobre o “Twitter”. Examinam o assunto
mídias sociais e amizades em uma população e depois escrevem a esse respeito como se o conceito de amizade tivesse o mesmo significado para todas
1 O livro comparativo, intitulado Como o mundo transformou as mídias sociais, já foi traduzido
e está sendo avaliado para possível publicação no Brasil. Os outros títulos da série podem ser
baixados gratuitamente, no original em inglês, pelo site www.ucl.ac.uk/why-we-post.
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as populações. Por meio dos nove livros da série “Why we post” com capítulos nomeados da mesma forma, é possível que o leitor veja que tipos de
generalizações podem ou não ser feitos.
A intenção dos autores não é avaliar mídias sociais, seja positiva ou
negativamente. Em vez disso, eles têm um propósito educacional: fornecer
evidências detalhadas do que as mídias sociais se tornaram em cada lugar,
assim como suas consequências locais, incluindo avaliações específicas.
Cada livro baseia-se em 15 meses de pesquisa, durante os quais os
antropólogos da equipe viveram, trabalharam e interagiram com pessoas
em suas línguas nativas. Ainda assim, esses estudos se diferenciam da tradição dominante de escrita de livros de ciências sociais. Primeiramente, não
se comprometem com a literatura acadêmica sobre mídias sociais. Seria
repetitivo ter as mesmas discussões em todos os nove livros. Em vez disso,
discussões acerca dessa literatura podem ser encontradas em nosso livro
comparativo, Como o mundo transformou as mídias sociais. Em segundo
lugar, esses livros não são comparativos, o que, novamente, é a função primária deste outro volume. Em terceiro lugar, dado o imenso interesse em
mídias sociais por parte do público geral, tentamos escrever de forma acessível e aberta. Isso significa que adotamos um modo mais comum dentro
da escrita histórica, que é o de restringir todas as citações e discussões sobre
questões acadêmicas mais amplas às notas.
Os autores esperam que você aproveite os resultados desta empreitada
e que leia também o livro comparativo – e talvez alguns dos outros estudos –
além deste livro.
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Antônio Balduíno sempre tivera um grande desprezo pelos que
trabalhavam. E preferiria entrar pelo caminho do mar, se suicidar numa
noite no cais, a trabalhar [...]. Mas agora o negro olhava com um outro
respeito os trabalhadores. Eles podiam deixar de ser escravos.
Jubiabá, Jorge Amado

1
Local de pesquisa: o Brasil emergente

Este livro trata de uma questão fundamental: as mídias sociais são uma
força que ajuda a reduzir a desigualdade que resulta de 300 anos de colonialismo baseado na escravidão? (Barros, 2001). A resposta mais comum é que
essa nova infraestrutura de comunicação está do mesmo lado que outras
forças de transformação social, como a ampliação da presença do Estado, a
estabilidade econômica advinda de empregos formais, a crescente influência
do protestantismo (e sua promoção da alfabetização e do individualismo) e
a expansão geral de infraestruturas de comunicação e transporte.
Mas a etnografia apresentada neste livro traz evidências que apontam
para uma resposta diferente: de que talvez as mídias sociais sejam populares também porque permitem que brasileiros de baixa renda retenham
o tipo de relações sociais densas que a migração e novas modalidades de
trabalho estão diluindo. Segundo esse argumento, as mídias sociais permitem que alguns dessas pessoas resistam à modernização ao renovarem as
possibilidades de ataque ao crescimento do individualismo e ao fornecerem
novas possibilidades para o cultivo de redes de apoio coletivas e tradicionais. Essa hipótese alternativa explica o entusiasmo com que brasileiros de
origem popular usam as mídias sociais para vigiar uns aos outros e espalhar
boatos. Sendo assim, este estudo chega a conclusões similares às encontradas em outros livros desta série, como Costa (2016) e Miller et al. (2016),
de que as mídias sociais são frequentemente usadas para reforçar formas de
conservadorismo.
As páginas seguintes resumem as descobertas de cada um dos capítulos que levam à conclusão geral do livro. O restante do capítulo oferece uma
apresentação breve do Brasil em relação a seu legado colonial, do local de
pesquisa escolhido para esta pesquisa e das metodologias aplicadas durante
o trabalho de campo. Basicamente, o livro se divide em duas partes. Os
três primeiros capítulos tratam de como brasileiros de baixa renda usam
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e compreendem as mídias sociais. Esses capítulos relacionam observações
etnográficas ao que conhecemos a respeito dos antecedentes histórico e
socioeconômico dessa população. Cada um desses capítulos apresenta
“panoramas” ou uma visão ampla: do povoado em si (“Local de pesquisa:
o Brasil emergente “), de como os locais se comunicam nas mídias sociais
e fora delas (“Panorama social: se escondendo em plena luz”), e dos tipos
diferentes de conteúdo visual que trocam entre si (“Postagens visuais: luzes
acesas, luzes apagadas”). A segunda parte do livro foca, então, em aspectos
específicos das vidas dessas pessoas para examinar consequências do uso das
mídias sociais. Algumas das questões abordadas por esses capítulos são: As
mídias sociais estão afetando relações familiares tradicionais, como aquelas
em que mulheres tendem a ser subordinadas aos homens e em que se espera
dos mais jovens que obedeçam seus parentes mais velhos (“Intimidade:
redes densas”)? As mídias sociais são um novo canal para que estudantes de
localidades mais pobres se conectem com pessoas para além de seus círculos
socioeconômicos e acessem novos recursos de conhecimento e informação
(“Educação e trabalho: tensões nas classes”)? E, finalmente, em um local
em que a presença do Estado ainda é fraca, estariam os moradores locais
usando as mídias sociais politicamente, para torná-los menos vulneráveis na
sociedade (“Política: palavras perigosas”)?

Mídias sociais na perspectiva deles
O local de pesquisa em que vivi está passando por um rápido processo de
urbanização e desenvolvimento já que, no contexto de expansão econômica neoliberal, fica localizado em uma região que recentemente se tornou
um dos destinos turísticos mais importantes do Brasil. Oportunidades
crescentes de trabalho atraíram milhares de famílias de baixa renda e sua
presença transformou antigos povoados rurais em vizinhanças-dormitório
hoje escondidas nos arredores de áreas gentrificadas.1 Este livro analisa o
impacto social que as mídias sociais têm nas vidas dessas famílias, uma vez
1 O trabalho seminal de Fonseca (2000) a respeito de brasileiros de baixa renda aponta para o
aumento da distância entre as pessoas ricas e as de baixa renda no Brasil, uma distância que
também aparece no interesse limitado que cientistas sociais (de classe média) mostram em
relação aos pobres urbanos, uma vez que esses acadêmicos tendem a adotarem uma percepção
patológica dos pobres, ou a escolherem estudar grupos mais exóticos, como os quilombolas e
ameríndios.
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que a internet tem sido, na última década, um aspecto importante de suas
vidas.2 Ela oferece formas alternativas para que mantenham contato com
parentes que vivam em outros lugares. Essas famílias podem, hoje, cultivar laços localmente e gerenciar relacionamentos familiares em um contexto diferente, em que a família estendida não está tão presente e os pais
estão trabalhando durante parte do dia, deixando seus filhos sozinhos no
povoado.
Uma descoberta inicial sobre como os moradores locais usam as
mídias sociais pode parecer bastante peculiar, à primeira vista. O que brasileiros mais abastados podem considerar como o uso “normal” do Facebook
seria que as plataformas alinham conteúdo íntimo com os relacionamentos
mais próximos da pessoa, enquanto materiais mais públicos são compartilhados com públicos mais vastos. Alinhado a essa ideia, hoje usuários mais
ricos limitam as postagens de conteúdo considerado pessoal para “amigos”
que eles aceitaram individualmente como parte de suas redes on-line.
Frequentemente, esses brasileiros mais escolarizados usam plataformas de
mídias sociais diferentes para alcançar pessoas diferentes3 (ou seja, LinkedIn
para se relacionarem com contatos profissionais ou Twitter para se relacionarem com outros públicos específicos). Mas as coisas em Balduíno são
diferentes.
Primeiramente, os moradores locais não usam várias plataformas de
mídias sociais segundo tipos específicos de relacionamentos. Em vez de ter
domínios particulares em que conhecem vários tipos diferentes de contatos,
eles apreciam a maneira como uma plataforma de mídias sociais como o
Facebook os aproxima de todas as outras pessoas que usam as mesmas plataformas, incluindo pessoas conhecidas e desconhecidas. Além disso, eles
não usam as configurações de privacidade para limitar quem tem acesso
ao conteúdo que eles carregam ou compartilham. O que eles colocam no
Facebook é visto por seus “amigos” on-line, mas também está publicamente4
disponível para qualquer um que tenha conexão à internet.
2 Aqui me refiro a redes sociais pessoais, conforme definido por Wellman e a como elas formam,
nas palavras de Rouse, “circuitos de mídias”. Ver Wellman (1996, pp. 347-354).
3 O estudo de Miller de uma vila inglesa registrou adolescentes que usavam seis plataformas de
mídias sociais diferentes para se conectarem a públicos e grupos diferentes. Esse e outros casos
etnográficos do projeto Why We Post levaram à adoção do termo “sociabilidade mensurável”
para definir as mídias sociais. Ver Miller et al. (2016).
4 As categorias de “público” e “privado” são problemáticas, uma vez que seus significados frequentemente não são cuidadosamente considerados. Ver Weintraub e Kumar (1997).
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Com base nessa evidência, minha conclusão inicial foi a de que os
moradores locais revelavam seus mundos íntimos on-line de maneira indiscriminada porque eles não conheciam os perigos potenciais a que essa
prática poderia expô-los. Afinal, pensei, eles têm apenas alguns anos de
experiência acessando a internet, têm pouca instrução e, portanto, seria
improvável que acompanhassem debates jornalísticos “sérios” sobre os desafios que as mídias sociais estão trazendo para a sociedade. Essa é uma interpretação convincente até para analistas com perspectivas progressivas, mas
ela se baseava no acesso parcial ao conteúdo que eles compartilham nas
mídias sociais. Além disso, eu fui percebendo gradativamente que a minha
visão sobre privacidade não correspondia à realidade dos meus informantes.
O que eu considerava fotos pessoais – como aquelas mostradas no capítulo
“Postagens visuais: luzes acesas, luzes apagadas” – são, na verdade, abundantes em suas linhas do tempo, mas representam, na verdade, algo similar
às roupas mais sofisticadas que as pessoas vestem para ir para uma festa
ou para a igreja aos domingos. Compartilhar esse conteúdo compartilhado
pelo Facebook não é visto como uma exposição da intimidade. São, em vez
disso, ações culturalmente estabelecidas com a intenção de mostrar os valores morais e as conquistas pessoais.
Depois de seis meses construindo relacionamentos no povoado, consegui entrar no circuito das conversas que ocorrem no âmbito privado das
mídias sociais, como o chat do Facebook e o WhatsApp. Foi uma descoberta chocante por causa dos tipos surpreendentes de conteúdo que eles
compartilham (violência, humor bizarro e politicamente incorreto, fofocas,
também mostrados no capítulo “Postagens visuais: luzes acesas, luzes apagadas”), e porque eu pude perceber que as minhas noções de “público” e
“privado” não ajudavam a mostrar a forma com que eles usavam as mídias
sociais. A essa altura, a noção de polimídia se mostrou útil para analisar a
disparidade de tipos de conteúdo que eles trocavam nas diferentes plataformas de mídias sociais. A noção de polimídia propõe que, porque hoje temos
uma grande variedade de possibilidades para nos comunicarmos on-line,
os usuários atribuem funções a cada plataforma que refletem visões morais
compartilhadas. Nesse sentido, o uso de uma plataforma tem a ver com as
características dessa plataforma – as possibilidades de comunicação que ela
oferece – mas esse uso resulta também de entendimentos estabelecidos por
grupos de usuários. Essa ideia ficará mais clara nos capítulos seguintes.
Percebi, por exemplo, uma relação entre espaços físicos e espaços
online. Analogamente ao contexto do povoado, as linhas do tempo do
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Facebook frequentemente se assemelham às áreas centrais da comunidade,
lugares de maior visibilidade onde todos estão constantemente vigiando a
conduta moral de todo mundo. Mas, conforme as pessoas se deslocam para
áreas mais periféricas, a paisagem e a vegetação fornecem locais de encontro
em que, de maneira similar às soluções de chat on-line, as pessoas podem agir
e conversar umas com as outras com mais liberdade, já que não estão sendo
examinadas. Frequentemente nos referimos ao uso de plataformas online
em relação a espaços mais privados (como a casa) ou mais públicos (como
a rua), mas a localidade pesquisada pedia o uso de uma linguagem analítica
diferente. Por isso, este livro usa as noções de “luzes acesas” e “luzes apagadas”.5 “Luzes acesas” refere-se a gêneros de informação que se tornam visíveis para a coletividade, mas também são de interesse pessoal e particular. Já
“luzes apagadas” se refere a conversas de interesse coletivo, como os casos de
violência que os moradores locais querem, em geral, discutir intensamente,
mas sem exporem a si mesmos e a suas famílias. Isso pode parecer estranho – exibir conversas pessoais e ocultar conversas de interesse coletivo –
mas essa lógica tem a ver com a maneira como essas pessoas vivem e se
comunicam fora da internet.
Outro aspecto surpreendente de como os moradores locais se comunicam é que disfarçam suas falas para limitar a compreensão de algumas
conversas mais delicadas mesmo quando estão cercados de pessoas. Esse
fenômeno semelhante à criptografia não está relacionado a tecnologias
de computação, mas a formas tradicionais de comunicação que evitam
mencionar contextos para que apenas pessoas com conhecimento íntimo
do caso discutido consigam entender o que está sendo dito. Essa prática,
conhecida no jargão da antropologia linguística como “indiretividade”,
já foi estudada entre populações com um histórico similar ao dos meus
informantes (Yelvington, 2001, pp. 227-260). Essa maneira de disfarçar o
conteúdo de uma conversa – que eu chamo de “criptografia do discurso” –
mostra como o que torna as mídias sociais relevantes para os brasileiros de
baixa renda pode ser totalmente diferentemente das motivações de usuários
os mais escolarizados e cosmopolitas.
5 Moradores locais usam a expressão “escancarado”, comumente aceita para se referir a uma
prática que é aceita com “luzes apagadas”, mas rejeitada com “luzes acesas”. Um informante
explicou que não havia problemas em alguém ser homossexual, contanto que sua homossexualidade não fosse “escancarada”.
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Brasileiros mais abastados normalmente veem a internet como algo
que encurta distâncias: o mundo se tornou uma “aldeia global” de modo
que agora conseguimos estabelecer e cultivar relacionamentos com indivíduos com interesses semelhantes independentemente de estarmos próximos
fisicamente uns dos outros (Rainie e Wellman, 2012). Mas a questão central para as pessoas que vivem nesses povoados de baixa renda no Brasil não
é a distância excessiva, mas a proximidade excessiva. As pessoas vivem em
espaços de densa socialização tanto porque estão frequentemente cercadas
por parentes e pessoas de confiança, como também por causa de como as
casas são construídas literalmente umas sobre as outras nas famosas “lajes”.
Então, enquanto se vive nesse contexto de exposição constante à vigilância alheia, as mídias sociais representam a nova fronteira para que se converse com outras pessoas próximas de maneira secreta, e consequentemente
também oferece, conforme o capítulo “Intimidade: redes densas” mostra,
novas oportunidades para se espiar a vida dos outros. Dessa perspectiva,
podemos ver como as mídias sociais refletem e também desenvolvem práticas como a criptografia do discurso, que existiam muito antes do advento
da comunicação online, como resposta a essas circunstâncias da vida cotidiana. Isso mostra como o uso da internet transforma ao mesmo tempo que
é transformado pelas características de determinadas sociedades.

Por que eles amam as mídias sociais?
A seção anterior mostrou porque esses brasileiros de baixa renda, longe de
não entenderem as consequências das mídias sociais, na verdade mostraram
uma compreensão imediata e espontânea de suas possibilidades. Isso, por
sua vez, explica por que eles têm sido os grandes responsáveis por sua própria inclusão digital. Para compreendermos melhor esse fenômeno, usamos
o kit instrumental teórico (polimídia, “luzes acesas” / “luzes apagadas” e
indiretividade) apresentado nos capítulos iniciais para examinarmos nos
capítulos finais casos acerca da comunicação em três contextos: de relações
pessoais; na escola e em ambientes de trabalho; assim como relacionamentos mediados por instituições como igrejas e governo. Com base na análise
das formas comuns como moradores locais estão usando as mídias sociais,
a conclusão aponta para três principais razões pelas quais esses brasileiros
mostraram uma disposição tão positiva em relação à sociabilidade on-line.
A razão mais óbvia pela qual brasileiros de baixa renda abraçaram as
mídias sociais é que elas são economicamente vantajosas. A seção sobre
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telefones celulares e a internet (“Panorama social: se escondendo em plena
luz”) mostra como os moradores locais estão constantemente se atualizando
em relação às complexidades dos diferentes esquemas de planos de dados
atualmente disponíveis no mercado. Além disso, por terem frequentemente
uma quantidade limitada de dados para serem utilizados por mês, eles configuram seus telefones para apenas subir ou baixar arquivos quando o telefone está conectado a uma rede Wi-Fi. Os moradores locais são igualmente
aplicados em descobrir as senhas de Wi-Fi dos lugares onde trabalham ou
de suas escolas, para compartilharem essa informação com colegas. Eles
também sabem os locais onde há Wi-Fi grátis e em suas casas é comum
encontrar planos de banda larga assinados por uma pessoa, mas pagos coletivamente com as outras famílias que vivem nas redondezas. Ter, então,
acesso às mídias sociais torna não só a comunicação com parentes distantes
mais barata e interessante, como também ajuda as pessoas a se comunicarem com membros da família e vizinhos (através de mensagens de voz ou
texto) gastando menos do que gastariam com ligações de celular.
O uso de mídias sociais também está claramente associado a outras
práticas de consumo que exibem distinção socioeconômica. A popularização das mídias sociais no Brasil em meados dos anos 2000 coincide com
um período de prosperidade, que efetivamente diminuiu a grande disparidade social no País (veja abaixo). Foi nessa época que o termo (equivocadamente aplicado) “nova classe média” passou a simbolizar essa percepção
amplamente compartilhada de que a população de baixa renda poderia ser
tornar um grupo de consumidores ávidos. Para famílias de baixa renda, a
compra de um computador sugere que aquela família está se beneficiando
de um emprego formal e/ou tem acesso a crédito bancário. Esses primeiros computadores a chegarem nos lares de famílias, comprados através do
pagamento de infinitas parcelas, são frequentemente colocados na sala de
estar, para que seu prestígio simbólico possa ser apreciado por vizinhos que
passem por lá.
Mas as mídias sociais estão um passo à frente de outros produtos, em
termos de encapsular prestígio, porque seu uso implica na aquisição de um
certo nível de instrução. O capítulo “Educação e trabalho: tensões nas classes” apresenta evidências de como, ao contrário das repetidas afirmações
dos professores no povoado, alunos melhoraram suas habilidades de leitura
e escrita porque têm medo de cometer erros gramaticais e de ortografia
on-line, quando estão “na frente de todos”. Conforme explicado nas seções
finais dos capítulos “Intimidade: redes densas” e “Educação e trabalho:
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tensões nas classes”, cristãos evangélicos veem particularmente, em vários
níveis, as mídias sociais como uma ferramenta importante para distingui-los dos não evangélicos.
No fim, o uso de mídias sociais não só reflete uma evolução financeira, mas também um crescimento intelectual, o que é um fator chave de
distinção entre os pobres e os ricos no Brasil. Isso não quer dizer que as
mídias estão remediando os problemas gravíssimos em relação à educação
pública no País. Embora sejam vistas, localmente, como fonte de informação e conhecimento, o capítulo “Educação e trabalho: tensões nas classes”
mostra que elas frequentemente não encorajam os moradores locais a estudarem de formas a impulsionar suas carreiras. A mudança provocada por
elas se dá em termos de autoestima: as pessoas que antes se envergonhavam
de suas condições subalternas hoje veem que podem aprender a usar esse
sistema de comunicação altamente sofisticado. Da mesma forma que adotar
o cristianismo evangélico, então, a adoção das mídias sociais pode representar um ato de redenção através do qual as pessoas sentem que não estão
mais removidas do restante da sociedade.
Entretanto, é enganoso olhar para a popularidade das mídias sociais
apenas como consequência de vantagens práticas e da melhoria econômica que brasileiros de baixa renda experimentaram. Conforme a etnografia registrou, o governo está mais presente que nunca no povoado, mas os
moradores locais ainda se sentem (e de fato estão) vulneráveis. As escolas
locais são lugares muito problemáticos, como consequência da desconfiança que as famílias sentem em relação aos professores e a falta de motivação que vem com isso, da parte dos professores que trabalham nessas
comunidades. Em vez de serem percebidas como lugares para melhorar as
possibilidades de carreira dos alunos, as escolas são tratadas como centros
de cuidados para que jovens não fiquem sozinhos enquanto seus pais trabalham. Há deficiências similares em termos dos serviços de saúde pública
e polícia. A população coletivamente desconfia das políticas públicas (capítulo “Política: palavras perigosas”).
Enquanto isso, as vidas desses moradores locais têm mudado rapidamente nos últimos cinquenta anos. Fazendo uma comparação geral, as relações de trabalho até a década de 1950 parecem o sistema feudal da Europa
Medieval, com camponeses cuidando da terra dos “senhores” em troca de
parte da produção. A transformação desse sistema feudal para a modernidade, que ocorreu em séculos na Europa, está acontecendo aqui no tempo
de uma geração. Os adultos locais falam de uma época em que quase não se
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via dinheiro. Em trinta anos, foram de não ter água encanada e eletricidade
a estarem conectados com o mundo através da TV a cabo e da banda larga.
Foram de ter uma capela católica para a presença de mais de vinte denominações protestantes diferentes em seu povoado. Transformações similares
aconteceram em relação ao transporte e à urbanização. E embora as pessoas tenham recebido bem muitas dessas mudanças, elas exigem que elas
também façam grandes esforços para mudar suas formas de vida (por exemplo, mães deixando suas casas e crianças para passar o dia no trabalho) e que
encarem consideráveis novos desafios, incluindo o crescimento da violência
relacionada ao crime (capítulo “Política: palavras perigosas”).
O que a etnografia nos mostra repetidamente é que as pessoas ainda
se sentem vulneráveis e dependentes de suas famílias estendidas e redes
de ajuda mútua para melhorar suas condições de vida.6 Então, vemos que
enquanto o simbolismo das mídias sociais se relaciona com questões de
melhoria da condição econômica, a prática – como elas são de fato usadas –
se relaciona com o fortalecimento das possibilidades de cultivar essas redes
estabelecidas e relacionamentos com família estendida.
As mídias sociais permitem que as pessoas estejam presentes no
povoado enquanto estão fisicamente longe dele. Além disso, ao fofocar e
compartilhar problemas, piadas e comentários religiosos, elas exibem seu
interesse uns pelos outros e se mostram disponíveis para ajudar umas às
outras. É a circulação de fofoca e rumores que desenha os limites daqueles que pertencem ao povoado. Essa é uma conclusão que contradiz o que
comumente se presume nas ciências sociais, que as mídias sociais estendem
apenas redes baseadas em indivíduos.7 Para a maioria dos brasileiros de
baixa renda que vivem onde essa etnografia foi produzida – que é um local
de baixa renda muito comum e típico –, as mídias sociais também fortalecem os modos de vida e os relacionamentos tradicionais, conectando-os
com o lugar em que vivem.
6 Isso não é surpreendente, considerando a importância que famílias estendidas têm para esses
grupos de baixa renda como uma rede de solidariedade e suporte mútuo. Ver Fonseca (2005,
pp. 50-59) e Duarte, Ribeiro e Ribeiro (1995, pp. 27-41).
7 Rainie e Wellman falam de “individualismo em rede” como uma evolução vantajosa das limitações impostas por relacionamentos determinados por local. Turkle refere-se a novas tecnologias de comunicação como acentuando a solidão e rompendo redes de solidariedade. E
Morozov revida o argumento de que a internet expande a liberdade individual. Ver: Rainie e
Wellman (2012) e Turkle (2012).
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Tudo isso leva para mais uma conclusão que contradiz o que presumem os brasileiros educados e ricos. Eles veem o desenvolvimento das
mídias sociais como uma força modernizadora e progressista, ao contrário
do cristianismo evangélico, que é comumente relacionado a atraso e conservadorismo. A etnografia apresentada neste livro, entretanto, indica que é o
cristianismo evangélico que encoraja os valores associados à vida moderna
e ao enriquecimento, como a promoção da estrutura familiar nuclear, ou o
investimento na educação. Fora desse contexto, o papel das mídias sociais é
muito mais ambíguo. Quando associadas a valores relacionados ao protestantismo, elas refletem o esforço que as pessoas fazem para adquirir noções
e experiências cosmopolitas. Mas para o resto da população, as mídias
sociais são em grande parte adotadas devido à assistência que dão aos moradores locais na preservação de formas tradicionais de sociabilidade e comunidade de que ainda precisam muito para se adaptarem às grandes e brutais
mudanças causadas pela recente modernização.

Mídias sociais no Brasil emergente
Entre os anos 1990 e o início dos anos 2010, quase 40 milhões de brasileiros
ultrapassaram a linha da pobreza8 e ajudaram a formar um grupo social de
60 milhões pertencente a uma “nova classe trabalhadora”9 (também conhecida como “Classe C”10). Tendo prosperado no contexto de políticas econômicas neoliberais, eles representam cerca de um terço dos brasileiros hoje, e
seus gostos, sua moral, suas religiosidades e visões de mundo estão mais que
nunca impactando a economia e a política do País. É a primeira vez que
muitos desses brasileiros estão experimentando as vantagens e a proteção
de um emprego formal e o acesso a crédito bancário. Consequentemente,
8 Neri (2011, p. 237) escreveu: “[…] 39,6 milhões ingressaram nas fileiras da chamada nova
classe média (classe C) entre 2003 e 2011 (59,8 milhões desde 1993)”.
9 A classificação desse grupo como uma “nova classe média” foi criticada por sociólogos, como
em Souza (2013). Em vez disso, essa população é chamada, hoje, de classe trabalhadora. Ver:
Souza (2012, p. 123). Almeida (2015) também explica como essa definição de uma “nova
classe média” não implica uma mudança no estilo de vida, mas representa apenas um maior
poder de compra de produtos industrializados.
10 Esse estrato é composto pela população com uma renda familiar média no Brasil (localizada
entre as ricas A e B e as pobres D e E), que expandiu em tamanho durante os anos 2000, em
geral, associada a um crescimento em empregos formais entre os grupos socioeconomicamente mais vulneráveis. Veja Neri (2011, pp. 29-31, pp. 143-144).
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eles começaram a ter a oportunidade de consumir produtos e serviços,
como carros e seguro de saúde, a poder viajar de avião e a poder mandar
seus filhos para a universidade. E entre as particularidades desse fenômeno
recente está o fascínio que essa população tem pelas mídias sociais (Miller
et al. 2016). Por exemplo, jovens de baixa renda foram em grande parte
responsáveis por sua própria inclusão digital inicialmente ao tornarem lan
houses negócios de sucesso em suas vizinhanças, que são, frequentemente,
carentes de assistência governamental (Lemos, 2010). E agora, ao adotarem
os smartphones com sistema operacional Android, de custo mais acessível
à sua faixa de renda, têm pela primeira vez acesso individual e contínuo à
internet.11
Essa drástica mudança socioeconômica é frequentemente creditada
à habilidade dos governos pós-redemocratização do País de conter a hiperinflação, universalizar a alfabetização, e instigar o crescimento interno
ao mesmo tempo que se diminui a desigualdade ao injetar recursos nos
estratos mais vulneráveis da sociedade através de programas de bem-estar
social como o Bolsa Família (Neri, 2008, p. 16). Mas especialistas tendem
a subestimar a contribuição que esses brasileiros (ou suas preferências religiosas) tiveram para superar a pobreza.12 Por exemplo, brasileiros das classes
privilegiadas tendem a achar que a internet é uma força modernizadora que
expande as possibilidades de um indivíduo ao lhe tornar acessível fontes
infinitas de conhecimento e informação.
Segundo o mesmo ponto de vista, o cristianismo evangélico faz
o oposto: traz à tona conservadorismo e intolerância.13 Entretanto, as
11 Em Balduíno, antes da popularização desses smartphones, a população usava computadores
geralmente compartilhados nas lan-houses e em suas casas. “Classe C” represented 54%
of all Brazilians connecting the internet, and almost half of internet users go online using
smartphones. In Google / Instituto Data Popular, 2015. Os novos donos da internet: Classe
C, de conectados. Think with Google. Disponível em: https://www.thinkwithgoogle.com/intl/
pt-br/research-studies/novos-donos-internet-classe-c-conectados-brasil.html. Acesso em 23
jan. 2017.
12 Por exemplo nesta fala de Pochmann (nos minutos 26 para 27), afirmando que o Estado foi
o principal responsável pelas mudanças acontecidas nas últimas décadas. Disponível em:
https://www.youtube.com/watch?v=UswLAb-Oshc . Acesso em 23 jan. 2017.
13 Segundo esse ponto de vista, esses cristãos descartam a teoria evolucionista em prol do criacionismo, condenam os direitos dos homoafetivos, são contra o aborto, assediam membros de
religiões não-cristãs e rejeitam o divórcio. Fonseca (2000) se refere ao declínio no interesse de
etnógrafos vem demonstrando pelos pobres urbanos. Ela menciona, por exemplo, que pesquisadores se recusam a acompanhar cultos pentecostais.
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evidências registradas nesta pesquisa indicam que, para os brasileiros de
baixa renda, o cristianismo evangélico – que inclui protestantes históricos
e pentecostais – é o que faz as pessoas desejarem adquirir uma educação
formal. As igrejas evangélicas oferecem cursos de alfabetização a seus membros adultos e a leitura da bíblia pode evoluir para a leitura de outros livros.
E a influência dessa ideologia protestante meritocrática tem efeitos que
ultrapassam os limites das igrejas, especialmente entre jovens entusiastas das
mídias sociais que agora acreditam ter mais oportunidades de prosperar do
que seus pais tiveram.14
As mídias sociais refletem as ambiguidades dessa transição. Nos meses
iniciais de trabalho de campo, quando eu estava me apresentando como
um antropólogo que estuda o uso da internet, os moradores do povoado
em que morava reagiam consistentemente de duas maneiras. Alguns respondiam que eu havia ido para o lugar certo, já que (como diziam, meio
de brincadeira) usar mídias sociais lá era como “um vício” que se espalhava
mesmo entre aqueles que mal conseguiam ler e escrever – o que é verdade.
Entretanto, outras pessoas achavam muito estranho como, estando em um
país grande como o Brasil e podendo escolher uma cidade próspera do Sul
ou Sudeste, eu tinha ido para um povoado pequeno, pobre e praticamente
desconhecido no Nordeste,15 onde a maior parte das pessoas, com sorte,
conseguem se formar no ensino médio e trabalhar como motorista, faxineira ou vigia. Resumindo, alguns deles entendiam que o povoado era o
lugar perfeito para se pesquisar as consequências do uso das mídias sociais,
enquanto outros pensavam o contrário, que aquele era o lugar menos
propício para se fazer um estudo sobre essa tecnologia.
Eu explico adiante as razões pelas quais escolhi um lugar pequeno
em vez de um bairro em uma cidade. Por enquanto basta dizer que, tanto
em cidades como em povoados menores, as populações pobres e menos
14 A etnografia de Lima a respeito do pentecostalismo no Brasil desafia a visão estereotipada
desses evangélicos de baixa renda como sendo inocentemente influenciados por uma instituição religiosa desonesta. Seus informantes se referem a suas decisões individuais como tendo
gerado mudanças pessoais com consequências positivas em suas situações profissionais (Lima,
2007a).
15 Aqui me refiro a categorias amplas de norte e sul, que correspondem, respectivamente, à área
predominantemente pobre habitada principalmente por pessoas negras e a área predominante
rica habitada principalmente por descendentes de europeus. O cruzamento de dados a respeito de raça e localidade do censo de 2010 expõe essa divisão visualmente explícita. Ver Nexo
Jornal (2015).
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educadas estão tendo que lidar com um contexto de mudanças rápidas e
fragmentação de laços sociais resultante da migração em massa do interior
rural para as cidades. Nesse cenário que costumava ser rural e agora ainda
não é totalmente urbanizado, as mídias sociais expressam tanto as esperanças de quem está se apropriando de novos sonhos e ambições, e os medos
daquele que se sente diminuído em relação à expansão do mundo à sua
volta.16
O título deste livro indica que este é um estudo sobre mídias sociais
no Brasil “emergente”.17 Falo sobre uma classe trabalhadora “emergente”
para enfatizar um processo que não é exatamente de mobilidade de classe,
mas de transição. Eles estão passando de uma condição geral de estagnação para terem a possibilidade de experimentar ascensão socioeconômica.
Isso é consequência de um aumento no poder de compra, mas também da
aquisição de educação (ainda limitada, mas agora disponível). Além disso,
a palavra “emergente” está ligada à como a visibilidade se torna um elemento importante nesses povoados e vizinhanças de baixa renda (Scalco
e Pinheiro-Machado, 2010). Não basta ser próspero; as pessoas precisam
expressar e exibir suas conquistas e as de sua família. Cristãos evangélicos
gostam de fazerem a si e sua experiência religiosa visíveis (e audíveis) para
os outros: através de seus vestidos e ternos e gravatas formais que usam para
o culto, através da importância de constantemente exibir sua fé; e também
através de expor recorrentemente as bênçãos que eles dizem ter recebido de
Deus.18 Fora das igrejas, tanto famílias evangélicas como as não-evangélicas
estão sob pressão para mostrarem a seus vizinhos que também são capazes
de adquirir produtos de marca e outros símbolos de prosperidade. Neste
16 Essa ambiguidade também aparece na etnografia de Scalco em uma vizinhança de baixa renda
na região sul do Brasil. Ver: Scalco (2012).
17 Neri (2011) se refere ao desejo que essa população de baixa renda expressa de melhorar sua
condição socioeconômica. Ele se refere a ela como um grupo que tornou realidade o sonho da
prosperidade, já que, para essa população, “Onde você vai acabar é mais importante do que a
posição da qual você veio e onde você está”.
18 É importante apontar que os atos de exibir prosperidade financeira e exibir crenças são frequentemente tratados com fenômenos sociais diferentes ou são debates associados a grupos de
pesquisa diferentes dentro das ciências sociais. Exibir a fé está no centro do movimento protestante, uma vez que os crentes têm acesso direto a Deus através da leitura da Bíblia e também da
promoção da salvação, uma vez que eles também catequizam e promovem a salvação. Quanto
à questão do consumo, ver Veblen, Bourdieu e Campbell. No Brasil contemporâneo, Lima usa
o termo “ethos emergente” para descrever um tipo social que associa positivamente trabalho
duro e o consumo notável. Ver Veblen (2005), Bourdieu (1984) e Lima (2007b).
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livro, “emergência” refere-se ainda a esse esforço de querer se tornar visível.
As mídias sociais são importantes para isso, já que fornecem uma maneira
para eles verem o que está acontecendo no mundo e também para serem
vistos por esse mundo.
Uma das vantagens de se estudar mídias sociais por um viés antropológico é ser capaz de enxergar vínculos sociais e como eles são percebidos.
Essas redes on-line frequentemente incluem uma lista de “amigos”19 para
cada usuário agrupar ou marcar tipos diferentes de contatos. Elas também
tornam relacionamentos visíveis devido aos diferentes tipos de troca que
essas conexões produzem ou não. Relações sociais on-line se materializam
e ficam registradas nas interações das pessoas. Nesse contexto, o caminho
mais óbvio para se estudar mobilidade social nas mídias sociais é examinar
a comunicação de pessoas de classes socioeconômicas diferentes. É interessante, entretanto, notar que esse tipo de interação em vínculos interclasse
tem sido pouco expressiva no povoado onde eu vivi. Lá, uma empregada
doméstica ou um pedreiro não estão ficando mais próximos de seus patrões
abastados graças ao Facebook ou WhatsApp. Entretanto, associações intraclasse estão mudando junto com a popularização das mídias sociais.20 E as
trocas que acontecem nos relacionamentos on-line frequentemente refletem
as tensões entre grupos variados, como entre pessoas jovens e mais velhas,
entre protestantes e não-protestantes e entre homens e mulheres.
É significativo que o momento em que as mídias sociais se tornaram
um assunto debatido nacionalmente no Brasil foi também a época em que
muitos brasileiros de baixa renda começaram a ter condições de estarem
on-line. O Orkut, um site de rede social de propriedade do Google, foi
lançado em 2004, se tornou o ponto de encontro para usuários da internet brasileiros em 2006 e foi abandonado com relativa rapidez por volta
de 2009, quando ocorreu uma migração em massa para o Facebook (que
tem sido a plataforma de mídias sociais mais importante para brasileiros
19 Ellison e Boyd (2007) listam três características que, juntas, definem os sites de redes sociais,
uma das quais permite que os usuários “articulem uma lista de outros usuários com quem
compartilham uma conexão”.
20 Yaccoub (2011) apontou a emergência de uma elite local em uma localidade de baixa renda no
Rio de Janeiro como uma diferenciação baseada na prosperidade econômica, enquanto a pesquisa de Hayne em uma cidade mineradora de baixa renda no Chile relata o cenário oposto:
uma elite local escondendo sua distinção econômica em prol de preservar uma identidade
coletiva como trabalhadores.
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até hoje).21 Estou apontando isso porque a troca do Orkut pelo Facebook
no Brasil aconteceu pelo menos parcialmente devido a questões de classe
similares àquelas que Boyd (2013) definiu, em relação aos Estados Unidos,
como um fenômeno de “fuga dos brancos”; com a diferença de que lá o
movimento foi do MySpace para o Facebook.
Conforme essa migração espontânea ocorreu entre os brasileiros, a
expressão “orkutização” (Scalco e Pinheiro-Machado, 2010, p. 36) começou a circular. Trata-se de um neologismo usado por usuários abastados
para denunciar a “invasão” de um espaço on-line por pessoas sem educação
e “sem gosto” (um exemplo desse uso é quando alguém escreve em suas
mídias sociais que o Facebook ter comprado o Instagram iria “orkutizar” o
Instagram)22 O termo expressa, em geral, atos de “violência simbólica”, cujo
objetivo é ridicularizar, humilhar, insultar e, espera-se, afugentar usuários
de baixa renda que estavam começando a usar plataformas vistas como mais
exclusivas e sofisticadas, como o Twitter e o Instagram.
Resumindo, este é um estudo sobre mídias sociais, mas também sobre
as mídias sociais em relação a um grupo social particular. Essa nova classe
trabalhadora experimenta um nível de empoderamento econômico e, entre
outros motivos, usa as mídias sociais intensamente devido às consequências
que a mobilidade ascendente trouxe às comunidades em que vivem.
Escolhendo um local
Nossa equipe de pesquisa23 escolheu se afastar de unidades tradicionais,
como vilas e cidades, e observar os novos tipos de povoados “intermediários” em que cada vez mais pessoas vivem hoje. Frequentemente entendemos o espaço habitado como dividido entre urbano e rural, mas essa
21 Em 2015, o Facebook e o Messenger tinham mais que 63 milhões de usuários. O LinkedIn
vinha em segundo lugar com quase 10 milhões (Statista).
22 Uma simples busca na internet sobre o termo “orkutização” traz inúmeros links direcionados
a páginas. Este é um exemplo desse fenômeno sendo debatido na mídia (Aguiari, 2012).
23 Este estudo foi também parte de uma pesquisa comparativa intitulada Why We Post, que
contou com a participação de nove antropólogos trabalhando simultaneamente em oito países
no mesmo período. Coordenado pelo professor Daniel Miller, esse projeto foi realizado na
University College London, graças ao financiamento provido pelo Conselho Europeu de
Pesquisa (ERC). Cada antropólogo trabalhou sozinho em sua localidade, mas a equipe atuou
colaborativamente ao longo do processo como, por exemplo, no caso dessa decisão sobre a
escolha do tipo de local para realizar a pesquisa.

LOCAL DE PESQUISA: O BRASIL EMERGENTE

35

compreensão não inclui lugares como condomínios fechados localizados no
subúrbio, ou “áreas urbanas isoladas” como é o caso do povoado em que
eu morei, que é fisicamente separado do centro do município, ainda que a
maior parte de seus habitantes não esteja mais associada a atividades rurais,
como o plantio ou a pesca. Além disso, o tamanho relativamente pequeno
desses lugares em comparação com cidades também nos ajudou a comparar
a comunicação que ocorria on-line e off-line.
A desigualdade socioeconômica, que é chave para este estudo, é um
tema de debate importante entre economistas, historiadores e cientistas
sociais que pesquisam a América Latina.24 O Brasil figura atualmente como
o quarto país mais desigual das Américas (e é de longe o maior deles) e é
o 13o país mais desigual do mundo, segundo o índice GINI,25 em grande
parte como consequência do colonialismo. No século XIX, o Brasil tinha
sete pessoas de ascendência africana para cada pessoa de origem europeia e a
segregação racial explica como hoje brasileiros negros e pardos ganham em
média 58% daquilo que brancos ganham, enquanto nos Estados Unidos a
diferença é menor, de 76% (The Economist, 2016).
Este estudo ocorreu na Bahia, um estado localizado no Nordeste do
País e o centro dos primeiros 200 anos de presença colonial portuguesa
na América do Sul. A região tem, hoje, a maior taxa de desigualdade no
Brasil.26 Praticamente um terço de todos os brasileiros vivem lá; 72% não
são brancos, 80% pertencem aos estratos econômicos mais baixos (classes C, D e E) (Plano CDE / IBGE Pnad 2012) e 88% ainda depende do
sistema público de saúde nacional, o SUS, frequentemente mal avaliado
(CDE / Datasus / IDB 2012). É a única região no Brasil em que a classe
média não é predominante e, apesar de migrações massivas para as cidades
do sul do País no século XX, 27% de sua população ainda vive em áreas
rurais – metade da qual está entre os mais pobres do País (Plano CDE /
IBGE Pnad 2012).
Renda, educação e raça atestam ainda mais as raízes coloniais da
sociedade segregada do Nordeste. Aqueles no topo da pirâmide social são
24 Há muitos cientistas sociais, entre brasileiros e brasilianistas, que estudam aspectos diferentes
de brasileiros da classe trabalhadora (em relação a temas como política, religião, gênero, violência, saúde, entre outros). Seria injusto, portanto, apontar somente alguns.
25 Index Mundi, Países classificados pelo índice GINI (estimativa do Banco Mundial)..
26 Em 2012, o Nordeste obteve o coeficiente Gini de 0,54; as outras regiões são o Norte (0,53),
Centro-Oeste (0,51), Sudeste (0,50) e Sul (0,47). Fonte: Plano CDE / Ipeadata.
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predominantemente brancos (49%) e passaram em média 11,2 anos estudando. No meio, 70% são negros ou pardos e passaram 6,1 anos estudando.
Aqueles com a renda mais baixa são 78% não-brancos e frequentaram a
escola por apenas 4,6 anos, em média (ibid.). Ainda assim, é a região que
demonstrou mais sinais de melhorias socioeconômicas durante o período
de rápido crescimento econômico nos anos 2000. Talvez o maior sinal de
mudança apareça no grande declínio nas taxas de analfabetismo: enquanto
um assombroso 1/3 da população acima de 50 anos de idade não consegue ler ou escrever, o mesmo é verdade para apenas 2,1% dos adolescentes
na faixa etária de 15 a 17 anos.27 O tamanho de grupos de renda-média
no Nordeste cresceu de 28% da população 2002 para 45% dez anos mais
tarde; e da população total de 56 milhões, 18,6 milhões são parte desse
estrato de classe trabalhadora emergente conhecido como a “classe C”.28

O local de pesquisa
Eu chamo o povoado em que esta pesquisa foi realizada de Balduíno.29 Fica
apenas a cerca de 100 km ao norte de Salvador, hoje a capital do estado da
Bahia, é legalmente parte do município de Camaçari, e é considerado parte
da área metropolitana de Salvador. As informações históricas e demográficas a seguir ajudam a entender a intensidade das mudanças que estão ocorrendo nas últimas décadas na região costeira em que Balduíno se localiza.30
27 Fonte: Plano CDE / Todos pela Educação. Isso se relaciona diretamente a programas de bem-estar social que exigem que se prove a matrícula das crianças da família como condição para
que se receba o auxílio do governo.
28 Fonte: Plano CDE / IBGE Pnad 2012. De acordo com o “Inaf ” (Indicador de Alfabetismo
Funcional), o analfabetismo funcional tem diminuído progressivamente no País. O número
caiu em 10% do início dos anos 2000 para representar cerca de 30% dos brasileiros em 2015.
Entretanto, da população restante que é considerada alfabetizada funcional, menos que 10%
são completamente capazes de ler e interpretar conteúdo escrito. Nexo Jornal (2016).
29 Uso o nome fictício de Balduíno para chamar o povoado em que vivi de abril de 2013 a julho
de 2014. Ao final deste capítulo, há mais informações sobre os aspectos éticos da pesquisa
aplicados para proteger a privacidade dos informantes.
30 A etnografia de Kottak, em Arembepe, um povoado similar a Balduíno localizado no norte
da costa da Bahia, desenvolveu através de diversas visitas ao local de pesquisa a partir de 1962
e foca na transformação que resultou de fatores como: incorporação de barcos motorizados
entre os pescadores profissionais, poluição industrial e suburbanização trazidas para a região.
Ver: Kottak (2008, p. 3).
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Contexto histórico
O Brasil é o maior País da América Latina. Seu território é maior que os
Estados Unidos continental31 e ocupa 49% da costa leste da América do
Sul, da floresta Amazônica equatorial até as fronteiras subtropicais com a
Argentina e o Uruguai no sul. Como todos os seus vizinhos, o Brasil é um
Estado soberano relativamente novo – se tornou uma monarquia autônoma de Portugal em 1822 e uma república em 1889. Sua formação se
deu através de um processo de colonização conduzido principalmente pelo
Estado português, que chegou em sua costa em 1500 e estabeleceu uma
ocupação – onde é hoje a cidade de Salvador – depois de cinco décadas.32
Similar às colônias espanholas nas Américas, a presença dos portugueses no
Novo Mundo aconteceu atrelada à Igreja Católica e por isso o Brasil ainda
tem hoje a maior população católica do mundo. Mas enquanto economicamente a Espanha tinha uma presença colonial mais urbana e um foco
na mineração de metais preciosos, Portugal produziu riqueza principalmente através de plantações com mão de obra escrava33 que, como muitas
das colônias inglesas no Novo Mundo, inicialmente exportavam açúcar e
algodão para a Europa. E dado o tamanho da terra e a importância da agricultura para o empreendimento colonial português, o Brasil foi o principal
destino do tráfico de escravos da África para as Américas.34
Se alguns dos aspectos-chave com efeitos duradouros na formação da
sociedade brasileira são o catolicismo e a escravidão no contexto de uma
economia rural, as informações do censo de 1950 de Camaçari (Ferreira,
Filho e Faissol, 1958), um município vizinho a Salvador, reflete sua proximidade com as raízes coloniais do Brasil. Esses dados oficiais indicam que
em uma população de cerca de 13.500 de pessoas em meados do século
passado, havia nesse município nove pessoas classificadas como pardas ou
negras para cada pessoa branca. A mesma fonte mostra que Camaçari era
31 O Estados Unidos continental ou contíguo é o que está localizado entre o Canadá ao norte e o
México ao sul, onde estão todos os estados menos Alasca e Havaí.
32 O trabalho de Fausto (Fausto e Fausto, 2014) é uma introdução acadêmica respeitada à formação histórica do Brasil.
33 Reis enfatiza a importância de se considerar a formação da sociedade baiana para além da
dicotomia de escravos e senhores. Sua estrutura social permitiu graus de mobilidade e, ainda
assim, é claramente dividida segundo cor de pele. Ver Reis (1995).
34 Quase 40% de todos os africanos que cruzaram o Atlântico como escravos foram trazidos para
o Brasil. Ver Appiah e Gates (2005).
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predominantemente católico, tendo duas igrejas e seis capelas em seu território, mas o censo também menciona a existência, naquela época, de uma
igreja pentecostal vinculada à Assembleia de Deus (O censo não menciona
representantes de religiões afro-brasileiras, como o candomblé, popular
principalmente fora de círculos sociais brancos mais abastados, responsáveis
à época pelo planejamento e execução do censo naquela região).
Similar ao resto do Brasil naquela época, Camaçari era predominantemente rural: apenas 31,2% dos habitantes viviam em zonas urbanizadas e
um quarto de sua população ativa (aqueles com 10 anos de idade ou mais)
trabalhava com agricultura, gado e/ou silvicultura. As principais indústrias produziam carvão, farinha de mandioca, tijolos e pão. A horticultura
e a pesca também são mencionadas como relevantes, principalmente em
“aldeias” costeiras, cada uma delas com populações de até 900 pessoas.

Figura 1.1 – A Costa dos Coqueiros, uma área originalmente rural e isolada que se transformou em
destino turístico internacional.

Balduíno era uma dessas “aldeias” na área costeira do município
de Camaçari. Esses microcentros urbanos, todos próximos a rios, provavelmente existem desde os tempos da colônia como portos locais para
barcos carregarem produtos agrícolas, possivelmente açúcar do antigo
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ciclo econômico do Brasil. (Não muito longe de Balduíno, há as ruínas
de um castelo português que começou a ser construído em 1549). Mas na
década de 1950, a agricultura em larga escala era um negócio decadente
por lá.35 Os proprietários de terra na região usavam as terras costeiras, em
sua maioria, para produzir cocos, um plantio que tem manutenção barata e
mantinha a terra produtiva. E conforme as fazendas eram abandonadas ou
divididas em partes menores para serem distribuídas como herança, comerciantes se estabeleceram nessas aldeias para atuarem como intermediários
comerciais e levarem a produção local de coco para mercados em cidades e
depois trazerem para a região produtos como café, açúcar, cachaça e tecidos
(Nazaré, 1999).
A significância econômica reduzida desses negócios é refletida nos
tipos de transporte que a operação desses comerciantes usava. Não havia
estradas ligando Balduíno a cidades próximas, então os bens eram ou
transportados nos lombos de cavalos e mulas, ou através de saveiros a vela.
Embora hoje leve cerca de uma hora, dependendo das condições de tráfego,
para ir de Balduíno à cidade de Camaçari, até a década de 1950 os comerciantes andavam com sua carga levada no lombo de animais e jornadas que
começavam às 7h da manhã terminavam às 4h da tarde – 9 h, no total
(ibid.). Então, eles normalmente dormiam em Camaçari naquela noite para
estarem no mercado na manhã seguinte, retornando ao povoado na parte
da tarde. Já as jornadas marítimas de ida e volta para Salvador poderia levar
semanas, já que dependia de ventos favoráveis.36

O povo
Além dos proprietários de terra e de comerciantes, a sociedade em povoados como Balduíno na primeira metade do século XX tinha outro componente. Trata-se de pessoas majoritariamente de descendência africana,
mas também pardas (misturando principalmente descendência africana,
europeia e ameríndia) que viviam de maneira autônoma como pescadores e agricultores de mandioca e outros vegetais em terrenos familiares no
35 Risério (2016) aponta que, na passagem do século XIX para o XX, a Bahia ficou atrás dos
estados ao sul, economicamente, continuando ligado a um modelo decadente de produção
agrícola durante um período de industrialização nacional.
36 Na década de 1960 e início da década de 1970, Kottak (2008, p. 6) menciona levar 3 h para
dirigir 60 km em estradas não asfaltadas de Salvador até Arembepe.
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entorno dos povoados.37 Ainda hoje alguns moradores de famílias mais
antigas pescam no rio usando cestas de palha colocadas em partes inclinadas e rochosas do rio, uma técnica que vem das práticas nativas.38 Além
de agricultura e pesca, essa população trabalhava para fazendeiros em serviços manuais temporários (como colher e descascar cocos); e trocava com
comerciantes produtos como piaçava (fibra e coco), babaçu e sementes de
Ouricuri (Nazaré, 1999). Suas vidas eram densamente interconectadas através de relações familiares e de família afetiva,39 com mulheres gerindo a casa
e criando as crianças, enquanto os homens (quando presentes) muitas vezes
trabalham fora do povoado.
Este livro foca no estrato da população que hoje compõe um grupo
que também inclui famílias de contextos similares (trabalhadores manuais
sem educação formal, de descendência africana ou parda) que têm migrado
de Salvador e do interior da Bahia atraídos por oportunidades de trabalho
associados ao turismo. O elemento distintivo dessa população é que eles
habitam uma posição subordinada/subalterna (McCallum, 2005) em relação às elites locais.
No passado, a implicação dessa condição não era estar apenas fora das
áreas centrais do povoado por razões socioeconômicas, mas também porque
o exterior do povoado – sua vegetação, as trilhas, as casas de barro – fornecia uma camuflagem protetora em relação à sociedade abastada. Conforme
o capítulo “Panorama social: se escondendo em plena luz” mostra em detalhes, a camuflagem ocorre em práticas diferentes, incluindo suas formas de
comunicação. Conforme o capítulo “Postagens visuais: luzes acesas, luzes
apagadas” argumenta, essa visão de mundo representa, por um lado, a aceitação de ser subordinado (“luzes acesas”), mas também uma possibilidade
aumentada de ação (“luzes apagadas”). Um exemplo simples e fácil dessa
37 A análise de classe feita por McCallum (1999) em um contexto similar na Bahia relata que o
pensamento local se refere a “um ‘nós’ relativamente desempoderado (variavelmente o povo;
classe média; ou classe humilde) e um ‘eles’ relativamente poderoso (os barões; os ricos; os
brancos)”.
38 Já vi e ouvi moradores locais conversando sobre essa tradição. Também é mencionada aqui:
Rosa Cruz (2014)
39 O termo original é “fictive kin”, que no jargão antropológico é traduzido como família simbólica ou parentesco simbólico. Esse tipo de relacionamento descreve vínculos de parentesco que
não são baseados em laços sanguíneos nem por casamento.
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polaridade vem da religião na oposição que existia e ainda prevalece entre
os vários canteiros e roças de candomblé invisibilizados na paisagem rural e
a capela católica central e exposta no local mais alto do povoado.
Essa lógica da camuflagem ressoa hoje com a forma como o povoado
é próximo, mas ao mesmo tempo é mantido separado da presença mais
recente de uma faixa gentrificada junto ao mar,40 e com a maneira como
tais localidades são, em geral, percebidas pelos abastados como um incômodo necessário, a ser evitado em outras circunstâncias que não a da relação de trabalho. Casas de veraneio, condomínios e negócios como pousadas
e hotéis empregam a mão de obra barata de faxineiros, cozinheiros, jardineiros, vigias, garçons e pedreiros, mas têm cada vez mais limitado a presença desses moradores fora da condição de empregados para evitar que essa
população de baixa renda entre em “suas” praias.41 Consequentemente as
pessoas do povoado, que em geral se locomovem andando, vão a uma praia
separada da área dos veranistas. Mas sendo invisibilizados como empregados, os moradores locais frequentemente contestam a subordinação através
de atos como o de resistir passivamente a serem controlados ou roubando
alimentos e outros produtos de seus empregadores.
Segundo o censo nacional de 2010, havia cerca de 11 mil pessoas
vivendo em Balduíno, incluindo as áreas rurais em seus arredores e também
a faixa gentrificada na costa. Enquanto, no povoado, há três a quatro moradores em cada casa, do outro lado da estrada onde moram famílias abastadas há uma pessoa para cada três ou quatro casas (já que elas tendem a
ser casas de veraneio usadas apenas nos finais de semana, feriados e férias).
Entretanto, os números oficiais para essa população são, provavelmente,
inexatos. Uma estimativa mais pragmática é de que Balduíno tem cerca
de 15 mil pessoas. Esse é o número que um dos caciques políticos locais
usou para calcular o percentual de votantes durante a eleição de 2012.
40 Kottak (2008, p. 27-28) refere-se a um processo similar de urbanização em que as classes
média e alta constroem casas de veraneio e transformam um local que era virtualmente isolado em um bairro de Salvador.
41 Essa proibição informal acontece, por exemplo, pela construção contínua de casas de veraneio
na frente do mar, o que limita a passagem para a praia de quem está hospedado nessas casas ou
que tem carro para se deslocar até as poucas passagens ainda existentes. Outra maneira desses
proprietários limitarem a presença de populares nas praias (descritas como sua “galinha dos
ovos de ouro”), é por meio de lobby junto à prefeitura do município para impedir a criação de
linhas de ônibus ligando povoados como Balduíno à costa. Ver, também, Robben, Phillips e
Aspelin (1982).
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Esse cálculo leva em consideração o fluxo constante de trabalhadores temporários e a população já estabelecida que vive nas cinco principais áreas
ocupadas (a mais antiga de meados da década de 1980 e a mais recente de
2012) que existem circundando o centro do povoado. Apesar de eu ter me
relacionado durante a pesquisa também com os moradores da parte rica
do povoado, essa área e as pessoas que moram nela não fizeram parte deste
estudo.

Figura 1.2 – Vista de uma área de ocupação mais urbanizada em Balduíno.

Uma família
Assim como todos os adolescentes ou crianças mais velhas de Balduíno,
Lara mal consegue tirar seus olhos de seu smartphone, ou parar de usá-lo.
Tendo 11 anos de idade, ela ainda não se incomoda com o fato de que seu
Nokia relativamente barato não é muito bom para conectá-la à internet. A
qualidade que ela mais aprecia nele é seu tamanho robusto e visível com
uma tela e teclado de aparência moderna. Ela o utiliza principalmente para
jogar jogos de ação simples, para tirar fotos e ouvir música. Quando ela está
em casa, ou com suas colegas nos intervalos da escola, usa o celular para
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tocar sucessos de Pagodão ou Pagofunk, gêneros musicais populares entre
as pessoas com menos de 20 anos de idade. Os alto-falantes externos do
celular permitem que Lara e suas amigas ensaiem juntas coreografias sensuais e acrobáticas, cujos movimentos do corpo seguem a ação que a letra
da música descreve. (A música local mais popular em 2013 tinha o seguinte
refrão: “o poder está na tcheca”). Mas, mais recentemente, Lara tem evitado
participar dessas práticas comuns entre meninas porque está frequentando
uma igreja pentecostal e faz parte do grupo de dança da igreja.

Figura 1.3 – Criança usando seu smartphone.

Os pais de Lara se conheceram quando eram vizinhos em uma favela
em Salvador. Nadia é uma mulher de 44 anos, analfabeta que, nos últimos anos, tem trabalhado como cozinheira em um restaurante do outro
lado da estrada. Antes de se mudar para Balduíno, ela trabalhava principalmente como empregada doméstica. Seus dois companheiros anteriores
morreram por questões de saúde e hoje seus cinco filhos ainda moram com
ela (quatro nascidos desses relacionamentos passados). O mais velho tem,
hoje, 27 anos de idade, e Lara virou a caçula quando seu irmão mais novo
morreu com 3 anos de idade de um problema cardíaco. Jonas, o pai de
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Lara, é praticamente analfabeto e como hobby atuava como vocalista de
uma banda. Ele se aposentou aos 43 anos devido a um problema de coluna
causado por seu emprego como entregador de caixas de cerveja e refrigerantes em Salvador. É alcoólatra e passa a maior parte, senão todo o seu
dinheiro em bebidas alcoólicas baratas (já que não trabalha, eu o via constantemente “alegre” no povoado, andando pelas ruas, cantando lindamente
e a plenos pulmões, parando aqui e ali para pedir dinheiro emprestado de
qualquer um que ele conhecesse). Nadia uma vez me explicou que o candomblé poderia curá-lo de seu alcoolismo, se ele quisesse. Mas apesar desse
problema, ela diz que vale a pena continuar com ele, já que ele não a agride
fisicamente, é um bom pai para a Lara, e nunca assediou sexualmente suas
outras filhas.
Já faz 12 anos desde que a família de Lara chegou a Balduíno seguindo
uma oferta de trabalho que Jonas recebeu para ser caseiro, e desde então,
eles conseguiram comprar um pequeno terreno (5m x 8m) e construir uma
casa simples de tijolos em uma área de ocupação mais antiga. Mas eles
estão participando de uma nova ocupação ilegal. Mantiveram a casa, mas
se mudaram e levaram seus móveis para três pequenos barracos construídos
em um terreno que eles esperam um dia ser o local onde as crianças de
Nadia terão suas casas.
Eles não são uma exceção em Balduíno. Há moradores que vivem em
condições melhores, particularmente aqueles de famílias locais que herdaram terrenos, são funcionários públicos ou consolidaram sua situação de
emprego em um negócio no ramo turístico e têm renda fixa e acesso a benefícios do empregador e do governo. Mas também há famílias que vivem
em uma situação pior que a de Lara. Trata-se, em geral, de pessoas que
chegaram recentemente à região, não têm uma rede de apoio local, e estão
vivendo em áreas de ocupação mais recentes, onde o crack tem substituído
cada vez mais a cachaça como droga mais buscada, e onde doenças sexualmente transmissíveis, incluindo Aids, estão se espalhando silenciosamente.
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Figura 1.4 – A mais nova área de ocupação.

Turismo, migração e urbanização
Os tópicos de conversa mais recorrentes em Balduíno são geralmente relacionados à migração. Os moradores que têm famílias que vivem lá por
algumas gerações culpam os recém-chegados por “tomar conta do povoado
e contaminá-lo” com a poluição, ganância, estresse e criminalidade das
cidades. Esse argumento se relaciona com um outro tópico favorito, que
é o da decadência de valores familiares. Essas visões são constantemente
trazidas à tona quando moradores conversam sobre como os jovens de hoje
são preguiçosos e perderam o respeito pelos mais velhos, e sobre sua imoralidade, especialmente em relação ao materialismo, a “promiscuidade” e
o desinteresse pelo casamento das mulheres jovens (McCallum, 1999). E
essas tensões também são relacionadas ao uso das mídias sociais.
De acordo com esse enquadramento moral, em geral realizado por
adultos, a internet é um dos elementos que representam a modernidade e,
sendo assim, está sendo adotada pelos mais jovens, junto com o consumo
de itens de marca caros, a falta de valores morais e o consumo de drogas.
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Portanto, discussões sobre migração não tratam exatamente de culpar uma
categoria de pessoas (já que a maioria chegou nas últimas décadas), mas de
conflitos intergeracionais a respeito de gosto, valores e visões de mundo.

Figura 1.5 – Senhora fazendo chapéu para vender para turistas.

O tema da migração ainda liga Balduíno a um fenômeno de importância crucial que está acontecendo no Brasil como um todo. Depois da
Segunda Guerra Mundial, uma seca prolongada afetou o interior do
Nordeste e iniciou um processo migratório de famílias rurais pobres rumo
aos centros urbanos. Esse fenômeno é a principal causa da mudança na
distribuição populacional no País: era predominante (70%) rural na década
de 1950 e, no final do século, se tornou predominantemente (80%) urbano
(Velho, 2007). Balduíno não é uma cidade e, ainda assim, as famílias que
chegam têm a mesma origem e histórico socioeconômicos que aquelas que
têm migrado para cidades.
Balduíno também não é predominantemente rural, já que hoje é percebida como parte da área metropolitana de Salvador. Dada a importância
nacional desse fenômeno de urbanização de áreas rurais, a agência nacional responsável pelo censo (IBGE) precisou criar uma designação – “área
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urbana isolada” – para classificar esse tipo de povoado transitório.42 Eles
são descolados das cidades, mas a maioria de seus habitantes não estão em
atividades produtivas relacionadas ao domínio rural.
Há vários fatores em níveis diferentes que atuam para intensificar os
ritmos de mudança na área costeira de 193 km onde Balduíno se localiza,
que hoje é conhecida como “Costa dos Coqueiros”. Na década de 1950,
uma estrada de terra recém construída conectava Balduíno à cidade de
Camaçari. Famílias abastadas, com acesso a carros, começaram a comprar
terrenos e construir casas de veraneio para passar os finais de semana com
a família e os amigos longe da cidade. Na década de 1960, Arambepe, uma
praia que também fica no município de Camaçari, se tornou parte do mapa
internacional da contracultura como um santuário natural de amor livre
para jovens hippies e foi visitada por artistas como a Janis Joplin e o Mick
Jagger.43 O fluxo de pessoas para a Costa dos Coqueiros continuou aumentando porque, devido à geografia do Recôncavo Baiano, Salvador não pode
expandir para sua costa sul.
A abertura da Estrada do Coco (oficialmente chamada de BA-99)
na década de 1970 consolidou o processo de desenvolvimento em direção
ao norte. Na década de 1980, o crescimento da população da cidade e o
escalonamento de crime fez com que as famílias com melhores condições
se mudassem para condomínios fechados de alto padrão nos arredores de
Salvador e se deslocassem diariamente para a cidade.44 A expansão gradual
de instalações de infraestrutura levou água encanada, eletricidade e telefonia
para a maior parte das localidades no norte da costa, finalmente induzindo
ao lançamento de projetos de resorts turísticos de grande escala na década
de 1990 e 2000. Esses resorts hoje são versões turísticas dos condomínios
42 Entrevista com Joilson Souza, diretor da biblioteca do IBGE na Bahia. Ele explica que “áreas
urbanas isoladas são aquelas que são claramente urbanas, embora não tenham uma conexão
com a aglomeração urbana principal (cidade).”
43 Refletindo a percepção compartilhada de visitantes jovens na década de 1960, Kottak (2008,
p. 8) escreve que: “Arembepe pertencia em um filme. (Alguns fotógrafos franceses usaram, de
fato, a capela como pano de fundo para ensaios de moda que apareceram na Vogue em 1966.)
Essa conjunção de beleza natural e o apelo de classe-média de uma pitoresca vila que subsiste
de energia eólica e pesca com linha e anzol já tinha atraído um punhado de turistas e moradores de veraneio para Arembepe em 1962”.
44 Vilas do Atlântico, um condomínio fechado rico construído nos arredores de Salvador
na década de 1980, representa o que Caldeira tem chamado de “enclaves fortificados”. Ver
Caldeira (2000).
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fechados,45 já que os veranistas preferem a segurança e conveniência de
estarem lá e apenas fazerem passeios com motoristas particulares para
Salvador.

Costa dos
coqueiros
Salvador

O povoado
Esse desenvolvimento trouxe características altamente urbanas a um
ambiente tradicionalmente rural na Costa dos Coqueiros. Perto do mar,
encontram-se planícies pantanosas de largura variada cobertas por mata
ciliar e cortadas por riachos que ocasionalmente formam lagoas, algumas
com mais de um quilômetro de comprimento.46 Essa é a terra junto ao
mar que hoje é quase exclusivamente ocupada por pessoas com maior escolaridade e poder econômico que têm chegado, vindo de centros urbanos.
45 Estou emprestando a noção de “condomínios fechados” e expandindo seu significado para
descrever o apelo que esses tipos de resorts turísticos grandes e cercados oferecem, que
abarca não somente a modalidade de “tudo incluso” associado a lugares como Las Vegas, mas
também a exclusividade e a proteção cercada que fornece segurança aos visitantes. Em relação
ao discurso do medo, ver Low (2001).
46 Uma descrição mais detalhada da região pode ser encontrada em: Rosa Cruz, C. 2014. Linha
Verde: Salvador - Aracaju Pelo Litoral. Aracaju: Vaza-Barris.
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A Estrada do Coco separa essa faixa dos baixios – elevações de até 150
metros acima do nível do mar e com vegetação composta por restinga, que
se entremeia com a mata Atlântica que está se regenerando. Essas partes,
hoje separadas do mar, são frequentemente onde povoados como Balduíno
estão localizados. Lá, as características da população e da ocupação da terra
são diferentes. Em vez de casas planejadas e infraestrutura de negócios,
migrantes de baixa renda frequentemente se mudam para casas localizadas
nas áreas de assentamento.

Figura 1.6 – A Estrada do Coco separa as áreas turísticas dos povoados da classe popular na região.

Imagens de satélite daquela área revelam padrões muito diferentes
de ocupação em cada lado da estrada. Na faixa próxima ao mar, as ruas
formam, mais ou menos, quarteirões quadrados que contêm terrenos de
tamanhos regulares. Se não são hotéis, são predominantemente condomínios de casas cercadas com jardins, área de estacionamento interna e, às
vezes, piscinas. Os proprietários usam carros particulares para se locomoverem. Os moradores são executivos dos hotéis, profissionais liberais, donos
de negócios ou casais aposentados que viajam regularmente para Salvador
para encontrar amigos e família ou passear. Basta atravessar a estrada para
chegar a povoados como Balduíno e, em vez de sequências de quarteirões
regulares, a urbanização segue um padrão similar a um rizoma: uma rua
principal começa na estrada e se ramifica em uma série de ruas menores,
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não-asfaltadas. Mais próximos à rua principal está uma área comercial de
farmácias, mercados, provedores de serviços e lojas, em geral – que normalmente não estão presentes nas partes gentrificadas.
Nesses locais, as casas são construídas uma ao lado da outra e os proprietários constantemente expandem suas propriedades ao construírem
(“batendo laje”) até dois andares.47 Nesses povoados, tijolos expostos nas
paredes são quase universais, já que essas expansões dependem de dinheiro
economizado gradualmente. Eles usam ônibus públicos e vans para irem
à cidade e andam ou usam o serviço informal – ainda que popular – de
moto-táxi (uma única moto usada como um táxi) para se locomoverem
dentro ou nos arredores do povoado.
Estrada do Coco

Ocupação
Ocupação
urbanizada

Área original
do povoado
Ocupação
urbanizada
Balduíno

Ocupação
urbanizada

Estrada do Coco
Área gentrificada com
hotéis e casas na praia

Ocupação

Estrada do Coco
Ocupação
Oceano Atlântico

47 Kottak (2008, p. 30) descreve a chegada de urbanidades afluentes e as divisões em Arembepe:
“Antes, variações na localidade da casa e nos materiais de construção forneciam evidências de
pequenas diferenças em riqueza, embora todos os arembepeiros tivessem sido membros da
classe nacional mais baixa. Casas de praia com telhados de telha tinham se concentrado na praça
principal e logo ao norte, em uma área que tinha surgido como uma praça secundária, mas
estava se expandindo para um retângulo aberto. Indo para o norte, em qualquer um dos lados
das fileiras paralelas, casas de tijolos tinham gradualmente sido substituídas por construções de
pau-a-pique, e as telhas por folhas de palmeiras. A mesma mudança ocorreu ao sul da praça central, que dava para a estreita rua de Baixo, cujas casas à beira-mar estavam muito mais próximas
do arrebentação do que aquelas no norte. Cabanas rústicas com telhados de folha de palmeira
haviam reaparecido na extremidade sul dessa rua, habitadas pelos arembepeiros mais pobres”.
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Os ritmos nos dois lados da estrada são frequentemente intercalados:
quando a parte mais rica fica mais agitada durante os finais de semana e
feriados, a população do povoado está trabalhando em restaurantes, hotéis,
e outros negócios relacionados ao turismo. Nas segundas-feiras e terças-feiras, muitos desses funcionários tiram seus dias de folga e os povoados ficam
mais vivos com carros, motocicletas, ônibus e pessoas indo e vindo, se reunindo em bares ou lanchonetes. Entretanto, conforme os grandes hotéis
hoje funcionam durante todo o ano, independentemente da estação, procissões de ônibus particulares entram e saem dos assentamentos três vezes
ao dia, todos os dias, transportando os trabalhadores.

Uma migrante
Aos 29 anos de idade, Vanessa trabalha como faxineira em uma pousada
chique que serve turistas europeus e norte-americanos que preferem lugares pequenos e alternativos à hospedagem em cadeias de hotéis.48 Ela é
solteira, entrou para uma igreja evangélica há dois anos e vive sozinha em
uma casa de um quarto construída sobre a laje do proprietário do imóvel,
em Balduíno. Recentemente, muitas coisas novas têm acontecido em
sua vida. Essa é a primeira vez que Vanessa tem um lugar para si e pode
ter coisas, como um laptop, uma máquina de lavar49 e um smartphone
com sistema operacional Android. Particularmente, o acesso à comunicação digital e às mídias sociais representam para ela se tornar parte de
um mundo moderno de consumo e tecnologia que, dez anos atrás, ela só
poderia experimentar como parte das vidas glamourizadas de personagens
de novela.
Sua história não é diferente daquela de seus vizinhos no povoado:
muitos cresceram como camponeses em fazendas ou pequenos terrenos
familiares, trabalhando primeiro em casa, desde os 4 ou 5 anos de idade
(lavando, faxinando, cuidando de seus irmãos mais novos), e, então, ajudando no cultivo dos 9 anos de idade em diante. As escolas em áreas rurais
48 Enquanto alguns dos povoados originais se tornaram destinos turísticos – como Arembepe e
Praia do Forte – outros, como Balduíno, foram empurrados para longe da costa e não se beneficiaram de serem parte de uma comunidade étnica, conforme descrito por Grünewald (2003).
Pessoas como Vanessa estão na condição oposta de mão de obra manual barata anônima.
49 Na verdade, como a maioria em Balduíno, ela tem em casa um equipamento chamado de
tanquinho, que não centrifuga e que, portanto, é mais barato do que a máquina de lavar.
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são distantes e, em geral, são estruturalmente pobres. Conforme Vanessa
chegou à adolescência no início da década de 2000, ela se mudou da fazenda
para uma pequena cidade vizinha para trabalhar como empregada doméstica.50 Como ainda era frequentemente exigido desse tipo de emprego, ela
dormia nas casas das famílias que a empregavam (Ainda hoje os lares de
classe média brasileira frequentemente incluem pequenos quartos ao lado
da área de serviço destinados a serem ocupados por essas empregadas).
Ela trabalhava de manhã à noite, lavando, faxinando, cozinhando, e
cuidando das crianças pequenas da família. Mas, depois de alguns anos,
as muitas horas de trabalho, a falta de privacidade, as reclamações que ela
ouvia quando saía de casa depois do trabalho para encontrar amigos, as
dificuldades que se apresentavam quando ela considerou voltar a estudar à
noite e várias situações de maus tratos que sofria foram se acumulando até
que ela começou a sonhar com possibilidades alternativas de vida e trabalho
(Brites, 2016).
O ingresso para uma nova vida chegou através de uma tia, que
mandou notícias para a família sobre um lugar perto de Salvador com
muitas oportunidades de trabalho. “Lá, só fica sem trabalho quem quer”,
explicou a tia. Isso parecia promissor e, em 2010, Vanessa pediu demissão
de seu emprego, pegou um ônibus para Salvador, e, de lá, para a Costa dos
Coqueiros. Ela começou morando com essa tia em Balduíno e trabalhando
localmente como babá, mas gradualmente buscou e conseguiu um emprego
formal.51

50 Para mais informações sobre empregadas domésticas, ver Rizzini e Fonseca (2002).
51 Segundo o censo nacional de 2012 (Plano CDE / IBGE Pnad 2012), 56% da população de
baixa renda no Nordeste trabalha informalmente ou é autônomo. Empregos formais são um
tópico importante em Balduíno, especialmente desde o fim da década de 1990, com a abertura de resorts de larga escala que aumentaram rapidamente o número de oportunidades de
trabalho no setor formal. Entretanto, a informalidade no trabalho ainda é muito importante
na região. Recursos turísticos dependem de trabalho temporário durante os meses de verão
para lidar com o aumento de visitantes e muitos moradores locais preferem ser autônomos –
ou seja, como motoristas de moto-táxi, pedreiros ou garçons e cozinheiros em quiosques na
praia – ou ter incursões periódicas em posições de emprego formal para, então, trabalharem
informalmente enquanto se beneficiam do seguro desemprego.
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Figura 1.7 – Moradores locais trabalham em hotéis como este.

A transição que Vanessa está vivendo tem suas vantagens, mas não a
livra de se sentir abusada e explorada. Hoje ela se beneficia de acesso a benefícios governamentais, como o direito ao seguro desemprego. Seu empregador lhe proporciona seguro de saúde particular, que é frequentemente
melhor e mais eficiente que os serviços de saúde pública. Ela reconhece
todas essas conveniências e, por isso mesmo, continua no mesmo emprego
há quatro anos. Entretanto, como outros em Balduíno, às vezes ela se refere
a suas condições no trabalho como “escravidão moderna”. Hoje, ela tem
dinheiro para alugar uma casa, pagar a academia, comprar coisas e contribuir todo mês com o “dízimo” (uma contribuição em dinheiro) para
a igreja que frequenta.52 Ela está sempre em contato com amigos e família que moram perto e longe. Mas há episódios que a fazem perceber sua
condição histórica de vulnerabilidade na sociedade. Ter sua bolsa ocasionalmente revistada ao sair do trabalho – “como uma criminosa”, ela diz
52 Esta é uma prática comum em organizações pentecostais no Brasil e se baseia em passagens da
Bíblia, como no Novo Testamento (2 Coríntios 9:7): “Cada um dê conforme determinou em
seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria”.
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com raiva – traz à tona o sentimento de humilhação que ela tinha quando
trabalhava como empregada doméstica. E como as outras pessoas trabalhando no mesmo hotel, ela desafia as ordens dos donos de maneiras como,
por exemplo, comendo a comida que deveria ser consumida apenas pelos
hóspedes. Ela explica, “Não sou menos gente que ninguém, porque tenho que
comer uma comida pior?”.

Cristianismo53
O catolicismo romano chegou nos primeiros anos da presença colonial
Ibérica nas Américas, através de missionários jesuítas, e era a religião oficial
do Brasil (as outras eram proibidas) até o fim do século XIX. Mas, segundo
o censo, desde a década de 1970, o catolicismo foi de 91,8% da população
para 64,6% em 2010, enquanto o número de protestantes aumentou de
5,2% para, hoje, quase um quarto de todos os brasileiros.54 Os números do
censo de 2010 também indicam que, em trinta anos, protestantes e católicos terão comunidades de mesmo tamanho no País.55
Minha estimativa informal é de que entre 30 e 40% das pessoas que
vivem em Balduíno são protestantes.56 Mas essas estatísticas realmente
ganham vida ao se caminhar pelo povoado. Nessa localidade relativamente
53 O trabalho acadêmico recente sobre religião no Brasil, tanto através da sociologia como da
antropologia, é vasto, especialmente no que diz respeito ao deslocamento entre pessoas de
baixa renda do catolicismo para o protestantismo. Abaixo está uma apenas uma amostra
desse corpo de literatura: Pierucci (2004) analisou o declínio do catolicismo, luteranismo e
Umbanda no Brasil contemporâneo; Mariano (2004) estudou o crescimento do movimento
pentecostal no Brasil; Mariz (1995) contrasta as perspectivas sociológicas a respeito de se o
pentecostalismo promove ou limita a mudança sociopolítica. A respeito da crescente influência do pentecostalismo em políticas públicas, ver: Oro (2006), MacDonald, Brenneis e Myers
(1986), Machado e Burity (2014), Mariano e Pierucci (1992), Pierucci (2011), Machado
(2005), Machado e Barros (2009), Machado (2013). Sobre pentecostalismo e divindade, ver:
Birman (2012).
54 Uma análise detalhada do afastamento do catolicismo pode ser encontrada em: Birman e Leite
(2000).
55 Mafra problematiza as interpretações dos dados do censo de 2010 do Brasil a respeito de religião, especialmente em relação ao uso desses números para a negociação de alianças políticas.
Ver Mafra (2013).
56 Esse número inclui tudo, desde famílias associadas à mesma igreja por duas gerações ou mais
até indivíduos que simpatizam com o protestantismo, mas ainda não se comprometeram, tornando-se parte de uma denominação.
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pequena, contei 24 organizações religiosas diferentes operando.57 Elas
incluem grupos estabelecidos, como a Assembleia de Deus, uma das igrejas
pentecostais mais antigas do País e a primeira a chegar em Balduíno na
década de 1960, e várias outras de tamanhos diferentes, incluindo Batistas,
Adventistas, Metodistas, Testemunhas de Jeová e Adventistas do Sétimo
Dia, além de algumas igrejas protestantes reformadas e neopentecostais, a
mais importante delas sendo a Igreja Universal do Reino de Deus.58
O deslocamento religioso do catolicismo para o protestantismo segue
o padrão mencionado anteriormente de brasileiros pobres se deslocando
de áreas rurais no Nordeste para as periferias das cidades (Mafra, 2001).
Os protestantes pentecostais são predominantemente indivíduos urbanos, jovens, mulheres e não-brancos que passam menos tempo na escola e
ganham menos dinheiro que a população média (Mariano, 2004).
Em Balduíno, as igrejas ajudam tanto migrantes como a geração mais
nova de moradores locais a resistirem quando passam pela experiência frequentemente desafiadora e angustiante de se mudar para longe de redes de
base familiar de suporte, enquanto têm que se adaptar à vida em cidades,
às formas urbanas de violência, e a tipos diferentes de trabalho e emprego.59
Nesses contextos, a adoção do protestantismo acentua as possibilidades de
se construir novas relações sociais e de se renovar valores.60 Consciente do
tamanho e escopo da influência que os protestantes têm hoje no Brasil,
57 Similar ao contexto de Balduíno, Swatowiski (2009) examinou o pentecostalismo como um
possibilitador para que pessoas de baixa renda alcancem a modernidade e a prosperidade
através do empreendedorismo.
58 A Iurd está entre as organizações cristãs brasileiras que conseguiram capturar com maior
sucesso o interesse de cientistas sociais, em parte devido às controvérsias relacionadas ao que
chamamos hoje de “teologia da prosperidade”. Mafra, Swatowiski e Sampaio (2012) argumentam que “Em países periféricos e em contextos pós-coloniais, [a IURD] opera com sucesso
exatamente onde a população aprendeu a se submeter a um alto nível de controle social como
estratégia para acessar ‘bens sociais’”.
59 Sobre o pentecostalismo e a pobreza no Brasil, ver, também: Mariz (1992).
60 Pierucci refere-se a uma forma religiosa que trabalha como uma “comunidade in fieri, que
entretanto e para tanto des-liga as pessoas de sua cultura-mãe, de um contexto cultural que
antes lhes parecia natural e, portanto, congenial. Destribaliza o índio e des-territorializa
(melhor: des-localiza) o vizinho, fazendo do estranho o verdadeiro próximo, o verdadeiro
irmão num laço de fé outro que o protende e projeta numa outra relação com a temporalidade
de seus laços sociais, que remove o mais próximo para o passado enquanto projeta no estranho
o doravante-próximo.” Pierucci (2006, pp. 111-127). Sobre o mesmo assunto, ver também:
Mariz (1992).
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um amigo que é executivo no campo de pesquisas de mercado fala informalmente sobre essas organizações religiosas como o “estado de bem-estar
social não-oficial” do País, já que fornecem aos mais vulneráveis benefícios
materiais e imateriais, como cuidado e atenção.
Em Balduíno, as mais bem-sucedidas dentre essas organizações são
a Assembleia de Deus, cuja liderança local gerencia cerca de vinte pequenas “filiais” que operam no próprio povoado e seus arredores, e uma igreja
reformada originalmente Batista que segue uma estratégia apostólica agressiva chamada Visão G12, que começou na Coreia do Sul. Cada um desses
dois grupos mais populares reúne até ou cerca de quatrocentos fiéis frequentando cada um de seus cultos semanais.
Em Balduíno, tendo poder aquisitivo mais alto que a média, os cristãos evangélicos têm comprado computadores para manter suas crianças em
casa, e também têm pagado para que eles tenham atividades extracurriculares, já que temem a influência de valores não-cristãos, particularmente em
relação à exposição ao sexo e ao consumo de drogas. Mas as consequências
da presença crescente do cristianismo evangélico não se restringem àqueles
que escolhem adotar essas novas formas de religião. Independentemente de
sua fé ou opiniões religiosas, pessoas jovens, em geral, percebem a música
gospel como parte dos gêneros que eles ouvem regularmente – e também é
verdade que jovens evangélicos também seguem artistas pop não-religiosos.61
Então moradores não estranham quando jovens incluem hits gospel na
trilha sonora durante um churrasco regado a muita cerveja.62 E embora no
passado todos do povoado participasse de festas do candomblé (que envolve
dança e música ritualísticas, incorporação espiritual, sacrifícios de animais e
comida sendo servida de graça para os que frequentam), hoje muitos não-evangélicos desistiram de ir e de deixar seus filhos irem a esses eventos. Isso
acontece depois dos contínuos ataques de cristãos evangélicos, que sistematicamente denunciam as fés afro-brasileiras como sendo inspiradas pelo
diabo.63
61 A respeito de música gospel no Brasil, ver também: Dolghie (2004).
62 A pessoa que quer ser salva pelo batismo e ser aceita como parte da igreja evangélica precisa
abandonar o consumo de bebidas alcoólicas e de qualquer outra droga (incluindo cigarros).
Mas cristãos não-evangélicos não entendem que estão se comprometendo com as práticas das
igrejas evangélicas porque escuta música gospel.
63 Sobre disputa entre praticantes pentecostais e de religiões afro-brasileiras, ver: Mariz (1997) e
Oro (1997).
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Moral e distinções de classe
Apesar da variedade de organizações cristãs evangélicas que existem hoje no
Brasil (Mariano, 2010), essa população protestante frequentemente se identifica como (e são chamados por outros de) “crentes” ou “evangélicos”. Esses
termos e “cristão evangélico” se referem amplamente a uma população que
inclui protestantes históricos, reformados, pentecostais e neopentecostais.
Mas, embora esses grupos originalmente tenham identidades e formas de
compreender e praticar a cristandade muito distintas,64 suas diferenças não
ficam tão claras na Balduíno de hoje. Embora a “Teologia da Prosperidade”
(Mariano, 1996) seja tradicionalmente associada ao neopentecostalismo, a
igreja elite no povoado é a pentecostal Assembleia de Deus e seus membros se mostram tanto rígidos moralmente como prósperos65 (Conforme
um pastor júnior da Assembleia explicou, não tem problema em pedir para
Deus um carro, contanto que o propósito de ter esse carro seja ajudar a
igreja). Durante os cultos principais às quartas e domingos, carros e motocicletas novos engarrafavam a entrada dessa igreja e por pouco não param o
trânsito na rua principal do povoado.66
64 No estudo de Weber sobre ética protestante, o progresso econômico entre protestantes históricos é um resultado de um estilo de vida austero que não rejeita, e sim interage com o mundo
através de trabalho e produção de riqueza. Entretanto, a história de Schama da cultura holandesa durante sua “era de ouro” de prosperidade econômica adverte o leitor da fetichização de
Weber em relação ao ascetismo protestante e a real influência que sua ética tinha no desenvolvimento do capitalismo. Campbell segue nessa crítica apontando a tensa complementaridade –
ausente no modelo explicativo de Weber – entre o puritanismo utilitário e o romantismo
como fenômeno da Era Moderna e fundamental para o desenvolvimento do capitalismo. As
igrejas pentecostais são um fenômeno tardio no século XIX e seus participantes colocam uma
importância significativa em uma experiência pessoal com Deus, que é manifestada através
do uso de “dons espirituais”, como a cura, incorporar o Espírito Santo, ou falar em línguas.
Originária em meados do século XX, nos Estados Unidos, as igrejas neopentecostais associam
diretamente a conversão religiosa a uma trajetória para alcançar riqueza material e mobilidade ascendente e, desse modo, são comumente descritos como pregando uma “Teologia
da Prosperidade”. Lima argumenta que o sucesso de igrejas neopentecostais no Brasil entre a
população de baixa renda desde a década de 1990 reflete um contexto de promoção nacional
de valores neoliberais capitalistas que tocam a aspiração e o empreendimento individuais.
Ver Weber (2002), Schama (1988), Campbell (2005), Lima (2007a), Mariano (2004) e Mafra
(2001).
65 Machado (2001) analisou a redução das diferenças entre os pentecostais e neopentecostais no
Brasil.
66 Essa mudança recente por parte da Assembleia de Deus, de mostrar modéstia e se comportar como gente direita para mostrar aspiração e prosperidade econômica não foi aceita
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Os membros de outras organizações, como a Adventista de Sétimo
Dia, não são tão obstinados quanto à demonstração da prosperidade pela
aparência e pelo consumo ostentatório, mas estão igualmente preocupados em mostrar sua devoção religiosa, assim como alcançar a prosperidade.
Nesse contexto, enquanto não-evangélicos são frequentemente trabalhadores informais ou funcionários públicos, os evangélicos investem na educação e constroem sua prosperidade tanto através da dedicação ao emprego
formal como criando e gerindo energeticamente pequenos negócios.
Por essas razões, a fronteira simbólica mais clara entre moradores do
povoado é aquela entre não-evangélicos e evangélicos. A percepção que não-evangélicos têm dos evangélicos não se afasta muito do que eles enxergam
como arrogância moral e material: o orgulho “celestial” que os pentecostais
mostram através de rigidez moral e devoção se mistura com o apetite dos
neopentecostais por sucesso financeiro “mundano”. Católicos, pessoas que
não frequentam a igreja67 e discípulos de religiões afro-brasileiras tendem
a retratar evangélicos de maneira similar: como hipócritas que gostam de
dar sermões sobre a Bíblia, mas que por dentro são gananciosos e egoístas. Mais precisamente, o que muitos desgostam a respeito dos evangélicos
é sua pretensão de superioridade. Para os não-evangélicos, evangélicos ‘se
acham” e se comportam como se fossem melhores que os outros. Para eles,
esses religiosos fingem seguir os ensinamentos de Jesus sobre amar os outros
enquanto, na verdade, eles amam apenas a si mesmos e àqueles próximos
de si.
completamente por todos os membros da igreja. Dissidentes reclamam mais ou menos abertamente dizendo, entre outras coisas, que há pessoas que não estão indo ao culto porque estão
com vergonha das roupas que têm, comparadas às roupas muito finas e caras que os participantes estão vestindo agora. O pastor principal também é criticado por valorizar a ostentação e por oferecer posições de status a indivíduos e famílias que podem contribuir com
mais dinheiro com a igreja. Na verdade, o prestígio e o sucesso financeiro são tão importantes
para a Assembleia de Deus em Balduíno que a liderança da igreja incorporou práticas aristocráticas, isto é, durante a festa de aniversário do pastor principal, parte dos convidados do
culto foram anunciados e ofereceram publicamente presentes, todos de marcas de prestígio, e,
durante o jantar que seguiu a cerimônia, convidados de prestígio sentaram-se separadamente
em uma mesa mais alta com comida especial. Ver, também, Mesquita (2007).
67 Uso o termo “pessoas que não vão à igreja” porque em Balduino as pessoas muito raramente se
identificam como ateus. A população que não frequenta a igreja e não está associada a religiões
de matriz africana se identificam como “de fé” e dizem que eles têm suas formas particulares
de se comunicar com Deus. A esse respeito, ver também: Novaes (2004).
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Essa polarização de opiniões também ocorre em outros domínios.
Embora o cristianismo evangélico seja um fenômeno nacional e internacional, os evangélicos são frequentemente retratados pelos canais de mídia
mais afluentes, bem como na academia, como fanáticos, conservadores
intolerantes e mercadores da fé.68 Fora de alguns círculos acadêmicos específicos, que incluem cientistas sociais que estudam grupos de baixa renda,
as contribuições dos evangélicos para a sociedade praticamente não são
reconhecidas (Spyer, 2016a) ou são tratadas como manipulação.69 Poucos
reconhecem que as organizações evangélicas promovem ativamente a alfabetização e também são intermediárias entre membros da igreja e serviços
especializados, incluindo médicos e advogados. E ao “reciclar as almas” de
viciados em drogas e criminosos, fornecem um serviço para a sociedade de
muito mais qualidade do que a polícia e o governo sequer poderiam almejar.70 Finalmente, a cristandade evangélica é particularmente positiva uma
vez que inibe violência doméstica, alcoolismo, estimula a intimidade entre
casais, reduz as diferenças tradicionais de gênero entre homens e mulheres,71 e apoia as ambições dos jovens de estudar e evoluir profissionalmente.

68 Hardin (1991) argumenta que os cristãos são um tipo de “outro” frequentemente descartados por antropólogos como antimodernos (em vez de não modernos) que rejeitam a posição passiva de outros “outros” vulneráveis. No Brasil, círculos afluentes progressistas tendem
a enquadrar os pentecostais como sendo homogêneos e intrinsecamente retrógrados. Ver
Alexandre (2014). Mariz (1995) aponta a necessidade de “criticar a crítica” feita por cientistas
sociais acerca dos movimentos religiosos, apontando para os pentecostais sendo criticados
seja devido à sua alienação política ou porque participam da política, seja porque são muito
dogmáticos, e por colocar muita importância na salvação, ou por serem muito flexíveis e
materialistas.
69 Birman e Lehmann (1999) discutem a ameaça que o neopentecostalismo trouxe para a elite
brasileira e como essa tensão ecoou em debates públicos.
70 Sobre a influência do pentecostalismo na “reciclagem” das vidas de criminosos, ver: Birman e
Machado (2012). Ver também Machado (2014).
71 Dentro do ambiente das igrejas, os homens casados são estimulados a compartilhar a responsabilidade pela educação dos filhos, e as mulheres recebem suporte para buscar alternativas
de trabalho formal fora do povoado, que são mais rentáveis e trazem outras vantagens para a
família.
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Figura 1.8 – Uma pequena filial da Assembleia de Deus em Balduíno.

Figura 1.9 – Cristãos evangélicos vestem seus melhores ternos e vestidos para participar do culto.
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Um morador local
Aos 44 anos de idade, Jorge tem um corpo atlético e uma risada calorosa.
Quando está em casa (sempre em seu calção de banho), frequentemente o
vemos rodeado por amigos, garrafas de cerveja, contando histórias e rindo
enquanto peixes e cortes de carne assam na grelha. Pai de três filhos adultos,
ele é um “filho da terra”, o que significa que sua família está em Balduíno há
algumas gerações. E, como outros pescadores, sua reputação é de ser mulherengo. Fã de Bob Marley, ele também se destaca no povoado por se recusar,
num ato de rebeldia, a vender seus peixes a hotéis e visitantes, em geral.
Ele os destina apenas a moradores como ele, e ele também cobra menos de
famílias que conhece e que têm renda mais baixa. Mas, embora seja analfabeto, Jorge está entre os pouquíssimos moradores de Balduíno que são convidados para jantares e festas em casas abastadas do outro lado da estrada
(embora sua parceira evite frequentar esses eventos, já que essas ocasiões
fazem com que se sinta pobre e ignorante em relação a esses “barões”). Os
convites chegam devido ao carisma de Jorge – ele é frequentemente descrito
por esses amigos estudados como um “personagem de Jorge Amado” – e o
fato de que ele também trabalha levando turistas e seus barcos para passeios
de pesca por esporte ou entretenimento.
Como muitos adultos em Balduíno, Jorge cresceu frequentando festas
de candomblé e, por alguns anos, já adulto, ele participou regularmente
das atividades de um canteiro de candomblé local, mas hoje ele se distanciou dessa experiência. Frequentemente brincalhão e expansivo, Jorge adota
uma expressão séria ao falar sobre o candomblé; ele diz – mostrando tanto
respeito como medo – que esta não foi uma experiência positiva para ele e
sua família, e que hoje ele está satisfeito com sua fé pessoal. A única vez no
ano em que ele frequenta a igreja é no festival católico que ocorre todos os
anos e homenageia São Francisco de Assis, o padroeiro local dos pescadores.
Esse dia começa com uma longa procissão cantada até o mar e termina com
muitas horas de bebedeira, dança e celebração.
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Figura 1.10 – Uma procissão católica.

Como a maioria das crianças em Balduíno, Jorge cresceu apanhando
violentamente de sua mãe. Uma das razões pelas quais ela o punia era por
sua insistência em se identificar como um pescador, um rótulo que sua mãe
detestava.72 Para ela, ser um pescador era sinônimo de um tipo de pessoa
(negra), primitiva e atrasada; a percepção que expressava era a de que um
pescador não prospera na vida. Ela queria que o Jorge dissesse, em vez
disso, que era um pedreiro; esta era, para ela, uma profissão interessante
e promissora, já que implicava em ganhar dinheiro (algo que a pesca não
proporcionava antes do turismo) e oferecia a perspectiva de prosperidade e
de se tornar alguém relevante no povoado.
Os telefones celulares de Jorge estão constantemente a seu alcance,
já que são a principal forma de comunicação à distância do povoado. Mas
ele não sabe bem o que pensar a respeito da internet – que ele traduz vagamente por uma “tecnologia avançada”. Como pescador, ele reconhece o
quanto seu trabalho (ficar vários dias e noites no mar aberto) se tornou
mais fácil e seguro graças a equipamentos eletrônicos como o GPS, sonares
72 Ver, também, Robben (1994).

LOCAL DE PESQUISA: O BRASIL EMERGENTE

63

submarinos e a possibilidade de checar a previsão do tempo a qualquer hora
on-line – algo que seu filho de 20 anos, íntimo da tecnologia, faz para ele.
Ao mesmo tempo, Jorge diz que as mídias sociais estão esvaziando sua casa,
já que outros membros da família (todos alfabetizados) estão lá fisicamente,
mas suas mentes não. Sua parceira e seus filhos sempre estão conversando
com os outros pelo Facebook e WhatsApp. Porque ele não sabe ler nem
escrever, ele diz que se sente abandonado em sua própria casa.

Figura 1.11 – Crianças jogando em uma lan house.

Métodos
Antes de terminar este capítulo introdutório, convém contar ao leitor como
esta pesquisa aconteceu. Esta etnografia é o resultado de um processo de
imersão a longo-prazo (Bernard, 2011) de “observação participativa” das
pessoas que vivem em Balduíno, onde eu morei por 15 meses entre 2013
e 2014. Usei métodos clássicos da antropologia, conforme proposto por
Malinowski (2015), que se traduzem em cultivar relacionamentos de confiança com o objetivo de incorporar as visões de mundo do povo sendo
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estudado. Por isso, considerei as mídias sociais como sendo apenas um dos
focos da pesquisa; algo que serve de mediação para relacionamentos que já
existem ou que foram cultivados no contexto da vida dos moradores.
Uma ramificação dessa escolha metodológica foi o cultivo de relações com pessoas de idades diferentes e não apenas com aqueles que têm
maior habilidade ou experiência usando mídias sociais. Alguns dos meus
informantes eram “usuários avançados”, alguns precisavam da ajuda de
seus filhos para usar os mesmos serviços, e outros falavam sobre isso só
porque Facebook e WhatsApp eram assuntos populares. Da mesma forma,
eu também conversava e perguntava coisas sobre outros tópicos, independentemente de sua associação com as mídias sociais (como religião,
comemorações, trabalho e família), porque eles eram relevantes para meus
informantes.
Um estudo similar poderia ter surgido do trabalho de campo realizado em uma vizinhança de baixa renda de uma cidade ou em uma favela,
entretanto, conforme expliquei neste capítulo, Balduíno serviu bem aos
objetivos da pesquisa porque, dado seu tamanho relativamente pequeno, eu
consegui com maior facilidade seguir as pessoas enquanto iam ao mercado,
à escola, ou outras atividades. Além desses motivos, esses povoados facilitam a realização de pesquisas de imersão por muitos meses porque, embora
eles estejam cada vez mais expostos a formas urbanas de violência, ainda são
lugares relativamente seguros para se viver.
Cheguei ao Brasil para começar o trabalho de campo sabendo que
moraria na área costeira no norte da Bahia, mas não havia decidido ainda
em que localidade eu viveria. Primeiro passei três semanas na casa de uma
amiga que mora na costa. Ela é uma arquiteta e ativista ambiental que,
procurando qualidade de vida, decidiu se mudar de Nova York para aquela
região da Bahia no início dos anos 2000. Balduíno fica do outro lado da
estrada onde a casa dela está. Depois de algumas visitas exploratórias, achei
o povoado conveniente em termos de tamanho, do perfil socioeconômico
de sua população, também, porque minha amiga poderia me mostrar a
região, me apresentar a algumas pessoas que ela emprega e me levar a negócios locais que ela frequenta enquanto cliente. Esses contatos iniciais me
ajudaram a encontrar um lar provisório em Balduíno e de saída já conhecer
muitos moradores.

LOCAL DE PESQUISA: O BRASIL EMERGENTE

65

Escolhas para estudar o uso das mídias sociais
Durante o trabalho de campo, eu adicionei e fui adicionado como “amigo”
por um total de cerca de 250 pessoas no Facebook. Trata-se de moradores que conheci primeiro pessoalmente e só depois disso enviei a eles uma
solicitação de amizade. Minha proximidade com eles foi variada – eu interagia com alguns regularmente, falava ocasionalmente com outros, e simplesmente seguia a maioria através do conteúdo que postavam em suas
linhas do tempo do Facebook. No início de 2014, quando o WhatsApp
se popularizou no povoado, eu também comecei a usá-lo extensivamente
como ferramenta de pesquisa. A maioria do conteúdo que aparece na seção
“luzes apagadas” do capítulo “Postagens visuais: luzes acesas, luzes apagada”
chegou a mim depois que eu expliquei para informantes mais próximos que
eu gostaria de ver o que os moradores dali circulavam usando trocas on-line
diretas – incluindo conteúdo que, do ponto de vista deles, não seriam agradáveis à minha sensibilidade de classe média urbana. Eu terminei a pesquisa
tendo interações de rotina com cerca de cem pessoas. Além disso, graças ao
WhatsApp e às outras mídias sociais, depois que o trabalho de campo terminou, eu segui observando e interagindo com moradores que se tornaram
amigos, e os procurei em algumas ocasiões para esclarecer ou pedir mais
informações acerca de assuntos específicos.
Em relação às diferentes modalidades de trabalho de campo sobre
mídias sociais, reconheço a relevância da pesquisa antropológica conduzida
exclusivamente on-line, como nos casos mais famosos como de Boellstorff
no Second Life (Boellstorff, 2015) e Welsch (2008) no YouTube. Minha
dissertação de mestrado sobre “gurus da beleza” (Spyer, 2011), baseou-se
na observação participativa de pessoas que se relacionam pelo YouTube
vivendo em partes diferentes do mundo. Entretanto, uma escolha metodológica similar para esta pesquisa levaria a resultados diferentes e provavelmente equivocados. Somente passei a ter acesso às conversas que circulam
nas redes de fofoca do povoado depois de meses vivendo lá, E eu só tive
uma compreensão maior dessa prática, que agora inclui o uso de canais
on-line, com a ajuda de informantes de confiança e depois de saber das
diferentes formas de comunicação presencial (frente a frente) e os diferentes
locais físicos (mais centrais ou periféricos) em que elas acontecem.
Espero que a etnografia explicite como foi crucial estar no povoado
para ser capaz de contrastar as informações que circulavam e a maneira
como as pessoas se apresentam visualmente on-line e off-line, e examinar

66

MÍDIAS SOCIAIS NO BRASIL EMERGENTE

mídias sociais com base em valores tradicionais e formas de comunicação
tradicionais. Muito das conversas que ocorrem em suas mídias sociais se
refere a eventos que aconteceram localmente. Parte do conteúdo que aparece nas linhas do tempo no Facebook são fragmentos de diálogos que se
dão dentro de círculos sociais do povoado e só fazem sentido quando combinados a outras informações provenientes de se estar lá, participando e
testemunhando eventos locais.

Questões éticas
Esta pesquisa segue uma regra geral em relação à ética: não expor ou colocar em perigo as pessoas que contribuíram com ela. Os itens abaixo são
procedimentos comuns que hoje são mais necessários, considerando as
particularidades das práticas on-line nas camadas populares, incluindo, por
exemplo, o fato de que meus interlocutores no povoado, como via de regra,
não usam filtros de conteúdo para restringirem acesso à informação postada
em mídias sociais de caráter mais público. Por isso, tomei as seguintes precauções durante o trabalho de campo e depois dele:
−− Criei um perfil no Facebook independente da minha conta pessoal
para conduzir esta pesquisa. Nesse perfil de pesquisa, declarei claramente minha posição de pesquisador, a instituição à qual estava
associado e expliquei meus interesses de pesquisa. Também ajustei as
configurações de privacidade dessa conta de forma que os perfis dos
meus contatos ficassem escondidos.
−− Os informantes que participaram das entrevistas autorizaram o uso de
seu conteúdo ao assinar um formulário de consentimento apresentado
a eles após o término da entrevista. Nos casos das entrevistas com pessoas menores de 18 anos de idade, o conteúdo também foi assinado
pelos pais ou pelo tutor legal.
−− Todas as informações que eu usei para produzir este livro passaram
por um rigoroso processo de anonimização. Isso significa que eu atribuí novos nomes às pessoas e mudei outras informações, como idade
e gênero, que poderiam potencialmente levar à identificação daqueles envolvidos. Também mudei os nomes dos lugares, incluindo o do
povoado em si.
−− Todas as imagens usadas foram digitalmente tratadas para esconder as
identidades dos informantes.
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2
Panorama social:
escondendo-se em plena luz

O panorama das mídias sociais em Balduíno é simples: as pessoas usam
o Facebook e o WhatsApp. Antes do Facebook havia o Orkut, hoje um
projeto falido do Google, uma plataforma que, similarmente ao Facebook,
permitia aos usuários postar conteúdo abertamente para seus contatos. E
antes do WhatsApp havia o MSN Messenger, um serviço de comunicação
instantânea oferecido pela Microsoft que proporcionava a interação entre
indivíduos ou pequenos grupos. O Facebook e o WhatsApp têm vantagens
técnicas e de design em relação a esses predecessores, mas é significativo que
as características centrais do Facebook e WhatsApp remetam àquelas do
Orkut e do Messenger.
Além disso, conforme mostrado no capítulo anterior, a participação
de brasileiros emergentes nas mídias sociais decolou durante meados dos
anos 2000 paralelamente a um fenômeno de mobilidade econômica acentuada. E pelo menos inicialmente isso aconteceu sob o ataque contínuo
de usuários mais experientes e educados, que queriam resistir à “orkutização” das mídias sociais no País. Enquanto esses usuários mais privilegiados
hoje acessam uma variedade de plataformas para alcançar grupos diferentes,
pessoas de baixa renda concentram sua participação nos dois serviços mais
populares.
Hoje em dia, em Balduíno, o Facebook e o WhatsApp são efetivamente a razão pela qual muitos moradores escolhem estar on-line e muitos
não saberiam distinguir Facebook e internet. O Facebook e o WhatsApp são
úteis em si como meios de comunicação com outros indivíduos e grupos; e
também são o intermediário entre pessoas e conteúdo que circulam on-line.
O YouTube, por exemplo, é em grande parte usado para entretenimento e
aprendizagem, mas é através dos relacionamentos sociais no Facebook que
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muitos de seus vídeos circulam. Notícias sobre política, crimes e esportes
também adquirem relevância através de páginas do Facebook que veículos
de notícias atualizam e os moradores seguem e compartilham. Tanto o
Facebook quanto o WhatsApp permitem que os usuários facilmente carreguem conteúdo visual e interajam com ele, o que é importante para uma
população com habilidade de leitura limitada. O WhatsApp também é útil
para compartilhar arquivos, incluindo vídeos, imagens, mensagens de voz
e arquivos de músicas, e também funciona como um substituto grátis de
ligações telefônicas.
Em Balduíno, os usuários mais jovens e conhecedores de tecnologia
têm mais familiaridade com os serviços que têm maior importância entre
as elites educadas urbanas no Brasil (como Twitter, Instagram e SnapChat),
mas, comparativamente, essas plataformas recebem pouca atenção. O
Instagram é, na verdade, apreciado como uma forma de seguir celebridades,
como o jogador Neymar, ou de ter experiências cosmopolitas de interação
com pessoas que vivem em outros países, e embora o SnapChat tenha cada
vez mais atraído usuários locais, ainda são poucos os que dedicam atenção
constante a ele. Não é que as pessoas não tenham os equipamentos ou a
curiosidade necessários para descobrir mais sobre essas plataformas; pelo
visto, pelo menos no povoado, elas escolhem estar onde todos estão, não só
as pessoas da mesma idade, mas também pais e familiares mais velhos.
Este capítulo – e o próximo, sobre conteúdo visual postado on-line –
trata de como a visibilidade e a invisibilidade na comunicação são chave
para a compreender as mudanças nos relacionamentos entre grupos emergentes e brasileiros mais ricos e para aprender sobre como as pessoas de
baixa renda percebem e usam as mídias sociais. A próxima seção apresenta
detalhadamente o que eu quero dizer por visibilidade ou invisibilidade em
relação a práticas de comunicação, mas aqui está uma breve introdução a
este tópico chave.
Para os brasileiros mais escolarizados e com melhor nível socioeconômico,1 faz sentido que um tópico que provoque interesse coletivo seja
1 O termo usado no texto original é affluent, que pode ser traduzido literalmente para o português como “abastado”. Entretanto, essa solução se torna problemática porque no Brasil ela
se refere a ricos, quando em países como o Reino Unido, onde a maioria da população é de
classe média, affluent abrange mais do que apenas os ricos. Cabe falar de “elitizados” ou de
“privilegiados” considerando que, no Brasil, qualquer família que ganhe mais de R$ 4000,00
por mês de renda bruta está nos 30% do topo. Vamos, então, optar por usar vários termos –
como segmento ou classes privilegiadas/elitizadas, classes A-B, brasileiros com melhor nível
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discutido aberta e publicamente.2 Para eles, se determinado evento é significativo para o coletivo, ele deve, consequentemente, ser transmitido e discutido de modo que todos possam ter acesso a ele e participar da discussão.
Entretanto, em Balduíno, a reação tende a ser a oposta: muitas das situações que fazem as pessoas conversarem nas ruas não aparecem em mídias
sociais de caráter mais público. Frequentemente, moradores locais discutem
questões públicas3 anonimamente e alusões sobre essas conversas só aparecem ocasionalmente e indiretamente em linhas do tempo no Facebook.
Por outro lado, aquilo que brasileiros das classes médias e altas frequentemente consideram de ordem pessoal ou íntima – e que, portanto, circula
em ambientes mais restritos – é o principal tipo de conteúdo que as pessoas
em Balduíno compartilham regularmente e sem filtros de conteúdo em suas
linhas do tempo no Facebook.
O que segue é uma apresentação de informações contextuais sobre
percepções locais das mídias sociais em Balduíno. Proponho o argumento
de que a invisibilidade social é um aspecto importante das vidas das pessoas aqui. Esta introdução é essencial para compreender as práticas on-line
comuns relacionadas a expor intimidades pessoais nas linhas do tempo no
Facebook enquanto se esconde cuidadosamente algumas informações que
circulam amplamente via contato direto no povoado.
socioeconômico, classes altas, de maior poder aquisitivo e escolaridade –, mas tendo em mente
que nos referimos a uma parcela da população analisada principalmente pela obra do antropólogo Gilberto Velho e referida por ele como “camadas médias”, identificadas como sendo
aquela que vive em centros urbanos e que compartilha de valores culturais individualistas
ocidentais contemporâneos. Nesse caso, o mais correto seria dizer “camadas médias e altas”.
2 Reconheço, como colocado por Weintraub e Kumar (1997), como “público” e “privado” são
frequentemente usados de maneira imprecisa como categorias de organização. Sheller e Urry
argumentam que há múltiplos privados e públicos. Entretanto, os resultados provenientes
dessa etnografia sugerem que o contexto socioeconômico reflete diferentes compreensões a
respeito do uso de filtros de conteúdo.
3 Estou seguindo a escolha de Weintraub de considerar a dicotomia entre público/privado
tendo o público tanto em termos de o que é exposto quanto do que diz respeito ao coletivo.
Conversas coletivas anônimas em Balduíno frequentemente incluem ambos os aspectos, então
um caso de assalto em geral incluirá o compartilhamento de informações pessoais das pessoas
afetadas. Ver Weintraub e Kumar (1997).
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Invisibilidade como estratégia
Quando falo a respeito de invisibilidade em relação à etnografia em
Balduíno, me refiro, na verdade, a dois processos correlacionados. O primeiro descreve porque algumas pessoas são tornadas invisíveis na sociedade,
mesmo que isso não seja que elas desejam.4 O segundo elemento ocorre
quando aqueles que são tornados invisíveis usam isso como uma capa para
esconder as ações que eles possam cometer contra aqueles que têm o poder
de torná-los socialmente invisíveis.5
A particularidade da segregação racial no Brasil – em relação a lugares
como os Estados Unidos ou a África do Sul – é sua invisibilidade institucional, já que até muito recentemente raça não era algo discutido publicamente através de leis. Conforme Schwarcz (2013) explica, temos “racismo
silencioso [...] que se esconde por trás de uma suposta garantia da universalidade e da igualdade das leis”. A constituição incorporada com a proclamação da República em 1889 não tinha nenhum artigo ou referência explícita
a qualquer forma de diferenciação racial (ibid.). Se antes da abolição, no
fim do século XIX, os escravos eram considerados uma propriedade (portanto não eram cidadãos), depois da abolição, essa invisibilidade permaneceu, uma vez que raça se tornou praticamente um assunto-tabu (ibid.).
O legado da escravidão sobrevive através de uma hierarquia gradual de prestígio que se baseia em critérios como educação formal,
local de nascimento, gênero, histórico familiar e classe socioeconômica
(Fernandes, 1969), e essa forma de discriminação ainda é praticada hoje.6
Oportunidades de mobilidade social e econômicas, portanto, não são
4 Fernandes (2015) escreve sobre afro-brasileiros se tornando as “principais vítimas, resultado
da persistência do passado”. Scheper-Hughes (1993) escreve que as pessoas de seu local de
pesquisa no Nordeste do Brasil “são invisíveis e desconsideradas de muitas outras formas. […]
Suas mortes, como suas vidas, são bastante invisíveis, e podemos falar também de seus corpos,
como tendo sido desaparecidos. Velho (2000).
A respeito do assunto da subordinação imposta, ver: Rowlands (2005).
5 Falando especificamente sobre intimidade, Shapiro (2016) escreve sobre brasileiros de baixa
renda que apresentam “ações invisíveis que desafiam a ordem moral”.
6 Schwarcz (2013) aponta para como os elevadores se tornaram instrumentos de discriminação
racial e social uma vez que prédios no Brasil têm o elevador “social” para proprietários de
imóveis e seus convidados e o elevador de “serviço” para a força de trabalho manual (frequentemente negros e sem educação formal).
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associadas diretamente à cor da pele, mas com a adoção de certos códigos
morais (Schwarcz, 2013) que existem principalmente fora do alcance das
pessoas pobres predominantemente negras.
Nesse contexto, escravizados e ex-escravizados inventaram estratégias
de negociação e resistência através de blefes e dissuasão,7 usando a invisibilidade imposta na sociedade como uma vantagem. Similar ao País como
um todo, as pessoas de baixa renda em Balduíno compartilham uma visão
resultante da história da escravidão de que os subordinados/subalternos
(Spivak, 1988)8 não têm a mesma proteção institucional que se aplica ao
estrato mais privilegiado;9 eles precisam se tornar menos expostos a ocasionais ataques e situações de confronto e, ainda assim, ser capazes de se
proteger.10
Há muitas referências folclóricas dos tempos da escravidão, como as
histórias sobre a aranha Anansi do Caribe e o Saci Pererê11 no Brasil, que
tratam da forma como grupos subalternos se vingam como figuras “trapaceiras”, que os antropólogos também encontram em muitas tradições
7 Conforme Schwarcz (2013) explica: “a mão de obra escrava e a presença africana no Brasil
não podem ser entendidas apenas como respostas passivas diante de um ambiente adverso.
Na verdade, eles inventaram suas condições de vida e de sobrevivência no regime escravista
de duas maneiras principais: pela negociação e pelo conflito. Por meio da negociação, do blefe,
da barganha e dos arranjos cotidianos, os escravizados forcejavam os limites da escravidão em
negociações sem fim, às vezes bem, às vezes malsucedidas. As formas de negociação incluíam
tanto demandas por terra e melhores condições de trabalho como a defesa de uma vida espiritual lúdica e autônoma — o direito de tocar, cantar e brincar sem necessidade do consentimento do feitor, ou homenagear seus deuses na prática do candomblé sem a intromissão
da polícia. Por vezes era preciso um pouco de dissuasão: quando o Estado proibia o culto de
orixás negros, recorria-se aos santos cristãos, numa relação de correspondência que vigora até
hoje no país. Mas, quando a negociação falhava, seja por intransigência do senhor ou impaciência do escravizado, abriam-se os caminhos para o conflito: fugas individuais e coletivas,
formação de quilombos e, é claro, levantes e revoltas escravas.”
8 Segundo Fernandes (1969), o racismo no Brasil frequentemente apaga conflitos e diferenças
ao trocar a referência de um estrato subalterno por termos como “preto” e “negro”.
9 Baseando-se nos estudos de Bourdieu sobre gosto e distinção, Souza teoriza sobre redes
invisíveis que “desqualificam indivíduos e grupos sociais precários como subprodutos e
subcidadãos”.
10 A avaliação original e “êmica” de Bayat (2013) do ativismo político em países do Oriente
Médio fornece categorias úteis para se analisar situações em que a contestação e a subversão
ocorrem através de ações não-explícitas e aparente submissão.
11 Sacis são particularmente ricos em relação à ideia de visibilidade e invisibilidade, já que têm
o poder da invisibilidade até que seus gorros vermelhos são retirados deles e eles assumem,
então, um papel de subordinação.
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folclóricas africanas (Carroll, 1984 e Dube, 2016). Perto do meu local
de pesquisa está o ethos no centro dos romances de Jorge Amado, um dos
escritores brasileiros mais conhecidos internacionalmente, que viveu em
Salvador e escreveu muitas histórias de como as pessoas, que eram tidas
como fracas e invisíveis, alcançavam o sucesso às custas dos poderosos e que
se acham importantes.
Em um de seus livros mais conhecidos (Amado, 1977), a protagonista
Dona Flor tem dois maridos: um homem “direito” e muito trabalhador, e
um “malandro” festeiro, que ama beber12 que só é visível para sua esposa.
Então constantemente parece que a condição de subordinação do indivíduo se torna uma estratégia para que ele se relacione com poder. As coisas
são propositalmente escondidas, retiradas de contexto, não mencionadas.
Assim como no convívio off-line, as mídias sociais atraem as pessoas,
aparentemente, por aquilo que é compartilhado nas linhas do tempo de
caráter mais público do Facebook. Essas postagens frequentemente mostram elementos de distinção, intimidade, e diversão pessoal. Conforme
o próximo capítulo mostra, os elementos exibidos podem ser garrafas de
uísque importado, a filiação a uma academia de ginástica, ou marcas e tipos
específicos de roupas. E ainda assim, tão importante quanto, ou ainda mais
importante do que aquilo que ocorre em trocas de caráter mais público, é
ter um entendimento local daquilo que circula abertamente e daquilo que
é trocado diretamente em caráter mais privado através de plataformas de
mídias sociais.13
A invisibilidade, nesse caso, não tem nada a ver com uma condição
física, tecnologias digitais ou ficção científica. Trata-se de fazer ou não
fazer as coisas de acordo com quem está olhando no momento, e trata-se,
também, de agir de forma relativamente visível para algumas pessoas.
12 Schwarcz (2013) nota que o “malandro” representa um personagem popular que rejeita o trabalho regular e tira vantagem de meios temporários para viver uma vida boa que inclui conforto e divertimento pessoal. Essa figura popular é subsequentemente apresentada ao mundo
através do personagem de Walt Disney “José (Zé) Carioca” no filme de 1942 “Saludos Amigos”.
13 Trocas diretas são uma causa constante de tensão em Balduíno, conforme o capítulo 4 vai
apresentar com mais detalhes. Telefones celulares e perfis de mídias sociais são constantemente vigiados pelos outro, particularmente parceiros. McQuire (2008) refere-se a essas inscrições tecnológicas que expõem aquilo que deveria permanecer escondido.

74

MÍDIAS SOCIAIS NO BRASIL EMERGENTE

Descobrindo o seu lugar no mundo
Os jovens que crescem em Balduíno constroem suas identidades na sociedade a partir de atitudes ousadas que acontecem no convívio com seus
vizinhos de idades próximas e, consequentemente, das surras que recebem
quando essas ousadias são descobertas por adultos. Crianças e adolescentes são violentamente repreendidos por seus pais, frequentemente no quintal das casas, para que os vizinhos ouçam os pais cumprindo seu dever de
educar os filhos.14 Descrita dessa forma, essa dinâmica de relações sociais
é esquemática e rasa. É, obviamente, um aspecto de dinâmicas sociais e
históricas complexas que ocorrem nessa localidade específica do Brasil15 e,
ainda assim, essa descrição é coerente com as experiências de vida da grande
maioria das pessoas de baixa renda que vivem no povoado.
O que a maior parte dos adultos diz em relação a sua criação é que são
gratos por terem tido pais amorosos que foram responsáveis e se preocupavam em lhes ensinar “a diferença entre certo e errado”. Um pai ou mãe que
não bata em seus filhos tende a ser visto como frio e distante. E alguns dos
adultos de hoje também são honestos sobre as consequências dessa experiência particular: que devido a esses atos constantes de ousadia seguidos
por uma repressão violenta, eles entenderam como esconder melhor suas
ações.16 Portanto, aprender a “diferença entre certo e errado” para se tornar
“honesto e trabalhador” (compreensão estética) significa também aprender
sobre o que deveria ocorrer visivelmente ou abertamente e o que precisa
acontecer secretamente (compreensão pragmática).
As possibilidades de ação de uma pessoa diferem dependendo se sua
visibilidade e embora normas sociais rígidas condenem, por exemplo, o
roubo, essas normas são reinterpretadas quando a pessoa não está sendo
observada. Então, uma apropriação passa a ser tolerada. Não é surpreendente, portanto, que essa seja uma prática amplamente relatada por donos de
14 É útil analiticamente compreender o processo de crescer e o aprendizado associado ao crescimento através dos conceitos de comunidades de prática e de participação periférica legítima
(LPP). Ver Lave e Wenger (1991) e Lave (2011).
15 E, conforme argumenta Shaw (2002), em outras áreas historicamente afetadas e marcadas pelo
tráfico de escravos do Atlântico tanto nas Américas como na África.
16 Em Juiabá, de Jorge Amado (1989), o protagonista Antônio Balduíno, um pobre órfão de descendência africana, aprende “com as surras […] a ser dissimulado. Agora, fumava escondido,
dizia palavrões em voz baixa, [e] mentia descaradamente”.
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negócios e gerentes de atividades relacionadas ao turismo.17 Discretamente
pegar coisas como comida, talheres e roupa de cama, eles dizem, são atos
que não partem só de alguns “maus elementos” dentre muitos empregados
de baixa renda, mas é um fenômeno tão disseminado que gastos relacionados a furto são, às vezes, levados em consideração como parte dos custos
de se ter um negócio na região. Entretanto, é importante notar que essa
modalidade de levar coisas quando os outros não estão olhando não está
apenas relacionada a tensões interclasses, uma vez que os moradores locais
recorrentemente reportam práticas similares acontecendo no povoado entre
moradores. Aqueles do povoado que deixam redes de pesca ou armadilhas
para lagostas no rio ou na praia por muito tempo sem vigiá-las frequentemente descobrem, ao retornar, que seus peixes e lagostas foram roubados.
Finalmente, a invisibilidade de levar coisas é expressa, similarmente,
na forma de confronto indireto. Chefes e gerentes de negócios falam de
um tipo de confrontação passiva – por exemplo, trabalhar apenas quando
estão supervisionados – e reclamam de como a população local de baixa
renda rejeita oportunidades de evoluir profissionalmente. A perspectiva dos empregadores é de que em vez de mostrar disposição e trabalhar
duro, grande parte esses empregados preferem boicotar e ridicularizar seus
superiores.
Então, se esta parte do capítulo começou com a forma como jovens
apanham de seus pais em uma esfera moral visível (do lado de fora de suas
casas), aqui podemos ver outras tradições arraigadas em que adultos criam
uma moralidade alternativa que existe na esfera periférica escondida. Os
submundos que eu chamo de “luzes apagadas” aparecem expressos em anedotas populares de figuras trapaceiras. Nelas, indivíduos aparentemente
impotentes e vulneráveis pela pobreza conseguem obter sucesso ao se manterem fora do alcance das elites que eles pretendem superar.18
17 Fonseca (1975) encontra similaridades entre sua pesquisa entre populações de baixa renda
em áreas urbanas na parte sul-sudeste do Brasil e outras etnografias sobre guetos de afro-descendentes nos Estados Unidos e na França. Ela argumenta que essa população urbana pobre
abrem mão de seus trabalhos por serem submetidos ao assédio dos mais ricos. Em Balduíno
empregadores ricos abertamente ofendiam seus funcionários subalternos com comentários
sobre seus comportamentos ou moral. Esses empregadores faziam comentários na presença
dos funcionários, como se eles não estivessem prestando atenção ou não fossem inteligentes o
suficiente para entender, ou como se aquela fosse a pura verdade.
18 O estudo de Birman (2006) sobre o pentecostalismo em um povoado de pescadores no Brasil
aponta para uma geografia moral similar, em que jovens desafiam as normas e os valores da
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Esse contexto é essencial para se compreender como as novas plataformas de mídias sociais são vistas como meios potenciais para se continuar,
expandir ou rejeitar tais possibilidades de existência em uma sociedade
segregada.
A maneira como pessoas abastadas entendem e usam as mídias sociais
pode considerar as áreas on-line mais visíveis como locais para que conversas sobre assuntos de interesse comum aconteçam. Seguindo essa linha
de raciocínio, postar nas linhas do tempo no Facebook deveria indicar um
esforço para alcançar mais pessoas. Entretanto, conforme a parte seguinte
do capítulo demonstra, em muitos casos, as linhas do tempo do Facebook
são o lugar ideal para “se esconder em plena luz do dia”. Ou seja, em
Balduíno, a arena social mais visível pode servir para que interações privadas aconteçam, enquanto a comunicação direta, normalmente percebida
como servindo fins pessoais ou privados, se torna o canal para a discussão
de assuntos que geram interesse coletivo.

Criptografia e “indiretividade”
A seção a seguir prossegue para a análise da invisibilidade conforme foi definida até agora em relação à comunicação. Nos campos da antropologia linguística e da sociolinguística, pesquisadores usam o termo “indiretividade”
para descrever formas de “fala opaca” ou “oblíqua” que “transmitem algo a
mais ou diferente de seu significado literal” (Blum-Kulka, 1987).
Em oposição ao que é dito direta e explicitamente, a indiretividade
refere-se a formas de conversa em que “o significado conta com a participação ativa do público para que este produza sentido […] a partir de
um enunciado” (Brenneis, 1986), porque o que é dito é separado do que
é comunicado (Searle, 1975). Essa forma de comunicação pode ser comparada, por exemplo, ao uso de eufemismo, metáfora, e ironia,19 que contam
igreja nos arredores do povoado – um lugar chamado “Canto do Inferno” – e se comportam
de maneira diferente quando estão nas áreas centrais do povoado.
19 Lempert (2012) explica que campos diferentes estudam indiretividade, de estudos linguísticos
e antropológicos a estudos ligados à retórica e à comunicação, e que até hoje não houve uma
tentativa de consolidar e sintetizar a pesquisa existente. Ele acrescenta que não há uma definição comum a esse respeito a respeito de qual todas as partes concordem.
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fortemente com um contexto para que sejam compreendidas; é por isso que
tais conversas são imperceptíveis para aqueles que não estão cientes desses
contextos.20
A indiretividade em Balduíno está associada a sua ancestralidade colonial. Esse fenômeno vem sendo mais pesquisado desde os anos 1970 em
comunidades afro-caribenhas, que têm laços históricos com o Nordeste
brasileiro e de grupos de indianos que migraram para trabalhar em lavouras
na ilha de Fiji (Brenneis, 1987). Brenneis explica que essas duas experiências, a do Caribe e em Fiji, compartilham “condições de imigração e de vida
e trabalho agrícola” e evoluíram no contexto de uma esfera social igualitária
que faz parte de uma sociedade estratificada (ibid.).
Esse contexto se assemelha à vida social em Balduíno, onde um
grupo de agricultores e pescadores mais comunitário e mais igualitário de
ascendência negra e mestiça coabita um domínio mais amplo de divisão
e segregação de classe. Mas, embora a indiretividade apareça como uma
parte importante das vidas cotidianas das pessoas que vivem em povoados
de baixa renda, como Balduíno, apenas alguns antropólogos estudaram esse
tema como um meio para examinar as relações sociais no Brasil.21
Para não usar aqui um jargão acadêmico que pode confundir mais
do que esclarecer o leitor, vou adotar daqui para frente o termo “criptografia”, hoje mais popularizado, como substituto de “indiretividade”, porque
ambos têm consequências parecidas: servem para que determinadas trocas
de informação sejam entendidas por algumas pessoas e não por outras.

20 Brenneis (1987) refere-se a esses atos linguísticos como “o produto não da criatividade literária, mas de prática individual e cultural contínua”.
21 A indiretividade, conforme tem sido conceitualizada e discutida em publicações como
Brenneis e Myers (1984) e Watson-Gegeo e White (1990), é pouco estudada no Brasil, parti
cularmente se considerarmos o potencial que tem para etnografias de relações de raça e gênero
e populações de baixa renda. Entre as poucas menções que encontrei na literatura estão o
artigo de Caldeira (1988) sobre discussão política em um contexto de interclasse e o capítulo
de Pereira (2006) sobre estratégias linguísticas usadas por mulheres que ocupam posições de
liderança no contexto de corporações. Entretanto, a publicação de Caldeira foi publicada em
um periódico de língua inglesa e o estudo de Pereira, não tendo sido publicado em um periódico, é de difícil acesso. O conceito de indiretividade é mais comumente aplicado, no Brasil,
por linguistas.
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Fala criptografada
Os moradores frequentemente dizem sobre Balduíno que ainda hoje (apesar
do crescimento do povoado) “todo mundo se conhece”. Essa percepção
não é apenas associada à experiência de se viver em um lugar pequeno; ela
também se refere a uma expectativa comum de que cada um ali está constantemente sendo observado por todos. Isso acontece devido à alta densidade nas relações sociais que caracteriza espaços de convívio popular no
Brasil – incluindo, por exemplo, favelas, bairros e povoados como este em
que eu morei. Essa densidade tem a ver com a multiplicidade de vínculos
familiares e com a proximidade física entre as pessoas.
É comum a presença de parentes e família afetiva morando na mesma
rua, geralmente em casas construídas no mesmo terreno e, além disso, as
casas estão geralmente coladas parede a parede ou pelo menos estão fisicamente próximas umas das outras. As pessoas também se encontram com
maior frequência e estabelecem vínculos através do casamento, do batismo
de crianças, ou por convívio longo, como é o caso de pescadores ou de fiéis
que frequentam a mesma igreja.22
Nesse contexto, conversas e ruídos vindos de outras casas são constantemente monitorados pelos vizinhos (Fonseca, 2000) – até o ponto, por
exemplo, em que um adolescente evangélico reclamou que ele não podia
nem gritar com seu irmão em casa, porque seus vizinhos espalhariam fofocas sobre ele ser um “falso cristão”. Entretanto, é errado presumir que,
nessas circunstâncias, a privacidade não existe e que as pessoas não ligam
para e não tentam proteger suas intimidades. Na verdade, acontece o contrário. Ser capaz de falar reservadamente é um elemento tão necessário na
vida cotidiana que os moradores têm meios refinados de criar socialmente
formas de comunicação privada.
O que chamo aqui de “fala criptografada” é uma maneira de forjar
privacidade quando não há privacidade física,23 que resulta de se disfarçar
propositalmente o assunto sendo discutido em conversas. No povoado, a
22 Fonseca (2000, p. 35) refere-se a “redes de ajuda mútua”.
23 Dos vários casos de comunicação indireta a que Neil se refere, uma motivação recorrente é
estabelecer privacidade. Thin (2001, p. 201). Josephides (2001) analisa estratégias e o contexto
para conversas escondidas.
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maioria dos moradores e particularmente as mulheres24 são capazes de falar
uns com os outros na frente de outras pessoas de forma que os outros não
consigam entender o que está sendo dito.25 Essa técnica linguística seria um
dos resultados da experiência recorrente apresentada no início do capítulo,
na qual os pais (mais frequentemente as mães) educam seus filhos através de
surras violentas para ensiná-los a importância de invisibilizar atos e também
conversas. Mas, antes de falar sobre isso em relação às mídias sociais, é
importante notar como a mesma estratégia é praticada tradicionalmente em
falas e interações cotidianas das pessoas em Balduíno.
A primeira coisa a se notar a respeito de fala criptografada é que essa
prática não tem um nome local, sugerindo que o objetivo de tornar algo
imperceptível começa com a prática de não ser capaz de falar diretamente
sobre o assunto em questão. “Código” não é um termo preciso para nomear
essa prática, já que sugere a existência de um código definido, o que não é
o caso. Não há um conjunto de palavras codificadas que substitui outras
em uma conversa. Em vez disso, os moradores aplicam uma variedade de
fórmulas que podem ser combinadas para extrair o máximo de contexto
possível de uma conversa para tornar aquilo que está sendo dito compreensível para apenas uma pessoa específica em uma circunstância específica.26
24 O estudo de Argenti-Pillen (2003) de violência colonial no Sri Lanka inclui um capítulo dedicado a estratégias discursivas em relação a conversas sobre assuntos potencialmente perigosos.
Ela examina diversos exemplos dessas estratégias usadas por mulheres, cujo discurso informal é “evasivo” para evitar que sejam expostas ao perigo. Entretanto, como Brenneis (1984)
adverte, o uso do discurso oblíquo e alusivo não se relaciona apenas a uma situação de dominação, mas também busca ajudar a manter relações sociais de longo-prazo em formas igualitárias de organização social, em que a liderança direta é perigosa para todos os envolvidos.
25 Brenneis e Myers (1984) descrevem a língua “como um índice sensível de relações sociais,
assim como um tipo importante de ação com consequências materiais”. Eles colocam que
alguns “eventos discursivos […] não exercem poder tanto quanto reproduzem relações já existentes de dominância. Em Balduíno, as mulheres são as mestras do discurso oblíquo e, não
coincidentemente, usam-no como meio para alienar homens de alguns tópicos de conversa
mais sensíveis.
26 Por exemplo, Besnier (1985) refere-se ao uso de pronomes como “aqueles” e “eles” que se
referem a pessoas que não foram introduzidas anteriormente na narrativa, de modo que o
ouvinte tem que tentar deduzir quem seriam “aqueles” e “eles”. Em seu estudo sobre violência
no sul do Sri Lanka, Argenti-Pillen (2013) explica que a interpretação da narrativa depende
do conhecimento e da posição do interlocutor, de modo que “Um emprego bem praticado
[dessa técnica] obrigue o público a ser um coautor importante do discurso.” As narrativas são
cuidadosamente construídas para ter vários níveis de compreensão para que sejam relevantes
para ouvintes com diferentes graus de proximidade. Em Balduíno, os moradores locais podem
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E conforme algumas pessoas de confiança me explicaram,27 mesmo
um “criptógrafo” experiente não notará uma certa conversa ocorrendo
perto dele, se ele não estiver ciente do contexto do evento ou situação sendo
discutida. Não só as pessoas da região não têm um nome para essa técnica,
como também ela não é vista como uma prática separada da comunicação. A fala criptografada é parte de falar e interagir e acontece em muitas
situações diferentes da vida social. Por exemplo, antes de o culto começar
em algumas igrejas evangélicas, os crentes ajoelham-se no chão apoiando os
braços nos assentos para rezar em voz alta individualmente, cada um tendo
às vezes conversas íntimas e emotivas com Deus. Mas, porque os outros
estão por perto, quando eles têm que falar coisas consideradas humilhantes ou íntimas demais, eles falam vagamente sobre “uma certa situação”
que está acontecendo com um “amigo” (e não com eles), o que representa
formas de propositalmente “tornar invisível” a fala, de modo que apenas
Deus saiba o que a pessoa está realmente falando.
Quanto mais tempo as pessoas passam juntas e usam juntas essa
forma de comunicação, mais sutil e minimalista são os recursos de que precisam para compreenderem umas às outras. Algumas relatam que conseguem entender parentes próximos simplesmente ao olhar para seus rostos.
Mas, em casos de pessoas com menos intimidade, há algumas alternativas
frequentes usadas para criptografar uma conversa: atribuir apelidos para se
referir a certas pessoas, aplicar gírias, aumentar a velocidade da pronunciação, mudar o tom de voz, remover dados contextuais (local, hora), e
mudar a pessoa de quem se está falando (Morgan, 2002). O último item,
frequentemente usado, significa que uma pessoa fala sobre seu interlocutor
enquanto, na verdade, refere-se a outra pessoa, que está próxima.
Em uma festa, uma pessoa poderia dizer para o amigo com um tom
de voz irônico: “Meu Deus, o que você fez com o seu cabelo hoje? E você
está se achando o máximo...”. O amigo olharia à sua volta discretamente, já
que entende que a mensagem é sobre outra pessoa.
discutir informações sensíveis nas ruas usando tais estratégias linguísticas e não se preocupam
muito sobre se outras pessoas estão ouvindo, porque uma parte significativa da interpretação
das informações depende do conhecimento prévio daqueles ouvindo. Ver também: Brenneis
(1984).
27 Este curta feito no campo mostra informantes falando sobre suas experiências de conversas
criptografadas: Why We Post (2016b).
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Karina, uma estudante universitária de Balduíno, deu outro exemplo.
Ela estava em uma aula na faculdade e um colega de turma tinha levado
seu bebê para a classe. O bebê estava fazendo muito barulho e, em um
determinado momento, uma das amigas de Karina que estava sentando
perto dela virou para a Karina com uma expressão de desaprovação e reclamou: “Karina, vai, já chega!”, como se estivesse protestando sobre algo que
a Karina estava fazendo, e a Karina compreendeu que sua amiga estava só
expressando sua frustração por não estar conseguindo se concentrar na
palestra por causa do barulho.
Criptografar conversas é tão importante em casa como fora dela.28
Isso acontece porque vizinhos podem acompanhar conversas no caso muito
comum de casas construídas uma ao lado ou acima da outra; mas também
devido às diferenças de poder na casa e à necessidade que mulheres frequentemente têm de discutir coisas sem o conhecimento ou supervisão de seus
maridos, pais e outros parentes homens.
Outro uso da criptografia também ocorre em ambientes relacionados
a trabalho.29 Michelle, uma moradora de 46 anos de idade de Balduíno,
menciona como ela costumava falar com a cozinheira e com a babá que,
como ela, trabalhavam para uma patroa inglesa há alguns anos. A Michelle
disse que ela se sentiu desrespeitada quando descobriu que essa patroa
falava inglês com seu marido ou com convidados apenas em algumas circunstâncias, quando queriam falar coisas sobre as funcionárias da casa. Ela
28 Brenneis e Myers (1984) descrevem a língua “como um índice sensível de relações sociais,
assim como um tipo importante de ação com consequências materiais”. Eles colocam que
alguns “eventos de fala […] não exercem poder, mas reproduzem relações de dominância pré-existentes”. Em Balduíno, as mulheres são as mestras da fala oblíqua, e, não coincidentemente,
elas a utilizam para alienar os homens de participação em alguns tópicos de conversa mais
sensíveis.
29 Scott (1990) analisa a indiretividade em contextos de dominação. Caldeira nota que o “contexto de reversão de classe provavelmente seria significativo em qualquer sociedade, […]
adquire significado especial no caso de uma sociedade fortemente estratificada como o Brasil.
A relação entre membros de classes diferentes no Brasil baseia-se em vários fatores de reconhecimento de posição social que envolvem submissão, uso de formas de endereçamento
honoríficas, presunção de uma posição mais fraca e assim por diante no lado dos membros da
classe trabalhadora. Ademais, as pessoas pobres têm que negociar cuidadosamente seu direito
de falar, já que a estrutura social normalmente as coloca na posição de ouvintes quando interagem com membros das classes mais altas”. A etnografia em Balduíno apresenta, então, casos
em que aquelas posições mais vulneráveis usam a indiretividade também como estratégia para
ridicularizar os poderosos.
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descobriu que isso acontecia ao notar o nome dos funcionários sendo dito
nas conversas em inglês, e considerou isso como uma trapaça e como um
sinal de arrogância.
Ela, então, mencionou isso às suas colegas de trabalho quando os
patrões não estavam por perto e propôs que elas também incorporassem
uma estratégia similar. Um exemplo que ela deu foi o seguinte: se a patroa
estiver sendo grossa com eles porque – por exemplo – havia um jantar para
convidados mais tarde, a cozinheira diria para Michelle: “Mulher, você não
tomou remédio para cólica? Você está um saco hoje!”. E ela diria: “Sim, me
desculpe, eu fui na farmácia, mas estava em falta”. Essa prática lhes permitia ridicularizar os patrões. E elas ocasionalmente se comunicavam assim
umas com as outras só para os patrões notarem – mas que não pudessem
entender – que elas estavam falando deles em segredo. Usando a criptografia, elas também conseguiam coordenar ações de modo que pudessem antecipar e ter boas desculpas para rejeitarem pedidos para que trabalhassem
horas-extras.30

Celulares, internet e criptografia de conversas
Uma forma de considerarmos o impacto da comunicação móvel em lugares como Balduíno é observar a importância que ela tem para além de
sua utilidade prática (Silva, 2012) e a complexidade das informações e do
conhecimento que os moradores locais adquirem e compartilham como
meio para tirar o máximo de vantagem possível dos telefones celulares
30 Apesar da indiretividade não ter sido examinada sistematicamente por antropólogos estudando o Brasil, o uso de estratégias linguísticas para lidar com conflitos entre pessoas em
posições assimétricas de poder aparece, por exemplo, na obra de artistas como Bezerra da
Silva. A letra de “Malandragem Dá Um Tempo”, por exemplo, foi composta usando apenas
gírias e denuncia pessoas da comunidade que colaboram com a polícia contra seus “irmãos”.
No documentário Onde a Coruja Dorme (2006), Bezerra explica a necessidade de se falar em
gíria de uma maneira muito semelhante à de Michelle. Ele diz que a gíria é parte da cultura
negra criada pelos escravizados, como maneira, por exemplo, de planejar uma fuga para um
quilombo. Falar usando gírias, ele diz, serve para os brancos não entenderem as conversas
deles. “É exatamente a mesma situação que nós vivemos com intelectuais hoje. Eles vão para
a escola [para aprender palavras complicadas], então eles chegam aqui e falam com você o
dia inteiro e você não entende. [Então você só responde:] sim senhor, sim senhor, claro que
sim senhor, porque nós não sabemos o que ele disse. Então, o que a gente faz? A gente pode
também falar [com eles] de um jeito que ele também vai sentar [escutando a conversa] o dia
inteiro sem entender nada. Daí é empate”.
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(Silva, 2007). Praticamente todas as pessoas em Balduíno são capazes de
descrever claramente as vantagens (frequentemente complexas) de diferentes planos de celular e também é comum que as pessoas usem duas ou
mais linhas para serem capazes de conversarem com mais pessoas pagando
menos.31 Telefones celulares também são essenciais para mães interessadas
em entrar no mercado de trabalho enquanto continuam a cuidar de seus
filhos (Madianou e Miller, 2011). Entretanto, só recentemente os cientistas
sociais começaram a prestar a devida atenção à importância dessa tecnologia, e isso é verdade para o mundo, em geral, e também para a pesquisa
conduzida no Brasil (Castells, 2008).
A popularização da internet só tornou os celulares mais necessários e
presentes em Balduíno. Mas, para compreender como, é importante lembrar que o termo “computador pessoal” não se encaixa completamente no
contexto de como os computadores foram inicialmente usados nessas localidades habitadas pelas classes populares. Antes de se tornarem mais acessíveis para essa população no fim dos anos 2000 e início dos anos 2010, os
moradores de Balduíno tinham que ir a lan houses para acessar a internet,
o que significa que outros clientes, circulando por lá, poderiam ver os sites
que a pessoa acessa e as pessoas com quem ela interage. Hoje, há muitos
moradores que têm internet em casa, mas os computadores geralmente
não ficam no quarto de uma pessoa. O PC costuma ficar na sala de estar
para ser usado coletivamente por toda a família e admirado por visitantes,
devido ao seu preço e valor simbólico como indicador de modernidade e
prosperidade.
Por isso foi o smartphone com sistema operacional Android, e não o
PC, que se tornou o primeiro equipamento para acesso à internet estritamente pessoal das pessoas em Balduíno. É pelo smartphone que a pessoa
acessa a internet com maior liberdade, podendo decidir quem poderá
também usá-lo e monitorar esse uso ocasional por um colega mais próximo
ou parente.
Telefones celulares se tornaram o elemento decisivo para moradores acessarem a internet mais regularmente. Até a segunda parte de 2013,
somente alguns adolescentes e jovens adultos tinham o que poderíamos
chamar, tecnicamente, de smartphones em Balduíno, mas mesmo esse
equipamento raramente era usado para acessar a internet. O modelo mais
31 Ligações para clientes da mesma operadora custam menos em pré-pagos, dependendo do seu
plano.
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comum era, na época, um telefone Nokia com uma tela que não era sensível ao toque acima de um teclado físico. Esse equipamento chamativo – seu
corpo relativamente grande frequentemente aumentava ainda mais devido
a uma capa em cores vivas – servia primariamente para exibir um certo
traço de modernidade e para permitir que o usuário ouvisse música, tirasse
e mostrasse fotos, e compartilhasse arquivos através do Bluetooth.
Já que a razão principal para as pessoas do povoado acessarem a internet são as mídias sociais – que, antes da chegada do WhatsApp, era principalmente o Facebook – e o aplicativo do Facebook não tinha um bom
desempenho no sistema operacional do Nokia, pouquíssimas pessoas
viam motivos para usar os telefones celulares para acessar a internet. O
WhatsApp, sendo um aplicativo nativo do telefone celular, resolveu precisamente esses problemas: é fácil de navegar em telas pequenas de celulares e o
usuário consegue facilmente enviar e receber mensagens e saber se e quando
o outro viu cada mensagem. Dadas essas vantagens, depois dos primeiros
meses de 2014, ficou difícil encontrar um adolescente ou jovem adulto em
Balduíno sem um telefone Android.
A popularização do acesso à internet móvel teve consequências em
relação, por exemplo, ao trabalho e à solução de questões práticas de comunicação, mas sua importância também se dá porque permite que as pessoas mantenham contato com pessoas de seus círculos sociais quando um
se ausenta do povoado32 e porque o celular aumenta as possibilidades que
os moradores têm para falas criptografadas. Porque elas têm telefones celulares, duas pessoas podem escolher quando e onde é mais conveniente para
elas conversarem de forma a evitar serem vistas juntas. Para tornar suas interações ainda menos suscetíveis à vigilância coletiva, os jovens os bloqueiam
com códigos complexos e longos e também disfarçam nomes usando alternativas gráficas de modo que, quando o celular toca, os que estiverem em
volta não saibam quem é a pessoa que está ligando – já que o nome da
pessoa ligando aparece no monitor.
Na imagem abaixo, por exemplo, o nome da namorada do informante,
“Thailane”, está escrito com o uso de apenas letras seguidas por um emoticon
de coração (S2), mas ao mesmo tempo ele estava flertando com outra pessoa
32 De maneira semelhante, Horst and Miller (2006) discordam de interpretações que enfatizam
a importância do valor econômico dos telefones celulares para populações de baixa renda. Em
vez disso, esses autores apontam que a motivação principal para o interesse desses grupos pela
telefonia móvel é ter possibilidade de manter e cultivar relacionamentos.
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(Thamiris), cujo nome está disfarçado com símbolos (Th@m!r!s) seguido
por um símbolo de coração disfarçado ($2). O WhatsApp só avançou em
relação a essa possibilidade, expandindo as opções de troca de arquivo e
comunicação em grupo facilitada por um custo relativamente mais baixo
do que a ligação.

Figura 2.1 – A tela do telefone mostra o nome criptografado de um contato.

Fala criptografada e mídias sociais
Esta seção do capítulo começou mostrando como a privacidade é construída em um contexto em que “todo mundo sabe e está constantemente
vigiando todo mundo”. A antropóloga da mídia Patricia Lange tratou de
uma questão parecida quando estudava os vários graus da exposição pública
de vídeos do YouTube. Ela apresenta casos em que “os participantes podem
compartilhar experiências privadas… de ‘forma pública’ [mas] Ao mesmo
tempo, eles usam mecanismos para limitar o acesso físico aos vídeos ou para
limitar a compreensão de seus conteúdos” (Lange, 2007).
Em outras palavras, o vídeo se torna publicamente disponível e pode
potencialmente ser visto por qualquer pessoa, mas outras formas de filtros,
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seja técnicos ou sociais, impedem que isso aconteça. A fala criptografada,
que os moradores locais de Balduíno estão tão acostumados a aplicar em
situações cotidianas, representa uma expressão de tais mecanismos sociais e
técnicos aos quais Lange se refere, já que ela limita a compreensão de conversas que acontecem em espaços públicos.
A palavra “mecanismo” pode sugerir que a filtragem de conteúdo
acontece devido a uma tecnologia que se tornou disponível através da plataforma de mídias sociais (como os filtros de conteúdo do Facebook), mas
esse não é o caso. Um dos mecanismos usados para a criptografia nas mídias
sociais em Balduíno é a alfabetização. No povoado, pessoas de todas as
idades têm limitações em termos de escolaridade, a começar com a leitura e
escrita, mas as pessoas jovens, em geral, têm mais educação formal que seus
respectivos pais e isso torna as mídias sociais mais interessantes e promissoras para eles.
A alfabetização, e a alfabetização digital, torna as mídias sociais um
esconderijo eficiente, onde os jovens podem se reunir e interagir abertamente sabendo que os adultos são menos capazes de seguir tais interações.
Então, a real habilidade das pessoas aqui não é a de usar mídias sociais de
caráter mais privado, como o WhatsApp, para criptografar comunicação,
mas a de criar uma esfera privada dentro daquela que seria, de outra forma,
uma área totalmente pública do Facebook.33

Escondendo-se em plena luz do dia
Margarete, de 16 anos de idade, era uma aluna do ensino médio, bonita e
que tirava notas boas. Ela ganhava dinheiro sendo babá e, diferentemente
da maioria dos outros jovens em Balduíno, começara a se interessar por
namorar. Entretanto, essa mudança não foi uma boa notícia para a sua
mãe, Tilia, uma pessoa que trabalha duro, mas que não teve acesso a muita
educação formal e depende de empregos temporários, faxinando a casa dos
outros para ganhar dinheiro. Tilia ficou grávida quando era uma adolescente e, embora ela e o pai de Margarete ainda estejam juntos (o que é relativamente raro para casais que não são evangélicos), ela culpa sua gravidez
por ter limitado suas oportunidades de prosperar e evoluir economicamente
33 Há comparações promissoras a serem feitas entre essa esfera pública anônima e a noção de
Lange (2007) de “privadamente público” e o conceito de Boyd de “esteganografia social”.
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através de educação e trabalho. Por isso Tilia reagiu mal quando ela começou a ouvir de conhecidos que sua filha mais velha tinha um namorado
secreto. Tilia tinha grandes planos para sua filha34 e temia a ideia de que
Margarete cometesse os mesmos erros que ela: ter que sair da escola para
trabalhar porque precisava sustentar e criar seus filhos.
Tilia está no Facebook, e sua primeira tentativa de tratar desse assunto
foi enviar uma solicitação de amizade para Margarete com o objetivo implícito, mas óbvio de espionar sua vida on-line. Quando a adolescente rejeitou
sua solicitação de amizade, Tilia partiu para uma estratégia com a qual tem
mais intimidade. Ela conversou com uma amiga próxima, que também é a
mãe de Raquel, uma das melhores amigas de Margarete. As duas mães apareceram inesperadamente um dia quando Raquel estava on-line e exigiram
que ela mostrasse a linha do tempo e as fotos de Margarete. Obediente a hierarquias familiares, Raquel não teve saída a não ser fazer o que as duas mães
pediram, mas ela fez isso conhecendo a compreensão limitada que essas
mulheres mais velhas tinham a respeito do Facebook. Na verdade, Raquel
sabia o que estava acontecendo com o novo relacionamento de Margarete
e não o apoiava, porque achava que o rapaz estava brincando com os sentimentos de sua amiga, que acabaria magoada. Ao mesmo tempo, Raquel
não concordava com a estratégia de coerção que as mães estavam usando
para espionar a vida pessoal de sua amiga.
O que Tilia viu na linha do tempo da filha era aquilo que qualquer um
pode ver: muitos selfies dela sozinha publicadas junto com reflexões abstratas sobre a natureza de relacionamentos, a importância de amizades, fé em
Deus, e outras coisas desse tipo. Como os textos eram longos e complexos
demais para Tilia ler, ela rapidamente pediu para Raquel mostrar as fotos
da Margarete, inclusive as tiradas por outras pessoas. Novamente, não havia
nada que a incriminasse. A mãe esperava encontrar prova do relacionamento que sua filha negava existir, mas nenhuma de suas fotos mostrava ela
de mãos dadas ou mesmo sozinha como um casal com esse menino que –
diziam as más línguas – estava saindo com sua filha.
Aparentemente, Margarete nunca ficou sabendo sobre esse episódio, e
ainda assim ela estava preparada para ele, porque antevia que sua mãe tentasse ver seu perfil através do de outra pessoa. Foi a própria Margarete que
34 Tensões generacionais são comumente relacionadas ao uso de novas tecnologias de comunicação, conforme está discutido no capítulo 4 deste livro e também no capítulo “Comunicando,
traindo e atraindo: o telefone celular entre gêneros e gerações” (Silva, 2010).
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ajudou sua mãe a criar um perfil de Facebook e também é ela a responsável
por ligar o computador e prepará-lo para sua mãe acessar o Skype ou outros
programas. Como Rachel explica, Margarete está “anos-luz” na frente de
Tilia em termos desse tipo de comunicação. Comparativamente, as habilidades com mídias sociais de Margarete são como um rádio com frequências
FM/AM, enquanto as de Tilia são como um dispositivo que só acessa as
frequências AM; o primeiro pode receber as mesmas estações que o último
e operar com um sinal que o equipamento limitado à AM não consegue
captar. Em outras palavras, Margarete não postaria nada que pudesse parecer suspeito para sua mãe ou para as amigas dela, ou que pudesse lhe causar
problemas.
Esse caso demonstra como a fala criptografada pode ser facilmente
adaptada para mídias de caráter mais público, como as linhas do tempo no
Facebook. Textos, em geral, se tornam criptografados primeiramente como
consequência das limitações de alfabetização da maior parte dos adultos.
Além disso, a Margarete disfarça suas mensagens usando uma escolha de
palavras filosóficas e abstratas sobre moral – como “Nunca ignore alguém
que te ama, se preocupa com você, e sente saudades suas. Porque talvez um
dia você acorde e descubra que você perdeu a lua enquanto contava estrelas”
ou “Eu cresci muito. Eu aprendi e me conheci. Encontrei pessoas novas,
mas também me desapeguei daquelas que não acrescentavam nada à minha
vida. - L me sentindo entediada” (Miller et al., 2016, p. 155).
Esses posts, por exemplo, indicavam que ela e seu namorado estavam
passando por um momento turbulento, aparentemente porque ela achava,
ou ouviu de outras pessoas, que ele estaria flertando com outras meninas –
“contando as estrelas”. Ela, então, manda indiretas de que estaria pensando
em terminar o namoro – “me desapeguei”. Sua mãe chegou a ver essas
mensagens, mas não conseguiu entender isso. Raquel, que foi minha assistente de pesquisa, explicou que tudo sobre esse romance secreto estava lá
para todos verem, mas os leitores precisavam ter uma habilidade de leitura
melhor, além de terem que estar imersos no mesmo contexto de relacionamentos que Margarete para associarem as coisas às quais ela se referia de
maneira abstrata com o que ela estava vivendo.
Frequentemente, o jornalismo e também pesquisas acadêmicas
apresentam a internet como uma alternativa usada para manter contato
quando as pessoas moram longe umas das outras, ou não conseguem se
encontrar com frequência. A esse respeito, o caso de Margarete é útil para
mostrar uma possibilidade alternativa de como as mídias sociais podem ser
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aplicadas. Em Balduíno, as pessoas frequentemente encaram o problema
oposto: todo mundo está próximo demais; eles ficam regularmente vendo
e monitorando uns aos outros nas ruas. As mídias sociais se tornam mais
desejáveis por oferecer formas de “esconder conversas em plena luz do dia”,
de filtrar a presença excessiva de outras pessoas e, assim, permitir que indivíduos e pequenos grupos interajam de maneira mais privada. Para acompanhar esse tipo de conversa “publicamente privada” – como chamada por
Lange (2007) –, é necessário mais do que estar conectado ao Facebook; é
preciso que se compartilhe experiências cotidianas e que se tenha um nível
igual ou superior de alfabetização.
O caso de Margarete nos convida a refletir sobre o que é realmente
novo a respeito da internet e os efeitos que essas novas possibilidades de
comunicação trazem para lugares como Balduíno. Conforme esse caso
indica, as mídias sociais frequentemente não estão transformando a comunicação entre as pessoas, já que os usos das mídias sociais muitas vezes
refletem formas tradicionais de comunicação: nesse caso, com a fala criptografada. A novidade de ser capaz de esconder a comunicação de alguém
estando on-line é apenas uma reação à mudança pela qual o povoado está
passando hoje, de pessoas tendo maior mobilidade, já que vão trabalhar
ou viajam regularmente para Salvador ou povoados nas proximidades por
diversas razões.
Nesse caso a mudança da fala criptografada para o espaço on-line é
uma atualização – e não uma negação – da cultura local. Essa nova possibilidade não fez a Margarete ser diferente de sua mãe (Mais sobre isso no
capítulo “Intimidade: redes densas”). Seu romance secreto progrediu e um
dia seus pais concordaram com o relacionamento, mas a condição era que
os dois só ficariam juntos durante o dia e com supervisão da família, no
portão da casa dela (namoro “de luzes acesas”). Entretanto, essas restrições
não evitavam que eles se encontrassem secretamente nas áreas periféricas
“de luzes apagadas” do povoado. E não muito tempo depois, Margarete
engravidou e, como sua mãe e muitas outras mulheres locais,35 se tornou
responsável por criar seu filho, o que significou sair da escola e passar a
depender de seu parceiro e de sua família para seu sustento financeiro.
35 Um estudo feito no Maranhão indicou que quase 30% de grávidas eram adolescentes, que a
maioria delas pertence a famílias de baixa renda e que 34,5% não tinha um parceiro (Simões,
Silva, Bettiol, Lamy-Filho, Tonial, e Mochel, 2003).
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Mensagens indiretas
Embora não sejam tão atraentes e visíveis como as fotos ostentatórias postadas no Facebook analisadas no próximo capítulo, a prática do que chamei
de fala criptografada representa uma parte significativa do conteúdo escrito
postado nas linhas do tempo no Facebook. Outro gênero popular que
também aparece nesses mesmos espaços interativos são as chamadas “indiretas”. 36
Há simetrias interessantes entre criptografia e essas mensagens indiretas, que, enquanto prática, se referem ao ato de postar publicamente uma
mensagem falando criticamente sobre alguém sem mencionar quem é a
pessoa em questão (Irvine, 1993). Devido à qualidade secreta que a fala
criptografada tem, sua presença é menos notável. Além disso, ela cria privacidade justamente para evitar o confronto entre pessoas, enquanto as “indiretas” fazem o oposto: expõem situações de tensão.37 A indireta também é o
gênero mais popular e comentado relacionado ao uso de mídias sociais em
Balduíno. Algumas pessoas literalmente suspiram por impaciência quando
pergunto sobre indiretas, devido a um sentimento compartilhado de que
elas são tanto bobagem como ocupam tempo demais das pessoas enquanto
estão on-line. Mas essas mesmas pessoas reconhecem ter vez ou outra mandado suas indiretas.
Diferentemente da fala criptografada, o nome “indireta” é nativo
e conhecido por qualquer um, independentemente das mídias sociais.
Tradicionalmente, os moradores mencionam o uso de indiretas ocorrendo
para defender o interesse coletivo de ações realizadas por pessoas de maior
poder. Por exemplo, a polícia em Balduíno regularmente fecha a rua principal do povoado para parar e verificar os documentos das pessoas passando
de motocicleta, que, na maioria dos casos, são compradas e usadas informalmente. Porque essas “inspeções” são popularmente vistas como uma
desculpa para os policiais ganharem subornos, aqueles que têm suas motos
36 “Indiretas” aqui refere-se a uma modalidade local de indiretividade, e, como tal, é similar às
“indirectas”, como Morris (1981) descreve essa prática de mulheres do Porto Rico.
37 Kardozo (2013) descreve “indiretas” como “mensagens vagas ou descontextualizadas ou criptografadas cujo autor espera que apenas pessoas íntimas compreendam seu significado com
precisão”. A etnografia sobre a Inglaterra que é parte do projeto Why We Post identificou a
mesma prática ocorrendo entre adolescentes. Ver Miller (2016). Na Turquia, Tufekci (2013)
relatou pessoas de diferentes lados de uma discussão falando umas “com” as outras sem mencionarem umas às outras.

PANORAMA SOCIAL: ESCONDENDO-SE EM PLENA LUZ

91

apreendidas frequentemente ficam no local e, conforme o número de pessoas na mesma situação aumenta, algumas delas começam a falar em voz
alta sobre a covardia da polícia em “se aproveitar de trabalhadores que têm
famílias para sustentar” enquanto evitam fazer o trabalho que são pagos
para fazer, que “é ir atrás dos traficantes”. Esse tipo de confronto nunca é
direcionado a alguém38 e a pessoa que faz a crítica em voz alta está protegida
por ser parte de um grupo.
Conforme a reclamação indireta é expressa, outros em volta na mesma
situação podem confirmá-la ao ecoar as mesmas observações, aprová-las,
ou acrescentar algo a elas, também em voz alta, como forma de expor uma
insatisfação do grupo e trazer à tona falhas morais da polícia. Mas, se um
policial decidir confrontar alguém, a pessoa não entra em confronto. Os
policiais ficam em uma posição incômoda porque responder diretamente
ao ataque significa que “a carapuça serviu”, ou seja, que eles se reconhecem
culpados da acusação.
O que parece ser novo a respeito das indiretas nas mídias sociais é
que o mesmo mecanismo frequentemente usado tradicionalmente para
confrontar coletivamente uma injustiça é, agora, mais associado a disputas individuais. On-line, indiretas frequentemente se tornam a arma para
se responder a fofocas. Embora fofocas possam ser vistas como um mecanismo de nivelamento39 para conter atos individualistas, as indiretas nas
mídias sociais surgem como prática em Balduíno para responder a essas
acusações e, consequentemente, para reafirmar a identidade individual e
escolhas individualistas. Essa forma de confronto é eficiente porque permite
que a pessoa ataque verbalmente a reputação de um inimigo sem se tornar
vulnerável à retaliação direta.40
Para aumentar a eficácia da indireta, os moradores esperam para publicar suas mensagens quando o alvo do ataque está on-line junto. Mesmo
quando o que ataca e o atacado não sejam amigos no Facebook, haverá
38 Fisher (1976) documentou casos de práticas semelhantes que ele registrou com o nome de
“dropping remarks” em pesquisa de campo na ilha caribenha de Barbados. Assim como
as indiretas, essa prática era tipicamente pejorativa e utilizada geralmente em situações de
conflito.
39 O termo em inglês é “levelling mechanism”. Ver Foster (1965 e 1972). E também Rubel (1977).
40 Veja mais sobre técnicas narrativas aplicadas para evitar responsabilidade em McKellin (1984)
e Watson-Gegeo e White (1990).
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outras pessoas do povoado acompanhando as postagens e que levarão o
“recado” ao destinatário ou, quando não se tem certeza, a pessoas suspeitas
de serem o alvo da indireta.41

As indiretas de Luciene
Em muitos aspectos, Luciene, de 24 anos, é uma típica jovem vivendo
em Balduíno hoje. Ela tem oito irmãos dos vários parceiros que sua mãe
de 54 anos de idade teve ao longo da vida. Luciene e sua irmã gêmea só
conheceram seu pai recentemente e elas tiveram que se esforçar, conversando com amigos próximos e família, para descobrir onde ele estava. Os
irmãos, incluindo Luciene, foram criados por sua mãe ou pela avó materna.
Seguindo uma prática comum nos grupos populares, alguns deles, no fim
da infância, foram temporariamente “entregues” para famílias com melhores condições para que trabalhassem de empregados domésticos42 e, embora
esses eventos tendam a ter consequências traumáticas, a irmã mais nova
de Luciene teve uma experiência diferente. Ela cresceu cuidando de uma
idosa rica em Salvador, conseguiu concluir seus estudos, e hoje é dona de
uma padaria gourmet na cidade. Mas os outros irmãos e irmãs ficaram no
povoado e são trabalhadores de baixa renda ou donos de pequenos negócios
informais.
41 Conforme os casos apresentados neste capítulo devem ajudar a esclarecer, um resultado
comum de usar o Facebook para atacar indiretamente a reputação de alguém é criar confusão e também despertar a curiosidade sobre uma situação de conflito dentro de um dado
círculo social. Dada a “ambiguidade estratégica” usada para tornar a responsabilidade difusa,
é comum que parte do público se pergunte se a mensagem foi direcionada a si e eles podem
verificar essa hipótese ou entrando em contato com quem a enviou em privado ou discutindo
o assunto com relações compartilhadas que possam estar sabendo da situação que causou a
indireta. De maneira similar, as pessoas que não estão envolvidas no assunto frequentemente
responderão à indireta entrando em contato com quem fez a indireta no privado para conversar sobre a situação e descobrir o nome do alvo do ataque. O sucesso dessa estratégia consiste
em criar uma situação para danificar a reputação do inimigo de forma que ele ou ela tenha
que aceitar a punição em silêncio porque responder diretamente ao ataque tende a aumentar a
circulação das fofocas. Tipicamente, então, a retaliação contra uma indireta vem na forma de
outra indireta e, conforme esse “diálogo” através do Facebook ganha proporções maiores, se
torna mais e mais claro quem está brigando com quem.
42 Sobre a prática de “entregar” filhos, entre grupos de baixa renda no Brasil, ver: Fonseca (2000
e 1998).
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A Luciene engravidou quando era adolescente e, depois de tentar
viver com seu parceiro, as coisas não deram certo e ela começou a criar sua
filha com a ajuda de sua própria família. Eles vivem em um terreno já todo
ocupado por casas e que, como muitos outros, é literalmente um labirinto
com passagens e portas que interconectam a propriedade de um lado ao
outro do terreno.
Sendo muito esforçada, Luciene terminou o ensino médio, e consegue
ler e escrever melhor que a maior parte dos adultos de sua idade, além de
ser familiarizada com o uso de funções básicas de computadores. Graças a
essas habilidades, ela conseguiu um emprego de gerência em um serviço
de lavanderia industrial na área e, como consequência desse emprego, tem
um celular de trabalho com acesso à internet, o que permite que ela suba
fotos para seu perfil de Facebook a qualquer hora do dia. Suas conquistas
econômicas e o interesse em mostrá-las, suas crenças religiosas enquanto
uma recém-convertida cristã-evangélica, e seus relacionamentos são tópicos
recorrentes que aparecem nas indiretas que ela posta quase diariamente.
Antes de casar, as indiretas de Luciene poderiam frequentemente ser
sobre um relacionamento que não estava correspondendo suas expectativas.
Ela postava em sua linha do tempo do Facebook: “Quando você gosta da
pessoa, ele pouco liga. Quando você segue em frente, ele move montanhas
dizendo que te ama. Que piada”. Ou: “Eu tentei. Eu tentei de tudo. Mas
novos dias virão”. Depois de um término, ela postou sobre uma amiga que
se tornou a nova namorada de seu ex: “Não existe essa coisa de ‘ex-amigo’.
Existe uma pessoa que não conseguiu aguentar a minha luz e agora sua
máscara caiu”. Também há indiretas que se referem a eventos cotidianos,
como uma discordância aparente: “Gostar de mim é opcional, me respeitar é obrigatório”. Geralmente, as indiretas são sobre confiança e traição.
Quando o pastor de uma igreja se negou a casá-la porque o noivo era divorciado, eles não convidaram a comunidade daquela igreja para o casamento
e, depois ela postou: “Eu não ligo para o que as pessoas sentem ou pensam
sobre minhas atitudes. Tenho a minha própria cabeça e você não precisa
gostar”.
Lembre-se de que essas não são conversas acontecendo entre duas pessoas. São posts publicadas sem maiores explicações nas linhas do tempo do
Facebook. Essas postagens acrescentam informações a rumores e fofocas das
quais outras pessoas em seu círculo social já estão sabendo. Para um visitante que não tem familiaridade com esse gênero de postagens e com a vida
de Luciene, suas indiretas podem parecer fragmentos soltos sem sentido de
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uma conversa pessoal sem querer tornada pública. Isso acontece porque as
indiretas também se referem à condição local de proximidade física; elas
criam e acentuam as possibilidades de comunicação para pessoas que estão
constantemente vendo e interagindo umas com as outras.
Nesses ambientes, uma mensagem com uma indireta não é independente ou completa em si mesma, mas apenas partes de conversas que
acontecem simultaneamente on-line e off-line. Como falas criptografadas,
as indiretas são propositalmente desprovidas de contexto porque estão complementando um domínio mais amplo de interação que inclui as possibilidades constantes de ver os outros, ouvir falar deles, ou conversar com eles.
Então, embora sejam, em geral, sem sentido para as práticas mais cosmopolitas de brasileiros urbanos e com nível educacional mais alto, uma pessoa
que vive nesses ambientes socialmente mais densos pode até não entender
especificamente a mensagem de Luciene, mas vai provavelmente reconhecer
que é uma indireta.

Difusão cara a cara
Conforme a seção anterior argumenta, uma compreensão com mais nuances culturais a respeito das mídias sociais em Balduíno surge de se pensar
sobre as formas como a comunicação pode ser criptografada ou parcialmente omitida em um contexto social mais denso e moralmente controlado. Assim como outros adolescentes, Margarete usa técnicas tradicionais
de comunicação para criar canais mais privados de interação e, assim,
esconder conversas de pessoas que estão constantemente observando e, pela
fofoca, controlando umas às outras.
Esta seção, então, lida com uma possibilidade oposta à das anteriores, em que debates sobre assuntos de interesse coletivo não ocorrem publicamente, mas em canais privados. Então, se o caso de Margarete trata de
formas de se comunicar privadamente na frente dos outros (sendo “publicamente privada”), este próximo tópico trata de forjar uma arena pública pelo
uso de canais privados (sendo “privadamente público”). A ideia parece com
o conceito de narrowcasting (Legendre, Lenders, May e Karlsson, 2008),
em que a difusão da informação ocorre por interações diretas. Adaptada
ao contexto desse povoado, essa solução resulta da necessidade de moradores permanecerem anônimos sem abrir mão de trocar de informações sobre
assuntos problemáticos e geralmente perigosos.
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O estudo citado anteriormente a respeito de vídeos do YouTube
(Lange, 2007) faz uma análise útil para comparar e analisar essa forma
de comunicação vista no povoado. De acordo com a pesquisa de Lange,
embora algumas pessoas usem os espaços públicos para subir e compartilhar
vídeos com conteúdo privado, outras fazem vídeos para alcançar públicos
maiores – mas ao fazerem isso, escondem suas próprias identidades (nome,
sobrenome) e informações de identificação (localidade física, número de
telefone, etc.).
Então, por exemplo, um youtuber cria um personagem fictício e
publica vídeos em que aparece vestido como o personagem. O objetivo é
que o personagem fique famoso, mas seu criador quer permanecer na anonimidade. Os motivos por trás dessa escolha, explica Lange, incluem querer
evitar comprometer sua credibilidade profissional ou ter medo de ficar
exposto a perseguição. Com essa anonimidade, também é possível ter mais
liberdade para dizer e fazer coisas que podem aumentar o alcance da mensagem, como mostrar o interior da casa no vídeo, ou falar sobre episódios
traumáticos que despertem a atenção do público (Spyer, 2011, pp. 32-34).
Uma situação similar ocorre em Balduíno em relação a falar sobre
certos episódios. Apenas recentemente foi inaugurada uma unidade policial
(assim como outros serviços estatais) no povoado e, por diferentes razões,
esses serviços não são muito confiáveis. Mesmo com a presença da polícia,
os moradores continuam dependendo de redes de ajuda mútua para sua
proteção43 e também para situações emergenciais, como ter que ir para o
hospital. Nesse contexto, discussões de interesse coletivo frequentemente
ocorrem através de encontros cara a cara, de modo que as pessoas possam
descobrir e compartilhar opiniões sobre o episódio sem deixar evidências de terem feito isso.44 Um episódio sobre o qual as pessoas conversam
umas com as outras ou em grupos pequenos durante vários dias são apenas
rara e discretamente mencionados nas linhas do tempo do Facebook. Em
outras palavras, os moradores querem participar dessas conversas, trocar
43 Fonseca (2000, p. 20) conduziu trabalho de campo em um contexto similar a Balduíno.
44 Embora muitas dessas trocas ocorram nas ruas, as trocas são controladas dependendo da sensibilidade do episódio. É relevante apontar isso porque é, em geral, fácil associar as ruas a
domínios exteriores (e, portanto, públicos), enquanto, nesse caso, os participantes controlam
o que eles dizem em relação a quem pode estar ouvindo. Essa comunicação ocorre do lado de
fora, mas as informações trocadas não estão disponíveis a todos.
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informações, mas não querem ser vistos associados ao tópico para evitarem
se tornar alvo de vingança. O caso a seguir, de um roubo, ajuda a mostrar
como essas redes de comunicação funcionam.
Em abril de 2014, três desconhecidos chegaram em motos a uma loja
de ferragens no povoado. Eles estavam armados e exigiram que o dono da
loja lhes desse o dinheiro das vendas do dia. Esse episódio gerou muita conversa no povoado por algumas razões. Primeiro, o dono da loja, Seu José, é
um evangélico respeitado que mora em Balduíno há mais de quarenta anos.
Ser conhecido e respeitado são condições que deveriam protegê-lo, já que
todo mundo se conhece e se vigia. O caso causou mais tensão porque esse
tipo de crime à mão armada ainda é raro em Balduíno.
Mas, independentemente do envolvimento da polícia no caso, logo
todos no povoado sabiam quem eram os ladrões. No dia seguinte, os vizinhos dos três homens foram à loja para informar que eles conheciam os
ladrões e sabiam onde eles poderiam ser encontrados. Eles ouviram a respeito do crime e associaram as descrições com os motoqueiros que se mudaram recentemente da cidade para o povoado, vivendo em uma das áreas
novas de assentamento. Embora o povoado como um todo tenha compartilhado essa informação, a identidade e a localização dos homens não foram
oficialmente levadas à polícia, já que os moradores não querem ficar associados a uma possível prisão e, assim, se tornarem alvos de vingança.
Pelo mesmo motivo o Seu José escolheu não dar queixa para evitar
que ele e sua família se tornassem alvos vulneráveis de ataques. O que
importa, entretanto, é notar que, similar ao caso de vídeos no Youtube, a
transmissão da história (nesse caso, os detalhes sobre o crime e seus desdobramentos) circula livremente, contanto que as pessoas protejam suas identidades, falando do assunto apenas cara a cara, sem deixar evidências do que
disseram.45
Os exemplos mais óbvios sobre dessas conversas públicas que acontecem através de interações privadas tendem a estar relacionadas a casos de
violência. As pessoas têm medo de se colocarem abertamente (por exemplo, publicando um post no Facebook sobre o assunto) para evitar atos de
45 Apliquei o estudo de Munn a respeito de criação de valor em intercâmbios Kula para qualificar a “fama” de vídeos do YouTube. Similar aos objetos Kula que são trocados de modo
cerimonioso, esses vídeos “viajam” através de referência direta de grupos de produtores de
vídeo amadores. O objeto que viaja torna a fama dos viajantes que os trocam. Ver Spyer (2011
e 1992).
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vingança, mas tópicos de interesse coletivo também incluem outros assuntos como infidelidades e casos de doenças. Esses interesses mostram outras
motivações para conversas coletivas acontecerem como parte de trocas
privadas, que incluem um monitoramento coletivo da moralidade e ataques ao individualismo (Foster, 1965). Isso significa que, quando os moradores locais estão nas áreas centrais do povoado e estão sendo observados
por outras pessoas, eles respeitam regras morais que, em outras condições,
podem escolher não respeitar.

Segredos abertos
Nesse contexto, uma das duas histórias mais comentadas de 2013 em
Balduíno começou em uma calma manhã de outubro quando um carro
de som anunciou que Lyn, uma mulher de 24 anos e mãe de duas crianças, havia falecido e sua família estava convidando a comunidade para seu
funeral, no dia seguinte, a ser realizado em uma igreja evangélica pequena
do povoado, mas já popular. Esse acontecimento permite mostrar, por
exemplo, como o uso das mídias sociais no povoado é diferente da maneira
como pessoas afluentes – como eu e meus amigos do Sudeste – fazem isso.
Isso tem a ver com a densidade das relações sociais, com as pessoas que se
veem e se escutam com muita frequência, mesmo quando não se conhecem
e não têm intimidade uma com a outra.
Quando os moradores lá usam o Facebook, eles frequentemente estão
mais preocupados com o que não é mostrado do que com aquilo que é
explicitado, e o mesmo é verdade fora das mídias sociais. A notícia do falecimento de Lyn gerou alvoroço e curiosidade, especialmente devido à falta
de informações a respeito da causa de sua morte. Ela não tinha sido assassinada e não estava envolvida em nenhum acidente, então os moradores
deduziram corretamente que ela havia morrido de alguma questão de saúde,
e o fato de que a família manteve essa informação em segredo nos meses
que antecederam o falecimento e agora evitava dizer o nome da doença fez
com que as pessoas se perguntassem o que poderia ser, e assim fofocassem
e trocassem informações com base no conhecimento que vinha informalmente de membros da família, colegas de trabalho e outras pessoas que a
conheciam. E, como em casos similares, embora a morte de Lyn ocupasse a
atenção do povoado por muitos dias, as pessoas apenas a mencionavam no
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Facebook postando fotos de adeus e mensagens religiosas em relação ao seu
falecimento,46 mas o assunto que estava mobilizando a atenção local não
aparecia nas linhas do tempo do Facebook, que têm caráter mais público.
Com um nível de alfabetização muito baixo e nenhum treinamento
profissional, Lyn trabalhava como cobradora em uma das muitas vans de
transporte informal que os moradores locais usam para se locomover, para
ir e voltar de povoados vizinhos. Isso em si fazia com que ela fosse uma
pessoa com mais visibilidade que a média, já que os passageiros sempre a
viam abrindo e fechando a porta do veículo para passageiros e, em seguida,
coletando o valor da passagem de suas viagens. Todos os dias, essas vans
circulam dezenas de vezes por algumas rotas definidas. Entretanto, Lyn
também era lembrada no povoado como uma menina atraente que desde
muito cedo era aberta a experiências de sexo casual. Devido a isso, ela era
negativamente rotulada como “piriguete”, o que quer dizer no povoado
uma mulher (frequentemente jovem) que é conhecida por trocar sexo por
diversão ostensiva – por exemplo, festas de piscina ou bares exclusivos.47
Homens também descrevem piriguetes como prostitutas que são pagas
indiretamente com os custos que geram antes que concordem com o sexo.
Logo depois que a notícia do falecimento de Lyn começou a circular
pelas redes de fofoca, os moradores associaram sua morte a um episódio
que havia acontecido alguns meses antes. Ela havia desmaiado de repente,
enquanto trabalhava na van. A informação circulou e Lyn, que tinha recentemente se tornado uma pessoa mais ativa no Facebook graças a um telefone com câmera, discretamente se referiu à situação em um post curto que
aparece em sua linha do tempo em meio a muitas selfies, memes e fotos de
seus filhos. Respondendo à fofoca que estava circulando acerca das razões
de seu desmaio, ela escreveu em um estilo tipicamente indireto: “as pessoas realmente gostam de saber da vida dos outros. Se alguém quiser saber
alguma coisa de mim, venha e me pergunte. Sim, estou grávida, e não, não
é do seu marido e nem da sua conta. Vai lavar louça”. Mas ao falar do fato
46 Um contraste interessante vem da etnografia realizada na Inglaterra, onde um paciente de
câncer usou as mídias sociais para informar os outros de sua condição e, assim, recebeu um
certo nível de conforto. Ver Miller (2016).
47 Minha descrição segue como os informantes explicaram o significado do termo, mas sua perspectiva não é dissonante daquela presente em outros trabalhos acadêmicos. Ver Cerqueira
Lana, Corrêa e Rosa (2012) e Nascimento (2010).
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surpreendente de estar grávida (os outros começariam, então, a se perguntar: “quem será o pai?”, a pergunta que ficou no ar), ela conseguiu estancar
a curiosidade pública sobre o episódio de seu desmaio.
A causa mais provável da morte de Lyn é a Aids. Doenças sexualmente
transmissíveis estão se espalhando silenciosamente no povoado, conforme
explicou um agente de saúde que citou informalmente os resultados confidenciais de testes realizados localmente.48 Lyn provavelmente estava ciente
de sua contaminação, conforme esse mesmo profissional explicou, porque
ela havia dado à luz dez meses antes e exames de sangue (incluindo HIV)
são obrigatórios em hospitais públicos.
Aparentemente, tendo sido informada de sua condição, Lyn procurou
um hospital especializado em Salvador para coletar os remédios subsidiados pelo governo para pacientes com HIV, mas, ao ver outras pessoas do
povoado na fila para coletar o mesmo medicamento, ela (supostamente)
desistiu do tratamento para evitar a vergonha e o estigma social. A Aids
foi, provavelmente, a razão pela qual ela desmaiou, mas mesmo com uma
condição debilitante, ela conseguiu manter seu segredo até o fim, e não está
claro quando sua família descobriu sobre sua doença.
Além da mera curiosidade sobre a verdadeira causa de sua morte, os
locais também discutiram através de redes de fofoca cara a cara com quem a
Lyn havia tido relações sexuais recentemente, para especular quem poderia
estar contaminado com a doença.

Conclusão
As mídias sociais chamam muito a atenção de brasileiros das classes populares. As razões para esse interesse ainda não foram investigadas a fundo. Parte
da dificuldade em acessar seus comportamentos on-line, refere-se a como
eles são pouco representados em setores da sociedade como o jornalismo,
a academia, e pesquisas de mercado. Esse estrato social historicamente
48 Segundo esta fonte, cinquenta kits de exames rápidos foram oferecidos apenas a mulheres que
voluntariamente gostariam de ser testadas para doenças sexualmente transmissíveis e o resultado mostrou que três a cada dez testaram positivo e que uma em cada dez estava contaminada
com o HIV.
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subordinado é mais frequentemente alvo de conversas, tendo a oportunidade de falarem diretamente e alcançarem esferas públicas para além do
domínio local.49
As estatísticas a respeito de usuários on-line informam como brasileiros ocupam posições altas nos rankings internacionais em termos de horas
gastas on-line.50 Os brasileiros são a segunda população mais ativa em
mídias sociais no mundo e a terceira maior no Facebook.51 Entretanto, esses
dados tendem a ser analisados e apresentados considerando a compreensão de mídias sociais de analistas com alto nível educacional. Os brasileiros
de baixa renda usam a internet de formas diferentes, mas estatisticamente
parece que todos os brasileiros têm os mesmos entendimentos sobre para
que servem plataformas como WhatsApp e Facebook.
Devido à forte divisão de classes no País, um correspondente estrangeiro com quem conversei durante os primeiros meses desta pesquisa
mencionou como era estranhamente familiar para ele, vindo da Europa,
acompanhar a comunicação no Facebook dos brasileiros que ele conhecia
(educados, cosmopolitas, de classes média e alta).52 Os tipos de preocupações e a gama de compreensões sobre como a plataforma deveria ser usada
pareciam as mesmas que as percepções que seus amigos europeus tinham de
serviços como o Facebook, o Twitter e o Instagram. Há similaridades em
que tipos de conteúdo são considerados relativamente privados; que tipos
de fotos são disponibilizadas a diferentes grupos nas redes de cada pessoa;
como os contatos são estruturados com base no relacionamento: como
“melhor amigo”, “amigo”, “conhecido”, “família”, etc.
Usar as mídias sociais em Balduíno, entretanto, não acontece assim –
há diferentes valores, visões e sensibilidades que, se desconsideradas, comprometem a percepção sobre como os locais enxergam as mídias sociais.
49 Esse é um exemplo de uma pesquisa de mercado encomendada pelo Google: Google / Instituto
Data Popular (2015).
50 O Brasil é frequentemente mostrado em matérias de jornais como sendo um lugar com alto
índice de pessoas on-line. Este é um exemplo: Holmes (2013).
51 Statista, Usuários do Facebook por país. Disponível em: https://www.statista.com/statistics/268136/top-15-countries-based-on-number-of-facebook-users/. Acesso em: 23 jan.
2017].
52 Esses trabalhos argumentam sobre mídias sociais promovendo o cosmopolitismo. Ver Cross
(2011).
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Portanto, a única forma de compreender esse uso e seu apelo é um engajamento etnográfico a longo prazo com pessoas que fazem parte das classes
populares.
À primeira vista as pessoas em Balduíno parecem usar o Facebook para
expor publicamente sua vida privada. Os moradores sobem fotos de suas
crianças, do interior de suas casas, de seu local de trabalho e também de
comemorações em família. Esses posts frequentemente mostram as pessoas
com suas motos ou carros, vestindo roupas da moda, segurando produtos
eletrônicos caros, consumindo drinques importados, vestindo uniformes
de trabalho (para exibir que têm um emprego), comendo fora, malhando,
ou simplesmente segurando dinheiro (Scalco e Pinheiro-Machado, 2010).
Além disso, tudo o que eles postam em mídias sociais de caráter mais
público pode ser acessado por qualquer um que tenha uma conexão de
internet, e, embora os jovens conheçam filtros de conteúdo,53 eles simplesmente optam por ignorá-los.
Por isso, nos primeiros meses em que estive em Balduíno, eu constantemente expressava aos moradores minhas preocupações a respeito de
ladrões conseguindo ver o equipamento caro que eles têm em casa ou a respeito de pedófilos que poderia alvejar as crianças expostas. Mas, em vez de
tratar da questão da privacidade54 a que eu estava me referindo, eles entendiam que eu estava sugerindo – como vizinhos no povoado muitas vezes
fazer através de fofocas – que eles pudessem não ser proprietários legítimos
dos produtos que suas mídias sociais exibiam. Então, estranhamente, no
início, enquanto eu estava preocupado que eles pudessem ser assaltados por
se exporem tanto, eles entendiam que meu questionamento ecoava as fofocas de “vizinhos invejosos” que questionavam a origem dos pertences.
Nesses primeiros encontros, minha inclinação foi concluir que esses
brasileiros de baixa renda não tinham educação ou conhecimento a respeito de como usar as mídias sociais apropriadamente, o que, para mim,
explicava porque eles usavam mídias sociais de caráter mais público para
53 Filtros de conteúdo são soluções técnicas que serviços como o Facebook usam para limitar o
acesso a conteúdo on-line. Eles permitem que o usuário selecione o público que vê cada post.
54 Lange (2007) usa a noção de “privadamente público” para indicar como usuários de internet
disponibilizam conteúdo publicamente e, no entanto, entendem e usam mecanismos sociais e
técnicos para limitar o acesso a esse material. Por exemplo, eles podem subir ao YouTube um
vídeo com informações privadas – mencionando um número de telefone, um endereço ou um
nome –, mas fazem isso sem incluir palavras-chave (tags), de maneira que se torna virtualmente impossível para pessoas que não tenham o link encontrarem esse vídeo.
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mostrar (aquilo que, para mim, representava) conteúdo íntimo, pessoal.
Aparentemente, eles postavam tudo de maneira pública porque não sabiam
de outros usos, mais sofisticados, e não conseguiam entender as consequências de seus atos. Mas essa percepção mudou depois de seis meses
em campo, quando eu finalmente consegui acesso às suas trocas diretas e
pude, então, ver que a “intimidade” que aparecia nas linhas do tempo do
Facebook em Balduíno era muito controlada e performada.
Os moradores locais não são ignorantes sobre privacidade, já que –
comecei a entender – suas questões realmente sensíveis circulavam em
outros meios. As seções que tratam de fala criptografada, indiretas e canais
de debate público são exemplos de quanta atenção e cuidado eles têm para
limitar o acesso à informação que eles consideram importante. Conforme
argumento na primeira seção deste capítulo, esses modos tradicionais de
comportamento incluem formas de tornar a comunicação invisível e isso é
um quesito chave para compreender o uso que os moradores locais fazem
do Facebook, WhatsApp e outras plataformas.
A ideia de polimídia (Madianou e Miller, 2013) é uma ferramenta
conceitual útil para esta análise, já que propõe que a compreensão de plataformas específicas – seja o Facebook, YouTube, Instagram ou WhatsApp –
deve se dar não isoladamente, mas a partir da relação dessa plataforma com
todas as outras mídias sendo usadas. Mas o caso de Balduíno é mais complicado para a aplicação da polimídia por pelo menos duas razões: primeiro,
porque é tentador para um pesquisador simplesmente mergulhar nas abundantes fotografias ostensivas e outras informações de fácil acesso nas linhas
do tempo do Facebook (como eu fiz nos meses iniciais em campo); e, em
segundo lugar, porque a comunicação privada é protegida por mecanismos
sociais e pode apenas ser alcançada através de relacionamentos de confiança
que levam muitos meses da presença do pesquisador no povoado para
serem construídos.
Para ir além do uso frequentemente impreciso das noções de público
e privado, precisamos observar como esses dois lados de suas mídias sociais
são contrastantes e complementares. As noções alternativas de “luzes acesas”
e “luzes apagadas”, analisadas mais a fundo no próximo capítulo através do
conteúdo visual compartilhado nas mídias sociais, emergem ao se contrastar a exibição positiva da própria vida, o que circula cara a cara, incluindo a
vigilância dos outros. Os locais exibem abertamente propriedade, diversão
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e beleza, enquanto em canais menos expostos eles falam sobre os casos de
infidelidade dos outros, ou sobre crimes, doenças, e compartilham pornografia, violência e humor politicamente incorreto (Spyer, 2016b).
Mas, embora possamos dizer que o Facebook, de caráter mais público,
representa “luzes acesas” e que o Whatsapp, de caráter mais privado, represente “luzes apagadas”, este capítulo mostra um nível secundário de complexidade em como as pessoas aplicam as mídias sociais em suas vidas
cotidianas. Conforme os vários casos apresentados mostram (e contrário ao
que possa parecer óbvio), as mídias sociais de caráter mais público podem
ser usadas como “luzes apagadas” e as de caráter mais privado são onde
ocorrem os verdadeiros debates coletivos. E mesmo para além dessas possibilidades, nós também vimos a postagem indireta, que é muito popular
e tem qualidades ambíguas de privado e público. Como interruptores que
controlam a intensidade da luz e, portanto, da visibilidade, em um quarto,
indiretas trazem questões pessoais para serem discutidas fora da área protegida de trocas privadas, mas faz isso de maneira protegida.
O Facebook e o WhatsApp fazem sucesso em Balduíno porque eles
permitem que as pessoas se relacionem umas com as outras através dessas
normas e valores pré-existentes. Sempre houve mundos privados e públicos
que eram fundamentais tanto para a socialização de jovens como para a
moralidade dos adultos. Entretanto, eles não correspondem simplesmente
ao significado convencional de privado e público, mas a um mundo mais
complexo que inclui a habilidade de criar invisibilidade naquilo que, de
outra forma, pareceria visível.
Começamos o capítulo falando sobre a forma como os jovens foram
criados no que parece, à primeira vista, como uma área distinta claramente
pública. O lugar para ser punido e moralizado sob o olhar público existe
em oposição à arena privada do mundo doméstico e das áreas periféricas do
povoado. Mas, devido a essa mesma razão, as pessoas cultivaram uma forma
de “se esconderem em plena luz”, de usar o público e o visível para criar
esferas de invisibilidades neles.
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3
Postagens visuais:
luzes acesas, luzes apagadas

Nosso uso e compreensão de imagens na antropologia tem sofrido transformações.1 Começou com o antropólogo tendo uma câmera e escolhendo
o que registrar, evoluiu para casos de câmeras sendo distribuídas de modo
que informantes poderiam decidir o que mostrar, até a situação presente da
popularização de smartphones de baixo custo sendo usados como câmeras
em povoados de baixa renda como Balduíno. Isso é significativo porque
hoje o ato de fotografar e compartilhar esse material não é parte de um
experimento que depende da intermediação do pesquisador.
As imagens que você verá a seguir, tirando a figura 3.8, foram todas
inicialmente escolhidas e mostradas por moradores em seus canais de
mídias sociais, respondendo a seus interesses de comunicação e de cultivo
de relacionamentos. Mas dado o quanto a comunicação visual está disseminada nas mídias sociais, é surpreendente o quão pouco desse conteúdo aparece em pesquisas sobre a internet (Miller, 2016). Então, o objetivo deste
capítulo é ir além de simplesmente falar sobre as imagens e apresentar as
postagens visuais que as pessoas de Balduíno circulam on-line.
“Fotografias têm sido objetos de troca” (Edwards, 2015) desde o
começo da antropologia. Ser o fotógrafo oficial de vários casamentos e festas
de aniversário de crianças em Balduíno me forneceu oportunidades valiosas
de participar desses eventos sociais. Minha presença, acompanhando um
grupo de estudantes em um passeio escolar espontaneamente, evoluiu para
1 Edwards tem problematizado a compreensão da fotografia, especialmente o modo como ela é
usada por alguns antropólogos, simplesmente como forma de evidência. Para outros debates
antropológicos atuais sobre fotografia, ver Pinney (2011).
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uma longa sessão de fotografia já que, durante um intervalo, as crianças e
adolescentes fizeram fila com seus colegas para terem a oportunidade de
posar para retratos.
Para os moradores locais, tirar fotos também era uma das razões para
que comprassem smartphones – mesmo antes das mídias sociais. De crianças
a adultos mais velhos, eles usam telefones para guardarem e trocarem arquivos: músicas, videoclipes e fotografias. Quiosques especiais no povoado
cobram de clientes com pouco entendimento de tecnologia para transferirem essas grandes bases de dados com fotos, vídeos e músicas para telefones novos, ou para editarem imagens e imprimi-las para diferentes ocasiões.
Fotografias digitais são hoje parte das conversas entre aqueles que se encontram na rua ou nas viagens de ônibus. Eles usam seus telefones para mostrarem fotos como parte de uma conversa para ilustrar os assuntos sendo
mencionados: o casamento de um parente, o nascimento de um neto, a
formatura de uma filha.
Não é, entretanto, a intenção deste capítulo contribuir com o vasto
corpo de trabalho produzido nas últimas décadas sobre antropologia visual,
antropologia e fotografia, e antropologia e filmes. Primeiramente, porque este
não é um trabalho convencional que trata das questões de memória, representação, afeto, presença, e história, frequentemente dialogando com trabalhos seminais, como Barthes (1981), Sontag (1977) e Benjamin (2008).
O conteúdo examinado a seguir inclui não só fotografias, mas diferentes tipos de imagens produzidas digitalmente. Além disso, embora a
relevante contribuição dos antropólogos para o debate acerca de fotografia
digital,2 o foco aqui não são as consequências de conteúdo visual nas mídias
sociais. A análise vai priorizar a comparação entre os gêneros que surgem
das postagens visuais e as interpretações que os moradores locais fornecem
sobre esse material.
Imagens e vídeos são particularmente úteis como forma de comunicação para uma população que tem baixos níveis de alfabetização, mas isso
não deve ser visto como a única razão para o uso intenso de material visual
on-line em Balduíno.3 Os moradores têm tradicionalmente dependido da
2 Por exemplo, ver: Gómez Cruz e Lehmuskallio (2016).
3 Na verdade, as duas afirmações essenciais em relação a imagens visuais em nosso livro comparativo são que “a vasta maioria da fotografia hoje é fotografia de redes sociais [e] que nossa
relação com imagens visuais alcançou um nível de ubiquidade que é historicamente inédito”
(Miller et al., 2016).
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comunicação oral para criar e manter relacionamentos, mas trocar arquivos visuais tem se tornado, hoje, parte de como as relações sociais ocorrem
(Gibbs et al., 2015 e Gómez Cruz e Meyer, 2012).4 A postagem de fotos
pessoais substitui descrições textuais em interações sobre as vidas cotidianas
e experiências dos moradores.
Compartilhar vídeos e memes simplifica o ato de expressar opinião ou
comentar acontecimentos. Não ser capaz de ler ou escrever não é mais uma
limitação para alguém “jogar conversa fora” com amigos on-line; ao compartilhar uma imagem ou vídeo, elas podem fazer piadas ou mostrar seus valores
morais em relação a temas como política e religião.5 Além disso, a habilidade
de estar on-line é, por si só, um ato que carrega prestígio – especialmente
para os menos alfabetizados – e isso também é uma motivação para usar conteúdo visual nas mídias sociais. Já que o computador é comumente associado
à modernidade e ao progresso, a pessoa que consegue usá-lo é consequentemente percebida como tendo uma melhor educação formal.6
Foi o exercício de contrastar as imagens trocadas nas linhas do tempo
do Facebook e em chats diretos que forneceu a ideia inicial de analisar as
mídias sociais em Balduíno através das noções de “luzes acesas” e “luzes
apagadas”.7 A lógica de esconder ou expor demasiadamente informações,
4 Para mais conteúdo sobre os usos sociais da fotografia, ver: David (2010) e Okabe (2006).
5 A pesquisa de Fonseca sobre brasileiros de baixa renda inclui uma discussão teórica sobre
oralidade e cultural oral. Ela justifica que a maior parte de seus informantes – de maneira
similar aos meus em Balduíno – eram ou analfabetos ou analfabetos funcionais, e a comunicação oral era chave para a circulação de informações locais. Entretanto, seu trabalho de
campo ocorreu na década de 1980, um período em que a telefonia móvel não existia no Brasil
e linhas fixas eram caras mesmo para indivíduos e famílias de classe média. Trinta anos mais
tarde, telefones móveis são um equipamento de comunicação necessário para os brasileiros da
classe trabalhadora contemporâneos. Fonseca se refere a Ong e outros estudos de oralidade e
seria interessante voltar à sua bibliografia para considerar o uso de mídias sociais entre usuários funcionalmente alfabetizados. A habilidade de ler é amplamente dispensável já que os
informantes hoje têm tanto o suporte de membros da família mais jovens para ajudá-los com
os aspectos tecnológicos de usar mídias sociais e estão suando mídias sociais com base em
informação audiovisual. Ver: Fonseca (2000) e Ong (2012).
6 Scalco (2012, p. 238) também aponta como a casa que dispõe de um computador ganha prestígio, já que vizinhos aparecem em diferentes circunstâncias pedindo para ter acesso à internet.
7 Em sua etnografia do Yemen, Meneley fornece uma comparação rica ao caso de Balduíno, ao
descrever como o lar é o espaço público para mulheres enquanto as ruas são anônimas. Miller
e Sinanan compararam postagens visuais no Facebook entre Inglaterra e Trinidad, argumentando que o contraste ajuda a visualizar as práticas relacionadas à fotografia em cada local. Ver
Meneley (2016) e Miller e Sinanan (2016).
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apresentada em “Panorama social: se escondendo em plena luz”, se torna
mais evidente ao ver os tipos de imagens que os moradores do povoado
postam e compartilham. Essas metáforas visuais sobre luz ajudam a compreender as diferentes formas de relações sociais e tensões que estão acontecendo no povoado. Consequentemente, as duas principais seções do
capítulo separam conteúdo visual trocado abertamente daquele enviado
diretamente para indivíduos ou pequenos grupos.

Figura 3.1 – “Luzes acesas” mostra a imagem trabalhada de si, enquanto “luzes apagadas” inclui
conteúdo relacionado a sexo, humor, violência e fofoca sobre os outros.

Conforme o capítulo “Panorama social: se escondendo em plena luz”
explica, o termo “luzes acesas” refere-se a espaços on-line que estão sendo
constantemente investigados e monitorados coletivamente e, consequentemente, posts desse tipo são, em geral, feitos para serem vistos por outros
moradores que se conhecem mas que não têm intimidade entre si.8 Similar
a salas de estar das casas com janelas para as ruas, as linhas do tempo
do Facebook se tornam uma forma de exibir valores morais. Portanto,
8 Conforme explicado nos capítulos anteriores, estou me referindo a vizinho como uma categoria particular de relação social. Vizinhos são pessoas que eles conhecem do povoado, mas não
têm um nível de proximidade para que essas pessoas fossem convidadas para suas casas. Em
encontros ocasionais, as interações acontecem fora das casas.
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postagens de “luzes acesas” funcionam como uma forma de palco9 no qual a
melhoria socioeconômica (Scalco e Pinheiro-Machado, 2010) é apresentada.
Alternativamente, o domínio on-line das “luzes apagadas” é uma arena
para fofoca, assim como para a circulação de conteúdo politicamente incorreto, ainda que altamente popular, relacionado principalmente a sexo, violência e humor. E, finalmente, entre esses dois domínios opostos há um
espaço de penumbra nas mídias sociais, que mistura elementos de ambos:
expor tensões escondidas, mas fazendo isso anonimamente. O caso mais
comum são as indiretas, que são tão populares que há páginas do Facebook
dedicadas a produzir memes com essa finalidade.
Antes de passar para a análise do conteúdo, explico o critério usado
para chegar às imagens apresentadas ao longo do capítulo. Elas são as que
aparecem com maior regularidade nas mídias sociais dos moradores locais.
A maioria desses arquivos vem de postagens em timelines do Facebook dos
mesmos trinta informantes e – para fins de controle de amostra – a coleta
desse material ocorreu em um período determinado durante o trabalho de
campo na segunda metade de 2013 e alinhado com o trabalho da equipe
de pesquisadores do projeto Why We Post. Os usuários que eu escolhi para
serem parte deste estudo de caso representam a demografia do povoado em
termos de idade, educação, preferências religiosas e estrato socioeconômico.
Os vinte posts mais recentes que incluíam um elemento visual em suas
linhas do tempo do Facebook foram, então, classificados por palavras-chave
para identificar temas recorrentes.10 Apliquei, então, uma versão adaptada
da mesma metodologia para coletar e classificar conteúdo que circula no
WhatsApp. Os diferentes temas presentes em cada seção saíram da identificação do conteúdo visual mais recorrente circulando tanto aberta como
9 Como categorias analíticas, “luzes acesas” e “luzes apagadas” lembram as noções de Goffman
de palco e bastidores. Conforme Turkle argumenta, a vida social sempre dependeu de papéis
e enquadramentos. Não estou querendo dizer que um é menos socialmente construído que
o outro ou que locais são mais espontâneos quando estão em uma condição de “luzes apagadas”. As diferenças referem-se a convenções e tipos de relacionamentos que existem em
Balduíno. Minhas categorias derivam da noção de Bourdieu de habitus (conforme visto no
capítulo “Panorama social: se escondendo em plena luz”), referindo-se ao que trabalhadores
rurais analfabetos no povoado aprendem sobre o que eles deveriam evitar fazer abertamente.
“Luzes acesas” e “luzes apagadas” representam alternativas de base etnográfica ao uso frequentemente vago e impreciso de “público” e “privado”. Ver Goffman (1959), Turkle (2006),
Bourdieu (1977) e Weintraub e Kumar (1997).
10 Esses temas podem se referir ao tipo de arquivos (foto, vídeo), a um aspecto técnico (uso de
filtro), ao tipo de conteúdo (humor, religião, política) entre muitas outras possibilidades.
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privadamente. O processo inicial de registro da amostragem de imagens me
permitiu ver para além das minhas ideias pré-concebidas e incluir conteúdo
que não me chamava atenção inicialmente.
Conforme Torresan explica, sintetizando a análise de MacDougall:
[Imagens] podem não conter toda a história, elas podem não contar tudo,
mas a qualidade de índice/ícone específica de imagens cinematográficas nos
fornece uma forma de compreender realidades etnográficas que é sensorial,
direta e imediata, enquanto também é imaginativa e sugestiva de argumentos mais amplos. (Torresan, 2011)

Portanto, o resultado esperado deste capítulo é o “registro de um
engajamento com uma cultura diferente” (Novaes, 2008). Ele evoluiu a
partir do conteúdo compartilhado nas mídias sociais, de minha mediação e
do engajamento etnográfico dos moradores locais, que discutiram comigo o
conteúdo visual e sua circulação no povoado.

Luzes apagadas
É aqui que as interações mais delicadas ocorrem. É onde aprendemos no
que as pessoas estão interessadas, independentemente de o assunto ser perigoso ou moral ou legalmente problemático. E considerando apenas o tempo
investido nesse tipo de contato direto “cara a cara” on-line, o WhatsApp e o
chat do Facebook são claramente domínios de relações sociais tão ou mais
desejáveis e úteis do que as mídias sociais de caráter mais público como as
timelines do Facebook. Usuários jovens podem postar em suas linhas do
tempo do Facebook duas ou três vezes ao dia e seguir ali o que seus contatos estão fazendo, e permanecerão conectados durante horas verificando as
postagens de outras pessoas que não são conhecidas deles e trocando mensagens diretas com seus contatos.
Conversas de “luzes apagadas” incluem muito texto, já que permite
trocas mais secretas e “discretas”. Se uma pessoa está digitando, ela ou ele
pode discutir qualquer assunto, ainda que ela esteja fisicamente próxima
de outras pessoas e essa nova possibilidade de tornar a fala criptografada ou
invisível – discutida previamente no capítulo “Panorama social: se escondendo em plena luz” e posteriormente no “Educação e trabalho: tensões
nas classes” – motiva jovens a praticar a leitura e a escrita. Mas, junto com
cadeias de diálogos longas e praticamente intermináveis, as pessoas também
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usam as mídias sociais para trocar diretamente arquivos contendo áudio,
imagens, e videoclipes curtos. A atividade, então, evoca tópicos de conversa, que produzem mais arquivos circulando.
Uma forma de classificar arquivos visuais compartilhados em modo
“luzes apagadas” é baseada em sua origem: fotos e vídeos feitos em Balduíno
são normalmente um conteúdo mais sensível, já que se refere a pessoas e
famílias que são conhecidas localmente, então a circulação desse tipo de
conteúdo é mais controlada. Um dos poucos casos relacionados à violência
que eu vi circulando em linhas do tempo do Facebook (de caráter mais
público) foi um esboço feito pela polícia de um estuprador que estava
atuando na região, mas ele era um forasteiro, desconhecido no povoado.
Conforme explica o capítulo “Conclusão: por que eles amam as
mídias sociais?”, é raro que atos criminosos locais sejam compartilhados
abertamente. Em geral, conteúdo delicado localmente gera mais interesse –
ou seja, uma foto de vítimas de um acidente no povoado –, mas a circulação vai acontecer principalmente através de trocas de um-para-um enviadas apenas para parentes e colegas mais próximos. E apresentam o material
muito problemático com cuidado extra: esses arquivos são ou reproduzidos
no próprio telefone da pessoa (para evitar o compartilhamento do arquivo)
ou encaminhados via Bluetooth11 para que a pessoa, compartilhando o conteúdo, não possa ser detectada. Por outro lado, conteúdo mais visualmente
perturbador é manuseado de maneira menos cuidadosa simplesmente
porque não envolve pessoas do povoado. Essas trocas demandam menos
cuidado, então elas acontecem através de mensagens de WhatsApp ou em
grupos de WhatsApp.
Resumindo, o principal elemento que define como um arquivo é
compartilhado – de forma relativamente cuidadosa – não é o tipo de conteúdo em si, mas a relação que ele tem com as pessoas do povoado. Então,
por exemplo, um vídeo chocante de uma jovem sofrendo bullying na porta
da escola, tendo sua roupa arrancada pelas colegas enquanto ela é espancada
é compartilhado de maneira menos cuidadosa, porque o evento ocorreu em
outro local e as pessoas mostradas nele são desconhecidas para os moradores
do povoado. Entretanto, um conteúdo menos perturbador que seja sobre
alguém de Balduíno – como a foto de um lugar onde um acidente aconteceu – receberá atenção especial e circulará em grupos sociais mais seletos.
11 O capítulo “Conclusão: por que eles amam as mídias sociais?” apresenta mais casos sobre
mídias sociais mediando conflitos de interesses entre estranhos.
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Apresento, então, um caso relativamente comum para mostrar como
acontece a criação e a circulação de fotos que circulam no contexto de
“luzes apagadas”. Um dia, eu conversava com Roberto, um jovem cristão
evangélico, sobre o uso do WhatsApp e também sobre a violência que frequentemente ocorre no povoado ou em seus arredores. Segundo relatos
locais (eu não tenho os números oficiais), nas semanas mais violentas, dois
ou mais corpos são encontrados no povoado. Normalmente, os moradores tendem a reagir a eles não com medo ou tensão, mas demonstrando
curiosidade em relação aos falecidos12 e saem de seus caminhos habituais
para olharem o corpo. Quando um corpo é encontrado, as pessoas passam
por ele, fofocam sobre o que aconteceu e agora, graças às câmeras digitais
em telefones móveis, fazem fotos e compartilham a história do assassinato
usando elementos visuais.
Roberto me mostrou uma foto enviada recentemente pelo por seu
irmão. Ele mostrou a imagem de um corpo caído e ensanguentado. A partir
dessa informação, Roberto foi recolhendo relatos e descobriu que o homem
morto era um valentão que havia chegado recentemente de Salvador e estava
vivendo em um barraco em uma área de assentamento recente. Segundo os
boatos a respeito do episódio, esse homem morreu porque “estava aprontando e alguma hora suas confusões levariam a polícia ao assentamento”.
O rumor que circulava também menciona que uma mulher fingiu querer
transar com ele para que outros o atacassem nu e, consequentemente, desarmado. O Roberto explicou que ele não guarda esse tipo de arquivo; depois
que ele terminou de mostrar e discutir o caso, ele o apaga de seu telefone e,
ao fazer isso, mantém sua distância de qualquer possível consequência que
o crime possa produzir – por exemplo, poder ser chamado pela polícia para
depor. Fora de círculos de confiança, ele dirá que nem viu a foto ou ouviu
falar do caso.
Embora parte do material que circula por canais de “luzes apagadas” possa ser perturbador e mesmo legalmente problemático, também há
muito material que não o é. Variando de muito perturbador a apenas politicamente incorreto, esse conteúdo expõe os assuntos que estão chamando a
atenção dessa população em um dado momento.
12 A percepção geral é que, embora o ataque tenha ocorrido no lugar onde vivem, eles resultaram de problemas e disputas entre policiais e forasteiros criminosos. Goldstein relata sobre
o humor cotidiano entre brasileiros pobres que “zombam dos corpos mortos, sexualizados e
grotescos, e da morte dos pobres corpos” (Goldstein, 2013, p. 34).
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A relevância de um certo arquivo ou um certo tipo de arquivo fica
evidente pela quantidade de vezes que ele é compartilhado. Por exemplo, a
tensão que o WhatsApp está trazendo para as famílias locais foi capturada
em vários vídeos feitos em outros lugares do País, mas que foram intensamente compartilhados em Balduíno durante os meses em que o WhatsApp
estava se tornando popular. Muitos dos vídeos que eu recebi são de adolescentes gravando um parente ou adulto reclamando de como as mídias
sociais roubaram a atenção que os jovens antes prestavam a eles.13 Através
de clipes e imagens compartilhados, os brasileiros de contextos socioeconômicos mais baixos estão participando de conversas que conectam as pessoas
vivendo em outros lugares do País. Essas conversas em grupo acontecem
através da troca de arquivos, que também é um tipo especial de evidência
etnográfica; uma produzida por e para essa população.14

O que eu não vou mostrar
Os temas mais comuns compartilhados em conversas estilo luzes apagadas
são sexo, violência geralmente crua e feroz, coisas bizarras, humor, religião,
crianças, dança, e o que eu passei a categorizar como “representações do
domínio popular”. Política também é importante, mas apenas durante os
meses anteriores às eleições – ver capítulo “Conclusão: por que eles amam
as mídias sociais?”. Entretanto, nem todo o conteúdo que eu coletei pode
ser publicado neste livro. Muitos clipes têm conteúdo sexual explícito ou
cenas de violência que são profundamente perturbadoras, de modo que
basta um relato por escrito desse material.
Sexo e pornografia representaram, talvez, o assunto mais popular de
arquivos em circulação no povoado e esse tema está ligado ao interesse
generalizado que os moradores locais têm por casos extraconjugais. Clipes
e imagens de sexo não são exclusivamente ou mesmo predominantemente
compartilhadas por homens. Muitos dos vídeos de sexo que eu recebi
chegaram de mulheres que aceitaram ajudar na pesquisa e, não raramente,
13 O canal Why We Post no YouTube inclui alguns desses clipes, que podem ser assistidos aqui:
Why We Post (2016e e 2016c).
14 O estudo de Munn (1992), a respeito de criação de valor em relação à circulação de bens cerimoniais que ocorrem no Kula Ring, oferece um quadro teórico útil para se discutir os círculos
de troca de vídeos on-line. Ver o capítulo 3: “Value Production and Spatiotemporal Expansion
through Tag videos” em Spyer (2011).
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a razão para o compartilhamento desses arquivos não era o prazer pessoal
de assistir as cenas, mas aprender truques que elas poderiam tentar fazer
com seus parceiros – como, por exemplo, realizar uma posição sexual diferente ou como fazer massagens eróticas. Um dos arquivos amadores mostra
informativamente o processo no qual um clitóris é perfurado para ter um
piercing. E há gravações que são pornografia, mas não têm a intenção de
produzir excitamento sexual; em vez disso, elas representam certas ideias ou
opiniões e, por isso, estimulam conversas sobre certos assuntos.
Entre os tipos mais comuns de vídeo que as mulheres adultas compartilharam durante alguns meses, estavam aqueles sobre penetração anal
dolorosa ou sobre transexuais com traços femininos atraentes e (surpreendentemente, na narrativa dos vídeos) pênis grandes. Esses dois tipos recorrentes de conteúdo tocavam no assunto do machismo e de como os homens
da região criam problemas para as mulheres. Os papéis de gênero estão
mudando, conforme as mulheres estão deixando de depender do dinheiro
e da proteção dos homens, e esse diálogo entre mulheres adultas se reflete
através dessas trocas.
O conteúdo dos canais estilo luzes apagadas também inclui material que tem grandes semelhanças com freak shows em circos itinerantes de
tempos passados e presentes.15 Coisas bizarras e humor talvez sejam os dois
elementos que, combinados, interconectam todos os tipos diferentes de
arquivos que circulam entre moradores pelo Whatsapp. Aquilo que é puramente bizarro inclui vídeos de automutilação, sadomasoquismo, sexo com
animais e registros médicos (muito gráficos) de cirurgias (por exemplo, de
hemorroidas, aumento de pênis). O conteúdo visto como coisas engraçadas
e bizarras mostram pessoas defecando na rua, uma anã fazendo strip e dançando nua, um homem deformado com um pênis grande se masturbando
em um rio, e pessoas com várias formas de anomalias físicas.
15 Esses circos realmente existem. O que chegou a Balduíno tinha claramente três tipos de atrações: humor (primariamente sexo e palavrões), perigo (risco de morrer) e sexo (dançarinas
exóticas). Tanto as dançarinas exóticas como a maior parte do público tinham menos que 18
anos, portanto, eram tecnicamente menores de idade. O circo, então, parecia estar alinhado
com os tipos de “atrações” que são populares em trocas do tipo luzes apagadas. Esse tipo
de conteúdo também dialoga com as noções de carnaval e realismo grotesco discutidos por
Bakhtin. Outros estudos de grupos brasileiros de baixa renda também fazem referência a esse
gênero de comunicação. Ver Bakhtin (1984), Goldstein (2013, p. 11) e Fonseca (2000, p. 80).
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O que pode ser mostrado aqui
De alguma forma similares ou tematicamente próximos aos vídeos categorizados como bizarros estão aqueles que agrupei como “representações
do domínio popular”. Esses arquivos mostram as pessoas que incorporam
as visões sobre atraso, particularmente para adolescentes e jovens. Essa
categoria, de certa forma, é o oposto complementar das selfies postadas em
mídias sociais de caráter mais público, mostrando a beleza e a aspiração de
uma pessoa. São predominantemente vídeos amadores, feitos com o uso de
smartphones e mostrando principalmente pessoas mais velhas com sinais de
degradação física, especialmente a ausência dos dentes da frente, e frequentemente estão bêbadas.
Esses indivíduos sabem que estão sendo gravados e tendem a participar do vídeo voluntariamente, talvez ignorando como a gravação é feita
para que outras pessoas possam ridicularizá-los. Entretanto, o que é engraçado, para a audiência, não é apenas a exibição daquilo que é percebido
como feio e decadente, mas também a espontaneidade, uma abertura em
relação à sexualidade, (por exemplo, pessoas mais velhas falando e cantando
sobre sexo, ou de fato transando), um senso de humor (mesmo em relação
à sua própria degradação) e um senso de divertimento na vida. Portanto, a
popularidade desses vídeos também pode indicar como as pessoas assistindo
podem estar rindo deles, mas também com eles; negando, mas também se
identificando com essas expressões de atraso.
Dança e crianças poderiam ser subcategorias das representações do
domínio popular, mas são separadas devido à alta quantidade de vídeos
sobre esses tópicos.
A dança é uma forma como alguém pode expor sua sensualidade e
sexualidade: as danças gravadas são frequentemente representações de
atos sexuais. Mesmo dançarinos que estão sozinhos realizam movimentos
sexuais. Novamente, esse material específico produz uma percepção ambígua. Por um lado, há a qualidade e a exuberância de todas as danças; tanto
crianças como adultos exibem coordenação física, energia, intensidade e
criatividade. Também não é incomum que a gravação desses vídeos aconteça em casa, com os pais e parentes rindo de maneira encorajadora da exibição de excelência e da criança imitando o mundo dos adultos.

POSTAGENS VISUAIS: LUZES ACESAS, LUZES APAGADAS

115

Figura 3.2 – Captura de tela de um vídeo amador que circula entre pessoas de baixa renda.

Figura 3.3 – Captura de tela de um vídeo amador que circula entre pessoas de baixa renda.
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Figura 3.4 – Captura de tela de um vídeo amador que circula entre pessoas de baixa renda.

Figura 3.5 – Captura de tela de um vídeo amador que circula entre pessoas de baixa renda.

Figura 3.6 – Captura de tela de um vídeo amador que circula entre pessoas de baixa renda.
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É importante ter em mente como as imagens analisadas até agora
são diferentes do material a seguir, que circula abertamente no Facebook.
Embora o foco primário da atenção nas timelines seja a beleza e a conquista
ou aspirações futuras da pessoa, as interações pelo WhatsApp e pelo chat
do Facebook exibem com maior frequência “feiura” e a realidade atual dos
outros próximos ou culturalmente similares. O modo “luzes acesas” traz
os aspectos benignos e domados da vida próspera à qual a pessoa aspira,
enquanto no modo “luzes apagadas” vemos os tipos de experiências mais
comumente relacionados à pobreza da América Latina. Mas o modo “luzes
apagadas” não é só triste e temeroso (pode frequentemente ser associado a
diversão e humor), mas é constantemente obscuro em sua essência.

Luzes acesas
Este grupo de imagens tem alguma semelhança com a forma como a fotografia existia no povoado anteriormente às câmeras digitais e às mídias
sociais. Os tipos mais antigos de conteúdo fotográfico que eu vi nas casas
das pessoas eram retratos de pais, avós e outros membros da família – registros que foram analisados como representações visuais de papéis e relacionamentos (Bourdieu e Bourdieu, 2004). Essas imagens mais velhas já
existentes se relacionam ao modo “luzes acesas” no sentido de como elas
parecem apresentar as convenções morais mais altas em relação a respeito
por família e hierarquias familiares.16 Entretanto, essas imagens mais antigas e impressas em papel são raras, dada a ausência, até recentemente, de
negócios relacionados à fotografia no povoado, as limitações econômicas
gerais da maioria das famílias e o fato de que essas imagens frequentemente
registram ocasiões especiais, como casamentos formais, que ainda não são
uma prática comum entre muitos moradores de Balduíno (Agier, 2007;
Azevedo, 1966 e Woortmann, 1987).
Conforme as demandas por emprego formal cresceram na área, fotos
do estilo próprio para identidade se tornaram parte do processo de registro
oficial que a burocracia do governo exige para fornecer as carteiras de identidade e a carteira de trabalho, entre outros. Mais recentemente, conforme
o dinheiro começou a circular mais amplamente em famílias de baixa renda
16 Bahia (2005) nota como esses tipos de foto não estão mostrando indivíduos, mas os papéis
sociais que eles representam.
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e um transporte público melhor facilitou as visitas a Salvador, alguns moradores adquiriram câmeras pré-digitais de baixo custo. Essas fotos registravam, principalmente, ocasiões especiais, como viagens ou comemorações
em família e também acompanhavam o crescimento dos filhos da família. A
maior parte desse material é mantida em álbuns fotográficos ou caixas, que
ficam guardadas em armários ou gavetas e cuidadas por adultos.
Especialmente nas casas de famílias evangélicas, algumas dessas fotos
estão, agora, sendo emolduradas e mostram ligações familiares e aspiração,
que é expressa através de roupas, do cenário (se referindo a viagens), através
das formas de pose, tiradas de revistas (o noivo segurando a noiva no ar com
o mar de fundo), e, mais recentemente, fotos no estilo selfie, mostrando
afeto entre parentes e amigos próximos. Hoje, muitas dessas fotos emolduradas que decoram as casas das pessoas são originalmente tiradas com o
uso de câmeras de celulares e impressas localmente. Esse é um aspecto tão
importante de suas vidas que este povoado relativamente pequeno tem um
negócio local próspero que provê serviços de impressão e molduras.
Esses registros do indivíduo moderno e próspero acontecem frequentemente através do compartilhamento de grandes quantidades de imagens
tiradas em cenários privados17 e têm como objetivo alcançar não aqueles
indivíduos socialmente próximos como parentes e amigos, mas frequentemente pessoas fora de seu círculo social.18

Autorretratos, beleza e consumo
Não é a grande quantidade de imagens que torna as linhas do tempo das
pessoas de Balduíno particulares em relação às dos brasileiros de contextos
socioeconômicos diferentes. O que é interessante é o tempo investido na
fabricação dessas fotos e os elementos particulares que são ou trazidos para
frente ou apagados na foto.
17 Conforme o capítulo “Panorama social: se escondendo em plena luz” explica, os moradores
locais expõem conteúdo controlado que mostra intimidade. Esse argumento também segue
a ideia de que privacidade não precisa ser conceitualizada como um território com limites
claros, mas como a capacidade de controlar as informações sobre nós mesmos. Ver Müller
(2004).
18 Estudos recentes sugerem que privado e pessoal não são mais sinônimos, e que compartilhar conteúdo íntimo “facilita [o contato ou encontro com estrangeiros], devido aos múltiplos
aspectos positivos desses encontros” (Lasén e Gómez-Cruz, 2009).
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Particularmente os adolescentes se esforçam muito para mostrar
asseio, por exemplo, ao constantemente usar corretores ortográficos antes
de postar conteúdo publicamente e ao evitar a captura de cenas associadas
à pobreza. Escrever errado palavras – um assunto que o capítulo “Educação
e trabalho: tensões nas classes” discute – indica que a família da pessoa é
“atrasada” por não entender o valor da educação ou não ter como pagar os
estudos de seus filhos. Os jovens, em particular, podem ficar com muita
vergonha de ter parentes adultos que não valorizam a educação formal.19
Isso também se traduz na atenção que se presta nas notificações de mídias
sociais20 para apagar comentários com erros de ortografia ou feitos no lugar
errado por parentes mais velhos. Similarmente, a aparência de paredes de
tijolo inacabada, pode-se dizer que é o cenário mais recorrente do povoado,
é meticulosamente apagada de fotos. Eles fazem isso escolhendo não tirar
uma foto que mostre esse tipo de fundo – já que essa imagem, em parti
cular, sugere que a família não prosperou e por isso não conseguiu ter uma
casa “apropriada”, com paredes com acabamento de gesso.

Figura 3.7 – O tipo de parede de tijolo aparente que é um dos elementos visuais mais comuns no
povoado, mas é evitado em fotos por representar pobreza e retrocesso.
19 A pesquisa histórica de Bartlett (2007) ecoa um modo de pensar que os adultos têm em
Balduíno, de que a educação corresponde a aprender a valorizar relações familiares e aprender
habilidades de trabalho com seus parentes.
20 Serviços como o Facebook notificam o usuário de ocorrências particulares relacionadas à sua
presença on-line. Isso inclui casos de comentários ou “curtidas” dos posts dos usuários.
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O cabelo é frequentemente alisado e tem uma franja
Nos casos a seguir, mostrar beleza significa focar no cabelo. O cabelo é
importante para as mulheres de Balduíno, já que a maior parte das pessoas
têm ascendência africana (Baran, 2007) e dado que o povoado é o epicentro colonial do tráfico de escravos, alisar o cabelo (Caldwell, 2003) é, em
geral, percebido como algo que corresponde à higiene e ao progresso. Essa
não é apenas uma questão de gosto, já que os informantes relataram que os
empregos administrativos com melhores salários não estão disponíveis para
mulheres que adotam um cabelo estilo “afro”. Mas essa situação mudou
recentemente, com homens e mulheres mais jovens abandonando a dependência do alisamento.

Figura 3.8 – Selfie mostrando os cabelos alisados.
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Figura 3.9 – Selfie mostrando os cabelos alisados.

Selfies frequentemente mostram símbolos de
mobilidade ascendente, como roupas e acessórios
Outro elemento-chave a se notar é o uso de fotos para mostrar a prosperidade de um indivíduo através do consumo.21 Nos casos de selfies feitas por
mulheres, a roupa tem que ser nova, e a pessoa geralmente usa maquiagem,
acessórios e outros itens. Essas fotos são altamente posadas. Muitos jovens
tiram esse tipo de foto na frente do espelho, para conseguir mostrar seus
smartphones junto com eles.

Figura 3.10 – Selfie exibindo smartphone.

21 Em uma pesquisa conduzida em uma vizinhança de baixa renda no Brasil, Pinheiro-Machado
e Scalco (2012) tratam do fenômeno do consumo de itens de marca caros, apontando a
importância que esses atos têm em mostrar autoestima e declarar uma melhor condição de
cidadania.
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Figura 3.11 – Selfie exibindo computador do tipo tablet.

Muitas dessas selfies também são tiradas em academias; tanto porque
a academia representa o tipo de consumo relacionado à mobilidade social
ascendente,22 além de as academias possuírem espelhos de tamanhos maiores que permitem que se tire fotos de corpo inteiro para mostrar itens como
tênis, relógios e smartphones.

Figura 3.12 – Selfie na academia.
22 As visões de aspiração aparecem de maneira diferente nos locais de pesquisa do projeto Why
We Post. Na América Latina, Trinidad e norte do Chile representam exemplos opostos de
como, respectivamente, o consumo se torna visível para diferenciar indivíduos ou como
valores de coletividade predominam. Na China rural e industrial, trabalhadores industriais
migrantes refletem seus objetivos de obter riqueza ao encenarem fantasias de consumo,
enquanto na China rural as aspirações econômicas são conformadas pela tradição (Haynes,
2016; McDonald, 2016; e Wang, 2016).
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Figura 3.13 – Selfie na academia.

A expectativa de receber comentários elogiosos e curtidas
Atrair atenção através de curtidas e comentários é uma parte importante
de se estar on-line. Esses retratos são compartilhados com a expectativa
de mobilizar atenção, que é materializada através de comentários curtos
dizendo como a pessoa está bonita.
Esses mesmos tipos de selfie, que anteriormente eram destinadas à
linha do tempo do Facebook da pessoa, agora também são compartilhadas
regularmente em grupos de WhatsApp.

Figura 3.14 – Selfie e os comentários complementares deixados por amigos.
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Figura 3.15 – Selfie e os comentários complementares deixados por amigos.

Os adultos também usam a fotografia para mostrar prosperidade, o
que também está relacionado a mostrar certos tipos de roupas, mas seus
retratos denunciam sua inexperiência com o ato de fotografar e ser fotografado (embora isso tenda a melhorar com o tempo e prática com o uso
de mídias sociais). Em vez de selfies, a foto é geralmente tirada por outra
pessoa, enquanto eles posam sisudos, como se vê em fotos de família antigas ou fotografias tiradas para carteiras de identidade. Os resultados têm
um desempenho estético pior do que aqueles de pessoas mais jovens do
povoado, mas a preocupação com encontrar um fundo neutro é recorrente.
O oposto de descolado
As pressões sociais para mostrar asseio também aparecem quando essa aspiração à beleza e à perfeição é negada. Tome como exemplo a história de
Patrícia, uma menina de 13 anos de idade que vive com seus pais e três
irmãs que têm de 11 a 17 anos. Cada uma das irmãs têm uma personalidade distinta, e a Patrícia é a adolescente aventureira, extrovertida que ama
sair com amigos e sonha em se tornar uma dançarina profissional para trabalhar com bandas de Pagodão23 e outros gêneros musicais locais.
Uma vez, Patrícia tirou uma foto de sua irmã mais velha, Sara, dormindo no sofá e postou a foto no Facebook. A foto não era legal, segundo
23 Pagodão e pagofunk são gêneros nativos da Bahia que fundem o estilo ostentação do gangsta-rap com influências musicais que vão do samba e do funk brasileiro ao reggaeton caribenho.
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os padrões de uma adolescente vivendo em Balduíno: o cabelo, a maquiagem, o tipo de roupa e o ângulo da pose – tudo estava ou faltando ou
errado. Quando Sara acordou, encontrou seu perfil do Facebook cheio de
mensagens de amigos, parentes e mesmo de pessoas que ela não conhecia
zombando dela. Alguns dias depois, Sara viu a oportunidade de se vingar e
tirou uma foto parecida de Patrícia, mas em vez de imediatamente publicá-la, ela decidiu antes atormentar sua irmã ao mostrar para ela a foto. A ideia
de aparecer publicamente em uma situação tão humilhante provocou uma
briga feia entre as duas e sua mãe teve que interferir, mandando que Sara
apagasse o arquivo.

Figura 3.16 – Selfie de adulto.

Figura 3.17 – Selfie de adulto.
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Mostrando diversão
Se seguirmos também o que adultos postam, podemos ver como esse desejo
de ser atraente e de ser próspero se misturam. Um assunto que mostra isso
bem é o compartilhamento de imagens que mostram diversão. Tais fotos
sugerem que alguém tem dinheiro para consumir para além de sua sobrevivência. Entretanto, o compartilhamento de fotos que exibe comemorações
também se refere a uma tensão no local a respeito do significado de riqueza.
Essas imagens contribuem para as contínuas disputas de poder locais sobre
o que é mais importante na vida: dinheiro conquistado através de trabalho
duro ou a autonomia de resistir a empregos formais.
Essa tensão fica mais explícita entre migrantes/cristãos evangélicos e
nativos/não evangélicos, mas também se refere a perspectivas opostas entre
jovens que preferem empregos formais e adultos que resistem a relações
formais de trabalho como algo que os escraviza. Migrantes mais recentes
chegam para preencher as demandas por trabalho dos resorts turísticos que
são abertos durante o ano. Trabalhar nos resorts fornece vantagens, como ter
um salário fixo e poder receber os benefícios como o auxílio desemprego do
governo.
Entretanto, isso também impõe custos altos ao esforço de criar famílias. Crianças e outros parentes são deixados para trás durante as horas de
trabalho. As demandas dos hotéis atingem seu pico exatamente no verão
(durante as férias escolares) e também são mais altas nos fins de semana
e feriados. As pessoas, especialmente as mulheres, têm que se acostumar
a estar longe de suas casas e também têm que aguentar as reclamações e
a pressão que seus parceiros e parentes mais velhos frequentemente fazem
para que a mulher se atenha a seu papel de cuidar da casa e das crianças.24
Mostrar diversão é uma forma recorrente que os moradores usam para
tratar dessa questão nas mídias sociais.
Piscinas, praias e álcool
Em termos de mostrar diversão através da prosperidade, um dos locais mais
desejados para se tirar fotos é a piscina. Não há piscinas públicas ou privadas
24 Mães, assim como os parceiros, são frequentemente mais críticos em relação a mulheres que
adotam empregos formais, como mostra este vídeo: https://youtu.be/VESJuboJZoM (Whay
We Post, 2016a).
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em Balduíno (são abundantes em propriedades mais ricas do outro lado da
estrada), então, passar algum tempo em uma piscina mostra as conexões
sociais da pessoa, tanto quanto expressa um interesse em alcançar mobilidade social ascendente. Visitar piscinas geralmente resulta de amizades com
empregados domésticas que cuidam da casa para os patrões ou, em alguns
casos, com patrões ou ex-patrões que são os proprietários dessas casas de
veraneio, mas, embora esteja implícito que a pessoa na foto não é a proprietária da piscina, as fotos desafiam a imagem estereotípica do trabalhador
pobre sem grandes pretensões.

Figura 3.18 – Foto mostrando satisfação na piscina.
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Figura 3.19 – Foto mostrando pessoas aproveitando a piscina.

Consumir bebidas alcóolicas mostra não apenas uma vontade de
aproveitar a vida, mas também marca a pessoa como não sendo cristã evangélica, eliminando as conotações negativas associadas a essa condição.25

Figura 3.20 – Foto mostrando pessoas bebendo com amigos.
25 Essa tensão ideológica é apresentada com mais detalhes no primeiro capítulo “Local de
pesquisa: o Brasil emergente”.
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Figura 3.21 – Foto mostrando uma pessoa se divertindo bebendo.

A praia é associada ao turismo e a atividades de turistas, então, fotos
na praia também indicam uma aspiração à mobilidade social ascendente.

Figura 3.22 – Foto mostrando pessoas aproveitando um ponto turístico.

Figura 3.23 – Foto mostrando pessoas aproveitando um ponto turístico.
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Comer
Comida indica tanto que alguém aproveita a vida como também indica
prosperidade. A carne é particularmente representativa de riqueza, já que
carne sem ser seca raramente era consumida na região no passado, devido
a seu alto custo. Churrascos, uma prática associada às regiões mais economicamente desenvolvidas na parte do sul do País, são frequentemente
acompanhados por música alta, já que tanto o som como o cheiro “transmitem” o evento pela vizinhança. Churrascos representam, na verdade, uma
das práticas comuns entre cristãos evangélicos e não evangélicos, e ambos
os lados comumente fazem posts sobre churrascos nas mídias sociais. Note
como as poses na foto abaixo congelam o momento em que todos estão
conectados à comida.

Figura 3.24 – Foto em churrasco, consumindo carne bovina.
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Cristãos evangélicos e jovens, em geral, também mostram o consumo
de produtos fast-food, que os liga ao mundo moderno e urbano, já que a
pessoa consegue, financeiramente, estar nesses lugares como clientes pagantes e não como empregados.

Figura 3.25 – Foto de comida em uma festa de aniversário infantil.

Figura 3.26 – Foto em um shopping, consumindo fast-food.

Mostrando conexões
O tópico de diversão também se relaciona ao prazer de se estar com pessoas.
Já que brasileiros são, em geral, percebidos e percebem a si mesmos como
tendo uma sociabilidade intensa,26 não é surpreendente que ocasiões sociais
também emerjam como um dos principais temas a respeito dos quais as
pessoas postam no Facebook.
26 Ver trabalhos sobre meios de comunicação populares, como: Holmes (2013).
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Figura 3.27 – Foto mostrando laços familiares.

Relacionamentos com colegas
Relacionamentos tradicionais com seus iguais (vizinhos com mesma idade e
condições socioeconômicas) não são originalmente chamados de “amigos”,
mas “colegas” em Balduíno. Esse tipo de relacionamentos diz respeito a
correr riscos, aventuras e diversão. As imagens abaixo sugerem esse tipo de
relacionamento sendo mostrado com referência a uma cultura de “gueto”
relacionada a uma sexualidade mais evidente, estética hip hop e estilo de
vida gângster.
Roupas de marca são uma peça chave, já que representam não só que
a pessoa está se arrumando, mas que ele ou ela pode gastar dinheiro para
além de mera sobrevivência para comprar roupas. Os moradores explicam
que o ponto de vestir essas peças da moda é mostrar a associação da pessoa
com a criminalidade, ao vestir marcas que só podem ser compradas por
alguém que não está ganhando dinheiro como um trabalhador de baixa
renda típico.
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Figura 3.28 – Foto mostrando relacionamentos com colegas.

Figura 3.29 – Foto mostrando relacionamentos com colegas.

Assim como o estilo ostentação hip-hop, o cristianismo também é
mostrado através da moda e de práticas. Pelo cristianismo evangélico, a
ideia de “amizade” vem sendo mostrada como um novo gênero de relacionamento, que aparece em memes como os abaixo. Como é comum no Brasil
popular, homem e mulher evitam interagir fora do estritamente necessário
para não se tornarem o assunto de rumores sobre infidelidade conjugal. A
imagem – de um homem e uma mulher se abraçando – é contrária ao que
se presume localmente sobre gênero ter que existir em domínios separados.
Essa posição é reforçada pelos valores cristãos evangélicos, que promovem
a construção de companheirismo entre marido e mulher e, mais amplamente, entre membros de cada igreja.
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Figura 3.30 – Meme sobre amizade entre homens e mulheres.

Embora grupos não evangélicos evitem unir homens e mulheres em
fotos,27 os jovens evangélicos são menos submissos a separações de gênero e
mostram, como sinal de modernidade e “valores civilizados”, que homens
e mulheres podem ter relacionamentos que não sejam necessariamente
românticos ou sexuais.

Figura 3.31 – Foto mostrando laços de amizade que incluem adolescentes homens e mulheres.

27 Ver o caso de Margarete no capítulo “Panorama social: se escondendo em plena luz”.
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Casais, romance e casamento
Conforme passamos da exibição mais informal de pessoas se divertindo
para a exibição mais formal de “casais” propriamente dito, também nos
aproximamos de uma área muito específica da vida ideal, que tem raízes
religiosas, não seculares.
Não são muitos os casais que compartilham fotos de si mesmos juntos
e aqueles que o fazem tendem a ser evangélicos. Uma das formas que eles
têm de mostrar sua devoção a Deus é mostrar sua fidelidade no casamento.
É possível fazer isso publicando on-line fotos da cerimônia. Essas celebrações formais, pelos custos que implicam e por serem uma prática mais
associada a setores mais ricos da sociedade, também servem para mostrar
aspirações e prosperidade.

Figura 3.32 – Foto mostrando laços de matrimônio.

Jovens que não se casaram, se mostram on-line como namorados
demonstrando o comprometimento com o relacionamento. Essas imagens
refletem modernidade e valores cristãos.
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Figura 3.33 – Foto mostrando relacionamento romântico.

A presença de igrejas cristãs evangélicas influencia a percepção geral
sobre o que são famílias e como membros da família devem se comportar.
Pais, que tradicionalmente são menos envolvidos na criação direta de seus
filhos, aparecem e se mostram nas mídias sociais demonstrando intimidade
no contato com seus filhos e lado a lado com sua parceira, emulando a
estrutura de famílias nucleares. Mesmo casais não evangélicos se sentem
pressionados a usar essas celebrações para aparecerem como modernos e
prósperos, em oposição a atrasados e pobres. A prosperidade e a modernidade são representadas pela abundância de comida e também pela riqueza
de cores dos doces e da decoração.

Figura 3.34 – Foto mostrando laços de família nuclear.
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A forma como essas novas noções de amizade e de relações conjugais
aparece nas mídias sociais também aponta para o valor de usar conteúdo
visual que os informantes por si mesmos criam e usam para mostrar e examinar as mudanças nas normas de relacionamentos em uma sociedade.

Mostrando fé
Cristãos evangélicos mostram sua fé através
de um código de vestimenta rigoroso
O Facebook, em Balduíno, reflete as mesmas preocupações encontradas off-line no lado público das famílias evangélicas. Nesse espaço on-line, ser um
cristão evangélico se manifesta pela exibição de sua cristandade “fora do
armário” – especialmente considerando que a “evangelização” é uma característica diferenciadora desse grupo. Para eles, a espiritualidade e a moralidade da pessoa precisam estar constantemente sendo exibidas socialmente.
As roupas são muito importantes nesse contexto, como um marcador
de distinção socioeconômica e de evolução moral (já que itens mais sóbrios
se opõem à sexualidade exposta relacionada à prostituição e infidelidade);
“roupas apropriadas” mostram que a pessoa abraçou a cultura elevada, de
bom gosto e os valores cristãos. Ao seguir um código de vestimenta parecido, identificam uns aos outros tanto on-line e off-line e mostram sua fé e
comprometimento com a igreja.
Os cristãos evangélicos de Balduíno estão mais preocupados com
evangelizar do que com atividades de caridade. O ato de promover o cristianismo acontece quando eles compartilham testemunhos do trabalho de
Deus em suas vidas. Off-line, vemos essa prática durante os cultos e como
parte da vida cotidiana quando estão constantemente mencionando ou
conversando sobre religião. O mesmo processo de expressar e tornar a fé
visível aparece nas mídias sociais. Junto com a exibição de prosperidade e
elevação moral, cristãos evangélicos mostram sua fé nessas plataformas ao
compartilhar memes morais e religiosos.
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Figura 3.35 – Foto mostrando laços entre amigos da igreja.

Figura 3.36 – Foto de canção durante o culto.
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Figura 3.37 – Foto mostrando laços românticos entre cristãos evangélicos.

Figura 3.38 – Meme de cristãos evangélicos.
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Figura 3.39 – Meme de cristão evangélico.

Figura 3.40 – Meme de cristão evangélico.
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Pode ser que fique mais fácil perceber as mídias sociais como tendo
um caráter “luzes acesas” ao considerar que todas as fotos apresentadas
nesta seção expõem elementos das vidas pessoais dos usuários – suas casas,
parentes, colegas, rotinas, práticas religiosas, etc. – e são postadas sem filtros
de conteúdo de modo a serem acessíveis por qualquer um que esteja usando
as mesmas plataformas. O termo “luzes acesas” é uma denominação ampla
para indicar um padrão que conecta as imagens incluídas nesta seção. Ele
não indica uma plataforma específica, mas uma disposição para usar mídias
sociais para alcançar um determinado público, frequentemente com a motivação de exibir o progresso pessoal e familiar. E embora esse tipo de postagem seja mais frequentemente mostrado nas linhas do tempo do Facebook,
de caráter público, outros espaços, como grupos de WhatsApp, também
podem servir para o mesmo propósito.

Indiretas
Já vimos imagens que funcionam como propaganda do eu moral (luzes
acesas) e de imagens que são trocadas secretamente (luzes apagadas), porque
referem-se a aspectos da vida considerados como atrasados ou moralmente
inaceitáveis. Nesse contexto, a indireta é um gênero híbrido e, conforme
o capítulo “Panorama social: se escondendo em plena luz” mostra, é uma
forma de as pessoas negociarem conflitos.
Indiretas em postagens visuais referem-se a uma prática de comunicação na qual as pessoas tornam conflitos públicos sem se referirem diretamente à outra pessoa (o adversário) envolvida no problema. O medo de
vingança é normalmente o que limita os casos de confrontação direta entre
pessoas com interesses opostos. Off-line, as pessoas “mandam indiretas” ao
falar em voz alta sobre um assunto perto da pessoa que está sendo criticada,
mas sem falar com ele ou ela diretamente.28
A típica situação para indiretas nas mídias sociais é quando duas
mulheres disputam um solteiro. A prosperidade econômica também é uma
motivação recorrente para fofocas. Os moradores circulam fofocas sobre
como a riqueza dos outros é resultado de prostituição ou crime. E isso
28 Um contraste possível a esses casos de pessoas evitando situações que poderiam causar conflitos é a discussão de Gilsenan (2003) a respeito de situações em que as pessoas “concordam”
em não se encontrarem em espaços públicos (como o mercado) já que, reconhecer que estão
se encontrando, significa que elas têm uma obrigação moral de brigar.
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pode, então, se tornar uma confrontação por meio de indiretas. Conforme a
pessoa exibe sua prosperidade através de postagens de “luzes acesas”, alguns
conhecidos desdenham suas conquistas falando pelas costas da pessoa. Ao
ficar sabendo, a pessoa sendo atacada, então, escreve nas mídias sociais que
a fofoca é motivada por inveja. O argumento comum é que os outros estão
espalhando mentiras para diminuir suas conquistas. A indireta vira uma
forma de chamar mais atenção para os sucessos da pessoa.
Os memes são uma forma popular que os moradores usam para
explicitar tensões que existem em suas vidas. Essas imagens, geralmente com
conteúdo de humor ou moralizante, são repassadas on-line promovendo ou
reforçando normas sociais (Miller et al., 2016). Tirando do contexto uma
postagem específica, os memes que dão indiretas lembram um tipo pessimista de sabedoria popular, mas para quem mora no povoado, conhece a
história de quem postou. Por exemplo, uma mãe no povoado está brigando
com a filha adulta, que não quer trabalhar, consome as coisas de casa e vive
saindo à noite. Se essa mãe posta um com uma indireta, sabe-se quem ela
provavelmente está atacando.
Perda de confiança
A perda de confiança é normalmente relacionada à fofoca. Ela se refere à
situação de descobrir ou deduzir que alguém considerado como amigo era
quem estava espalhando mentiras sobre a pessoa.
Tornar-se amigo de alguém no Facebook gera expectativas diferentes.
Muitos reclamam sobre as pessoas que solicitaram para se conectarem pelo
Facebook e, apesar da conexão, nunca tiveram a iniciativa de conversar com
eles antes pelo chat. O abaixo trata dessa questão e mostra a percepção de
que o Facebook não serve tanto para construir relacionamentos, mas para
as pessoas espionarem umas às outras.
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Figura 3.41 – Meme que expressa a perda de confiança.

Figura 3.42 – Meme que expressa a perda de confiança.
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Figura 3.43 – Meme que expressa a perda de confiança.

Figura 3.44 – Meme que expressa a perda de confiança.
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Figura 3.45 – Meme irônico sobre a ideia de contatos no Facebook serem amigos.

Diferenças religiosas
Esses conflitos também acontecem no contexto de diferenças religiosas.
Cristãos evangélicos são constantemente criticados por serem “esnobes”,
por “pensarem que eles são melhores que os outros”, por pregarem sobre o
mundo espiritual enquanto acumulam riqueza.

Figura 3.46 – Meme criticando o materialismo nas igrejas evangélicas.
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Na igreja, há tensões que surgem em posts de Facebook quando vemos
questões que tratam de comportamentos apropriados ou inapropriados. Há
tensões entre pessoas jovens, especialmente meninas, que são criticadas por
fotos que postam no Facebook vestindo roupas (durante o culto ou em
público) que não foram vistas como aceitáveis para uma pessoa evangélica.
A imagem abaixo critica jovens meninas que se vestem inapropriadamente, especialmente quando se trata de irem à igreja.

Figura 3.47 – Foto mostrando uma crítica moral em relação a como mulheres deveriam se vestir.
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Figura 3.48 – Foto compartilhada entre cristãos evangélicos que mostra a suposta “decadência de
valores” na sociedade de hoje.
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Figura 3.49 – Foto mostrando crítica moral em relação a como parceiros devem se comportar em
relacionamentos.
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Conflitos geracionais

Figura 3.50 – Foto mostrando a suposta “decadência de valores” na sociedade hoje.
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Conclusão
O primeiro elemento a ser ressaltado neste capítulo é o de que as pessoas
são o centro das atenções dos moradores. A vontade de fotografá-las – a si
mesmos, parentes, vizinhos, colegas de trabalho ou escola – ecoa o interesse por usar as mídias sociais como uma ferramenta que ajuda a manter a
densa sociabilidade das pessoas em Balduíno.29 Diferentemente de pessoas
das classes privilegiadas, que frequentemente postam fotos de paisagens
pitorescas, pratos de comida e drinques sofisticados, bichos de estimação
ou enquadramentos artísticos de certos objetos como um vaso de flores, o
assunto das imagens que os moradores do povoado compartilham é pessoas
conhecidas. Especialmente em mídias sociais de luzes acesas, suas câmeras
focam quase exclusivamente em si mesmos e nas pessoas mais próximas, e
essa prática era comum mesmo antes de a conectividade móvel ter simplificado o ato de postar imagens on-line.30
O principal objetivo deste capítulo foi oferecer um contexto para
analisar as várias formas de trocas sociais ocorrendo em Balduíno. A ferramenta analítica proposta aqui separa material visual coletado ao contrastar
inicialmente duas motivações para o uso das mídias sociais. Estas foram
nomeadas de “luzes acesas” e “luzes apagadas”. Outro objetivo foi mostrar
as imagens que eles compartilham mais frequentemente através de interações nas mídias sociais.
Observando ainda mais os tipos de conteúdo visual circulando pelo
povoado, a diferença que emerge imediatamente é em relação ao público
pretendido. Parte do material só é mostrado a indivíduos ou pequenos
grupos e circula através de trocas diretas entre pessoas que se conhecem e
confiam umas nas outras (luzes apagadas); outras imagens são mostradas
abertamente nas timelines, sem filtros de conteúdo, para associar a pessoa
que está postando com valores morais abertamente compartilhados como
aspiração e prosperidade (luzes acesas). E há a indireta, um tipo híbrido
que aparece tanto nas linhas do tempo do Facebook como em trocas de
29 Bourdieu (in Bourdieu e Bourdieu, 2004) analisa a fotografia camponesa em termos de como
ela representa unidade. A etnografia de Empson a respeito de famílias de pastores na Mongólia
examina como as fotografias colocadas na casa representam ou materializam diagramas de
parentesco; uma afirmação similar pode ser feita em relação às fotos que os usuários de internet escolhem publicar em suas mídias sociais de caráter mais público.
30 Muitos moradores hoje, incluindo adultos, ainda carregam centenas de fotos em seus telefones, que são mostradas para pessoas quando se encontram em seus cotidianos.
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WhatsApp. As indiretas normalmente respondem a situações de conflitos,
escândalos e fofocas. Quando se trata de imagens, memes que expressam
indiretas frequentemente defendem padrões morais altos, um direito moral
à prosperidade ou acusam alguém que estaria traindo sua confiança.
Comparar esses três tipos de conteúdo nos ajuda a entender os papéis
que essas trocas têm em um contexto de mudanças intensas por causa do
crescimento das oportunidades de trabalho formal e da migração. Os moradores estão continuamente olhando para as tradições e contrastando-as
com as novas possibilidades que agora existem em relação a família, gênero,
trabalho, religião, sexualidade e classe. Essas tensões se tornam mais óbvias
quando se leva em consideração como os tipos de imagens compartilhadas
mudam radicalmente quando vamos de luzes apagadas para luzes acesas.
Ao se contrastar as imagens da primeira e da segunda parte do capítulo, talvez fique a impressão de que são pessoas diferentes que postam
um e outro tipo. Entretanto, esses conteúdos tão diferentes circulam pelos
mesmos smartphones e computadores. Vamos entender melhor o uso das
mídias sociais no Brasil popular ao perceber como esses tipos de conteúdos
diferentes representa aspectos da mesma realidade.
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4
Intimidade: redes densas

É comum, em Balduíno, ouvir os moradores falando com ar de nostalgia
sobre “a época em que o povoado era como uma família”. Isso se refere ao
período antes da abertura das várias estradas na região; quando – como
o primeiro capítulo apresenta – sua economia era rural e viajar até feiras
e mercados em cidades próximas levava algumas horas ou dias, seja indo
velejando ou a pé. E quando falam dessas “relações de família” que os
conectava no passado, é metaforicamente, para indicar como as pessoas
confiavam e apoiavam umas às outras, mas também, de certa forma, diziam
isso literalmente.
No início da década de 1950, quando apenas algumas centenas de
pessoas viviam no povoado, os moradores comumente casavam-se com
locais ou pessoas de vilas vizinhas, então, na maioria dos casos, qualquer
pessoa conseguia encontrar ligações que a associassem aos outros residentes.
Essas conexões poderiam ser feitas considerando laços de sangue, matrimoniais, diferentes formas de adoção de crianças e também conexões de família afetiva (por exemplo, por apadrinhamento), que eram especialmente
importantes nos relacionamentos entre trabalhadores e proprietários de
terra e líderes políticos locais.
E embora a população da região esteja expandindo rapidamente
devido à migração promovida pela oferta de trabalho e os antigos moradores sempre reclamem do número crescente de gente de fora, aqui e em
outros povoados da Costa dos Coqueiros eles ainda retêm formas densas
de relacionamentos sociais. Essa densidade resulta de várias características
da vida nessas localidades: muitos têm laços familiares locais que moram
próximos entre si; a população vive em uma área relativamente pequena e
se encontra constantemente; e também devido à importância de redes de
ajuda mútua, que compensam a presença fraca de serviços públicos.
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Se tornou lugar comum, em pesquisas acadêmicas e no jornalismo,
dizer que as novas tecnologias afastam e individualizam as pessoas,1 mas
esse não parece ser o caso em Balduíno. A princípio, a mídia social serve
para manter as pessoas próximas em contato contínuo quando elas saem do
povoado.
Dado o contexto de vida social densa do povoado, este capítulo vai
considerar algumas das ligações íntimas2 que existem lá hoje3 para examinar
como esses vínculos foram fortalecidos ou enfraquecidos porque os moradores hoje usam as mídias sociais. A primeira seção vai observar a consequência das mídias sociais para as amplas redes de ajuda mútua que existem
para além de conexões de família direta. Nos casos desses relacionamentos,
os indivíduos oferecem uns aos outros apoio emocional e material, o que
se traduz (entre outras coisas) em cuidados com as crianças uns dos outros,
intervenções em casos de doenças ou violência, compartilhamento de informações e na constante ajuda que eles dão uns aos outros para encontrarem
oportunidades de trabalho.
1 Este é o argumento aqui: Turkle (2012).
2 Para considerar como as pessoas de baixa renda de Balduíno percebem o que é íntimo, pode
ser útil aplicar uma definição sociológica do que significa intimidade. A socióloga argentina
Viviana Zelizer conceitualizou que as associações íntimas são “relacionamentos que duram
mais tempo, tem maior variedade, e são mais intensos nos quais pelo menos uma parte ganha
acesso a” conhecimento íntimo de informações físicas, informacionais e emocionais. Em
outras palavras, Zelizer (2000) descreve a proximidade pessoal em termos de conhecimento
sobre uma pessoa a que apenas poucas outras pessoas têm acesso. Essa definição precisa ser
considerada em relação às particularidades da vida social local, que será apresentada em cada
seção. Outra vantagem de usar esta definição é que ela descreve intimidade independentemente de ser neutra ou positiva. O conhecimento íntimo que os moradores locais têm das
pessoas em Balduíno é frequentemente usado para atacar e envergonhar. A importância da
indiretividade, como o segundo capítulo sugere, deriva dos esforços para criar instâncias de
privacidade.
3 As fontes disponíveis para examinar os relacionamentos íntimos no passado são muito limitadas. A história de brasileiros pobres analfabetos representa um desafio para acadêmicos
das humanas, particularmente quando se trata de discutir o domínio íntimo, conforme trata
esta passagem de Falci (2004): “Os pobres livres, as lavadeiras, os vendedores, as costureiras
e rendeiras – tão conhecidos nas canções do Nordeste –, os coletores de água nos riachos, os
quebradores de coco e as parteiras, todos aqueles que temos mais dificuldade em conhecer:
eles não deixaram propriedades depois que morreram, e suas crianças não abriram inventário,
não escreveram ou falaram de suas aspirações, medos, angústias, porque eram analfabetos
e tinham, em seu trabalho cotidiano, que lugar pela sobrevivência. Se sonhavam, para que
sobrevivessem, não podemos saber”.
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A seguir consideramos como as mídias sociais impactaram em como
as pessoas encontram, mantêm ou terminam relacionamentos amorosos.
Isso é importante dada a intensidade com a qual os moradores associam
infidelidade ao uso das mídias sociais. A última seção lida com os efeitos
das mídias sociais no relacionamento entre pais e filhos. Os filhos são conscientes de que eles amam as mídias sociais em grande parte porque ser este
um espaço menos controlado por adultos. Eles sabem que seus pais são
precariamente alfabetizados e têm poucas habilidades técnicas e que, por
isso, os atos e interações dos jovens através de serviços como o Facebook e
WhatsApp se tornam literalmente invisíveis a pais e parentes mais velhos.

Amigos e rivais
Conforme mostra o capítulo “Panorama social: se escondendo em plena
luz”, o crescimento do desrespeito do jovem pelo adulto é um tópico de
discussão importante em Balduíno nas últimas décadas. Esse tema é frequentemente relacionado à compreensão de que o Estado é parcialmente
responsável por essa situação, já que agora é legalmente proibido que pessoas com menos de 16 anos de idade trabalhem e que menores de idade
(menos de 18 anos de idade) sejam presos quando infringem as leis.4
A lógica que esses informantes seguem é a de que os jovens não estão
aprendendo a disciplina do trabalho como acontecia antigamente. Além
disso, também por causa das leis do País, os pais não teriam mais permissão para educá-los “apropriadamente” (pelo castigo físico), e os jovens que
se envolvem em atividades criminosas também não estariam sendo punidos devidamente. Então, partindo do tema do aumento do desrespeito dos
jovens – seguindo as referências aos casos crescentes de formas urbanas de
violência associadas à diminuição de confiança entre os moradores –, a conversa sobre filhos ingratos segue para o número crescente de gente de fora
que hoje mora em Balduíno. Eles argumentam que essa gente de fora, e
particularmente aquelas pessoas que vêm das cidades, estão trazendo para o
povoado ideias e atitudes ruins que ensinam os jovens locais a serem materialistas, promíscuos e preguiçosos.5
4 Dependendo do caso, criminosos menores de idade são levados para penitenciárias juvenis e
o tempo de detenção é reduzido, comparado a criminosos adultos.
5 Um estudo sociológico clássico sobre esse tópico é: Elias (1994).
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Especialmente aqueles cujas famílias vivem lá há diversas gerações
falam sobre como hoje em dia eles não podem mais deixar suas portas destrancadas porque desconhecidos vão vir roubar suas coisas, ou como um
homem não pode mais resolver suas disputas “como homem” porque os
oponentes atuais, sendo estranhos anônimos, não tem laços locais e podem
simplesmente ter um revólver e decidir matar a outra pessoa. A diminuição na paz e na cooperação é vista como uma consequência de como os
locais são cada vez menos capazes de reconhecer uns aos outros, quem são
as famílias de cada um, e onde seus parentes vivem.
Entretanto, em contextos diferentes, esses mesmos moradores também
dirão muito naturalmente, a respeito do povoado, que “aqui todo mundo
se conhece”. Então, se por um lado eles reclamam amargamente sobre a
perda de confiança devido ao crescente número de estranhos no local, por
outro dizem que ninguém que vive ali é de fato um estranho, porque “todo
mundo se conhece”. Essa aparente contradição é útil para começar uma
seção sobre ligações íntimas fora do domínio da família,6 para examinar as
categorias internas que as pessoas têm para indicarem proximidade. E essas
categorias nos ajudarão a entender o critério que os moradores usam para
adicionar pessoas às suas redes on-line.

Níveis de proximidade
Balduíno é um povoado de cerca de 15 mil pessoas, então, a princípio
a expressão “todo mundo se conhece” parece um exagero. O que, exatamente, os locais querem dizer com isso e que tipo de conhecimento eles de
fato têm de todas as outras pessoas? Para descobrir, um dia eu convidei duas
assistentes de pesquisa a sentarem comigo em uma mesa de bar na calçada
da rua mais movimentada do povoado para ver o que elas poderiam me
dizer sobre qualquer pessoa aleatória que estivesse passando. Depois de uma
hora, as assistentes tinham identificado praticamente todo mundo que nós
vimos, mas com graus variados de informação. Em algumas ocasiões, elas
sabiam o nome da pessoa que estava passando, além de detalhes de seu histórico familiar no povoado. Mais frequentemente, elas não sabiam o nome,
mas mencionavam a parte do povoado onde a pessoa vivia e informações
6 Koury (2005) mapeou o crescente corpo de literatura produzida no Brasil sobre a antropologia
das emoções e, com base nesse trabalho, o tópico de ligações afetivas não-familiares para além
de contextos de classe média urbana no Brasil está atualmente sub-explorado.
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mais amplas (por exemplo, se a pessoa tinha amizade com “pessoas do mal”
ou pertenciam a uma determinada igreja). Mas o tipo mais comum de critério de identificação eram as ligações da pessoa com quem as assistentes
conheciam bem. Por exemplo, elas diriam: “ele é primo do genro do antigo
vizinho de porta da minha tia” ou “ela era juntada com o pai de um rapaz
que trabalhava como assistente de cozinha no hotel com meu irmão”.
Levando em consideração os resultados desse experimento e o que eu
aprendi ao longo da pesquisa de campo, ficou aparente que “conhecer todo
mundo” não significava necessariamente ter um relacionamento ativo com
o outro morador. Notei, em geral, três categorias de proximidade: conhecer alguém “de vista”, que significa reconhecer a pessoa principalmente em
termos de vínculos sociais compartilhados; o outro nível de proximidade
é entre pessoas que se cumprimentam quando passam uma pela outra nas
ruas;7 finalmente, há as pessoas que entram nas casas umas das outras e têm,
portanto, uma conexão forte, além de serem parte mais ativa das redes de
ajuda mútua uma da outra.8
Entretanto, conforme discuto a seguir, o povoado não corresponde
a uma rede única. Os relacionamentos locais são dinâmicos e são constantemente renegociados, então, duas pessoas que costumavam ser próximas
podem agora virar a cara para não se cumprimentar na rua. Às vezes isso
acontece porque eles tiveram uma briga que levou a um rompimento de
relação, mas mais comumente isso acontece hoje porque um deles entra
para a igreja evangélica, e consequentemente deixa de encontrar com amigos
em bares ou ir a eventos que envolvem o consumo de álcool. Esses convertidos tendem a se distanciar das velhas amizades para não serem vistos cultivando vínculos com alguém que não é cristão evangélico.9 Portanto, na
região, cumprimentar os outros na rua é uma forma tradicional de mostrar
7 Para uma revisão de bibliografia de pesquisa antropológica a respeito de cumprimentos, ver:
Duranti (1997); Lyons (2005) e Kivland (2014).
8 Pina-Cabral e Aparecida Silva referem-se à “consideração” como a cola que conecta os laços
de parentesco, do mais básico ao mais distante. “[Consideração], então, pode criar parentesco
onde antes ele não existia” (in Pina-Cabral, 2013, p. 29).
9 Os moradores locais são sensíveis a essas demonstrações de distinção e um caso de evitar cumprimentar alguém é normalmente interpretado como muito ofensivo, então um sinal inicial
de distanciamento de outra pessoa tende a escalar e se tornar uma separação mais séria. Ainda
assim, dependendo da necessidade ou da circunstância, essas diferenças também podem ser
negociadas.
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e reconhecer publicamente uma certa proximidade, mas falar ou não falar
uns com os outros não necessariamente indica o nível de conhecimento que
a pessoa tem a respeito deles.
Essa breve introdução ajuda a compreender os critérios que os jovens
locais do povoado usam para decidir quem adicionar como “amigos” em
suas mídias sociais. Particularmente, a categoria de “conhecer de vista” é
valiosa para que se compreenda porque muitos locais regularmente adicionam pessoas de lugares distantes com quem nunca falaram, que nunca
viram, ou conheceram, e ainda assim esses contatos não são vistos como
estranhos.

Adicionar amigos mútuos
Conforme acontece em outros lugares e contextos socioeconômicos (See
Boyd, 2006), para a maioria dos adolescentes em Balduíno, ter muitos
“amigos” nas mídias sociais reflete positivamente na popularidade da
pessoa, e consequentemente usar mídias sociais é um assunto sobre o qual
se conversa frequentemente com exaltação, mas também exige um engajamento que demonstra que esse é um assunto sério para eles. Por exemplo,
uma mãe me contou que seu filho de 13 anos de idade implorou a ela
para “fazer como as outras mães” e “dar uma surra nele” por causa de uma
desobediência, em vez de proibi-lo de usar o Facebook. Estar lá é menos
uma diversão e mais uma obrigação que mostra para a coletividade algumas
características da pessoa.
Nesse sentido, eu frequentemente tinha a impressão de que estar no
Facebook, para os adolescentes, era uma responsabilidade similar a trabalhar: consumia tempo, tinha que acontecer com regularidade, incluía objetivos particulares, consumia esforço, mas em troca produzia um certo valor
que eles poderiam usar para medir o prestígio pessoal. Similar a um emprego
em escritório, eles ficam olhando para uma tela e frequentemente sofrem
com pressões para ter um bom desempenho. E o desempenho pode ser
expresso de outras maneiras além do número de amigos on-line. Por exemplo, uma das consequências que mostra esforço para ganhar popularidade
é estar temporariamente suspenso do Facebook por mandar muitas solicitações de amizade. Essa é uma restrição automática imposta a pessoas que
têm muitas dessas solicitações recusadas. Entretanto, os adolescentes frequentemente falam sobre essas suspensões com um sentimento subjacente
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de orgulho, já que a punição também indica sua dedicação às mídias sociais
e sugere, antes da popularização da conexão móvel, que a pessoa tem acesso
a um computador privado para passar tantas horas on-line.
Wellington é um desses adolescentes. Tendo 17 anos de idade, ele vive
com sua mãe e um irmão mais novo em uma área relativamente afastada do
centro do povoado – o que reflete a renda limitada de sua família. Ele vai
à escola de manhã e trabalha à tarde em uma gráfica local que paga pouco,
mas é um emprego disputado, já que permite que o funcionário esteja próximo a um computador e tenha, ocasionalmente, acesso às mídias sociais
durante as horas de trabalho. Embora seja uma pessoa entusiasmada por
computadores e pela internet, ele não demonstra essa excitação, por exemplo, por baixar um vídeo, ou por fazer amigos por todo o mundo. Em vez
isso, ao falar de mídias sociais, ele menciona constantemente números. Ele
tem mais de dois mil amigos e, na maior parte das noites (depois que sua
mãe dorme), se relaciona no Facebook até a hora de ir para a escola. Seu
maior orgulho é o número de amigos on-line que estão ativos à noite (um
número alto, proporcional ao seu número de amigos no Facebook): entre
20h e 00h00 “mais que cem pessoas(!)” estão simultaneamente conectadas e
disponíveis para conversar com ele.
Mais do que aproveitar as conversas que ele tem on-line, Wellington
refere-se à experiência de conversar diariamente com seus contatos como
uma tarefa difícil de ser executada: “É difícil! Eu quase não consigo falar
com tanta gente!”. A tela de seu computador durante essas horas mostra
muitas janelas de chat abertas e, a não ser que ele esteja conversando com
uma potencial parceira romântica ou um amigo próximo, as conversas
parecem mecânicas, já que ele não conhece a maior parte de seus amigos
on-line pessoalmente e seu objetivo é trocar o máximo de mensagens por
chat possível.
Muitas dessas conversas são superficiais porque, a menos que elas
sejam do povoado, elas tendem a saber pouco umas das outras. Esse tipo
de relacionamento é parecido com a categoria de conhecer alguém “de
vista” no povoado, baseada não no vínculo com uma pessoa, mas nas conexões compartilhadas com essa pessoa. Entretanto, nas mídias sociais, isso
corresponde a ter amigos on-line em comum. Os adolescentes locais não
consideram um problema adicionar pessoas sem nunca as terem visto ou
nunca terem conversado com elas. Além disso, de maneira parecida ao que
acontece nas ruas em Balduíno, conhecer alguém “de vista” no Facebook é
uma categoria de relacionamento em que não existem obrigações mútuas;
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por exemplo, não há uma pressão para quem se conhece assim cumprimentar um ao outro. Em geral, já é o suficiente para o adolescente aumentar seu
número de amigos on-line para exibir esses contatos para seus amigos fora
do Facebook e usá-los para adicionar novos contatos.
Entretanto, as mídias sociais se tornam mais complicadas para esses
adolescentes quando envolvem relacionamentos locais. Quando se trata de
“adicionar amigos” localmente, há, obviamente, as pessoas com quem eles
já convivem e se relacionam fora da internet, que agora se mantêm em contato também via mídias sociais; mas há outros locais que eles só conhecem
“de vista”. Estar on-line permite que busquem esses contatos distantes e se
conectem a eles estando protegidos por um grau de privacidade que antes
era menos disponível. Mas, embora mandar uma solicitação de amizade
para alguém fora do povoado não torne aquela uma relação ativa, o resultado é diferente para duas pessoas no povoado.
Aqueles que enviam as solicitações consideram isso relativamente
simples e indolor em comparação a andar até a pessoa off-line que eles já
conhecem “de vista” e, quando outras pessoas estão olhando, perguntar se
ela ou ele quer ser seu amigo. Mas os locais que recebem solicitações de
amizade de outros locais frequentemente as interpretam como um ato de
cumprimentar e aumentam suas expectativas em relação a futuras interações. Por isso, se a outra pessoa aceitar a solicitação on-line, há basicamente
dois resultados comuns.
Alguns informantes relatam que o canal de comunicação recentemente aberto é seguido por um silêncio incômodo. Outros explicam que
o novo relacionamento decola on-line: as duas pessoas ativamente curtem
as postagens uma da outra, comentam, e, acima de tudo, se cumprimentam e conversam por chat constantemente quando notam que o outro
está on-line. Ainda assim, o problema aparece quando essas duas pessoas
se cruzam nas ruas. Ambas esperam ser cumprimentadas (já que agora têm
um novo nível de proximidade), mas ambas ficam com medo de a outra
pessoa “virar a cara”: uma rejeição vista como um constrangimento público,
já que a pessoa rejeitada vai ser ridicularizada e alvo de piadas pelas pessoas
próximas de si.
Essa situação comum – esperar para ser cumprimentado – tende a
produzir ressentimento na pessoa que recebeu a solicitação. Conforme a
“amizade” esperada não se desenvolve off-line, esses moradores comumente
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interpretam a solicitação de amizade como um truque usado pela outra
pessoa para conseguir acesso a suas postagens e atividades on-line e, consequentemente, espionar e fofocar sobre sua vida.

Rivalidade como cola social
Comecei esta seção fornecendo uma visão esquemática de como os locais
se relacionam para além das fronteiras da família. Eles se associam a outras
pessoas em basicamente três níveis diferentes: há o “conhecer de vista”, o
cumprimentar (o que implica reconhecer publicamente um relacionamento
e o compartilhamento de informações) e, finalmente, há a condição de
maior proximidade entre pessoas que entram nas casas umas das outras.
Fomentar esses laços mais próximos é muito importante,10 já que
os serviços públicos na região ainda são precários. Se alguém precisar ir
urgentemente a um hospital – os mais próximos ficam a cerca de uma hora
de carro – ele ou ela provavelmente vai em um carro privado dirigido por
um vizinho em vez de uma ambulância pública (as poucas que existem).
Em vez de ligar para o número oficial da polícia, os moradores que precisam
de uma resposta mais rápida ligam para amigos que trabalham na polícia.
É uma tradição antiga na região que homens se encontrem aos
sábados para ajudar na construção de uma casa para uma família local (o
que é chamado de “bater laje”).11 Entretanto, os relacionamentos entre
moradores não são sempre tão amistosos e de apoio, e os limites da rede de
apoio de cada pessoa está em constante mudança. Mulheres adultas e seus
filhos são conhecidos por repelirem famílias de recém-chegados, às vezes de
maneira violenta.12 E pertencer ao povoado também implica em ser constantemente submetido ao escrutínio informal e silencioso; todos estão
10 O tópico de dar presentes e de reciprocidade está no centro do estudo antropológico de relações sociais. O estudo fundado desse tópico é: Mauss (1954).
11 Para uma revisão da atual bibliografia do tema de sociabilidade em casa, incluindo o que diz
respeito a reunir práticas de construção, ver: Pina-Cabral (2013). Pina-Cabral e Silva confirmam a observação de Fonseca (2000) sobre a importante relação entre o lugar de residência e
sociabilidade na forma de redes de apoio mútuo. Ver também Marcelin (1999).
12 Diferente de mulheres e crianças, os homens tendem a ser hospitaleiros e solícitos com recém-chegados. A etnografia de Kottak (2008) a respeito de um povoado vizinho na Bahia apresenta evidência similares.
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constantemente prestando atenção e falando sobre todos.13 A suposição compartilhada em Balduíno é a de que qualquer coisa que ocorre em
segredo é potencialmente uma ameaça a todas as outras pessoas. “Caso
contrário, porque a pessoa ia querer esconder?”.14 Essas informações (frequentemente sobre doenças, mortes, infidelidade e assuntos desse tipo) são
compartilhadas nas redes de fofoca tanto como forma de demonstrar afinidade entre aliados pela troca de informações, mas também como meio de
ataque à reputação dos inimigos.
A antropóloga Claudia Fonseca, que estuda populações de baixa renda
no Brasil desde a década de 1980, teorizou que rivalidade e antagonismos
internos representam um elemento importante na maneira como as pessoas
interagem nessas comunidades. Em outras palavras, para ela, a “cola social”
que conecta indivíduos em povoados como Balduíno não é a solidariedade
entre eles contra “inimigos comuns”, como os ricos, mas as contínuas disputas e discordâncias dentro da comunidade. “Sob essa luz, a comunidade
aparece ainda com contornos nítidos, mas destacam-se, antes de tudo, a
natureza heterogênea e o status cambiante de seus integrantes” (Fonseca,
2000).
Relacionamentos são inicialmente formados não com a intenção de
oferecer ou receber ajuda entre pessoas que vivem no mesmo lugar e enfrentam as mesmas dificuldades, mas para moradores se protegerem de outros
13 O trabalho recente mais importante sobre fofoca e brasileiros de baixa renda é de Fonseca
(2000). Conforme ela explica, a fofoca em tais comunidades é “instrumental da definição dos
limites do grupo — não se faz fofoca sobre estranhos, pois a estes não se impõem as mesmas
normas; ser objeto, sujeito da fofoca, representa a integração no grupo. […] Pela fofoca,
mesmo os mais pobres do grupo podem trazer alguma coisa à rede de trocas”. Esse capítulo
específico também inclui uma revisão de debates antropológicos sobre a fofoca e especialmente no contexto de brasileiros de baixa renda.
14 Foster (1967) analisou mecanismos de nivelamento similares em relação a uma vila camponesa no México. Similarmente, Kottak (1967) descobriu uma tendência de usar sistemas de
nivelação em um povoado também na Costa dos Coqueiros. Ele descobriu que o desejo individual pelo progresso é limitado pelo aumento proporcional da responsabilidade que vem
com a evolução econômica. Um motorista local que trabalha em Balduíno explicou que era
no mínimo justo que os donos de hotéis dessem dinheiro à polícia (ele não usou a palavra de
conotação negativa “subornar”) em troca de a polícia não multar veículos do hotel que recorrentemente estacionavam em vagas proibidas. Em sua compreensão, “onde come uma pessoa,
todos comem”, querendo dizer que se o hotel está lucrando, outros no local também devem
ganhar sua parte.
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moradores. As pessoas estabelecem alianças conforme se sentem ameaçadas
ou rejeitadas por outros grupos da comunidade, e esses laços estão sempre
sendo constituídos de acordo com as mudanças de contextos e eventos.
A análise de Fonseca examina situações semelhantes à que existe em
Balduíno, com relacionamentos entre moradores em estado contínuo de
formação e rompimento. Mencionei no início do capítulo como as famílias
ou indivíduos que se tornam parte de igrejas evangélicas constantemente
têm que demonstrar publicamente que estão se comportando segundo as
normas rígidas dessas organizações. Mas a dinâmica social dentro das igrejas
é igualmente tensa. Por exemplo, na Assembleia de Deus, os membros continuamente discutem, se dividem e se aliam em função das relações internas
de poder e das visões sobre a função da igreja. Um tema atual relevante
que divide a congregação diz respeito à importância dada à prosperidade
financeira (também ver o primeiro capítulo), que é debatido tanto de modo
abstrato, como também em resposta aos cargos institucionais – decano,
presbítero – que o pastor controla e distribui conforme acha que deve.
Nesse contexto, a comunidade fofoca sobre, por exemplo, o salário
alto do pastor e os privilégios que ele tem, como não ter que pagar por
gasolina ou outros gastos de deslocamento quando participa de eventos religiosos. Alguns também o condenam por dar cargos prestigiosos na hierarquia da igreja local aos mais prósperos porque, eles explicam, o dízimo15
dessas pessoas mais ricas soma uma grande quantia de dinheiro, enquanto
ele é menos generoso ao oferecer cargos para outras pessoas, que trabalham
duro pela igreja, mas estão com problemas financeiros e não estão pagando
ou têm pouco para dar para a igreja. Essas disputas não são óbvias para pessoas de fora, mas são parte integrante de se pertencer à Assembleia de Deus
em Balduíno. Conforme Fonseca argumenta em relação às classes populares
em geral, são os limites fluidos e as disputas internas que dão unidade a um
determinado grupo que compartilha e convive no mesmo espaço.

“Vida em sanduíche” e as mídias sociais
Conforme os capítulos “Local de pesquisa: o Brasil emergente” e “Postagens
visuais: luzes acesas, luzes apagadas” mostram, aspiração e ressentimento
contra distinção socioeconômica não são assuntos importantes apenas para
15 O dízimo corresponde a um décimo do salário de um indivíduo, que deve ser destinado à
igreja.
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os evangélicos. As tensões que resultam de se querer fazer parte das redes
locais de ajuda mútua no povoado são comuns também por causa dos
desenvolvimentos recentes na região, levando a possibilidades crescentes de
emprego que atraem um grande número de trabalhadores migrantes.
Um dos locais que a Fonseca pesquisou é uma vizinhança de baixa
renda em Porto Alegre. Mas, em vez da distância e muitas particularidades culturais que separam o Sul e o Nordeste do Brasil, há importantes
similaridades entre essa vizinhança e Balduíno. Como as pessoas com quem
tive contato mais constantemente durante minha pesquisa, os habitantes
da vizinhança que Fonseca estudou não eram os mais vulneráveis (aqueles vivendo em completa informalidade, como mendigos ou catadores
de coisas descartadas) nem os trabalhadores disciplinados com profissões
estáveis e valores similares àqueles das classes mais ricas (Fonseca, 2000).
Considerando esse contexto, Fonseca propõe, então, a noção de “vida em
sanduíche” para representar, dentro das classes populares, esse grupo posicionado entre aqueles que vivem na condição de pobreza e o estrato mais
bem formado para empregos formais e mais alinhado em seus valores com
as classes mais ricas (ibid.).16
Como aqueles que participaram do estudo de Fonseca, os moradores
com quem eu convivi em Balduíno ou estão empregados como trabalhadores de baixa renda (cozinheiras, vigias, faxineiras) ou têm pequenos negócios (bares, salões de beleza). Conforme Fonseca diz, “suas práticas refletiam
pouca influência das forças ‘normalizadoras’” como a educação e o acesso a
serviços bancários” (Fonseca, 2000). Nessa situação precária volátil, a rivalidade e o antagonismo são uma característica integral dos relacionamentos
sociais. As pessoas estão constantemente encurraladas entre o desejo de se
distinguirem daqueles ainda mais pobres e a situação oposta de se alcançar
distinção demais, que leva, então, ao isolamento social (ibid.).
Mais que outros grupos em Balduíno, os adolescentes se encontram
intensamente presos nessa experiência de busca por distinção, mostrando
afinidade, exibindo prosperidade enquanto evitam serem destacados e
excluídos por serem pretensiosos e arrogantes. Há muitos exemplos de
experiências e rotinas cotidianas relacionadas a isso. O diretor de uma
escola mencionou que seus alunos mais pobres, que têm que trabalhar o
dia todo e, consequentemente, ir às aulas à noite, têm aparecido na escola
16 Também sobre modos de regulação social, ver: Comerford (2003); Gluckman (1963); Paine
(1967); Haviland (1977); Elias e John (1994) e Simmel (1950).
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usando Kenner, uma marca cara de chinelos. Ela deu esse exemplo não
apenas porque comprar esse produto significa um grande investimento para
eles, mas especialmente por causa do efeito visual curioso que esses chinelos
criam ao parecerem ser parte do uniforme escolar nesse povoado pobre.
Afinal, comprar um chinelo Kenner é uma forma de mostrar sucesso financeiro que não diferencia a pessoa que o veste, mas o torna igual aos demais.
Esforços similares existem através de práticas estabelecidas, como: dois ou
três colegas próximos que se coordenam para irem para a escola em um
determinado dia vestindo os mesmos itens de roupa e acessórios novos (por
exemplo, um tênis da Nike, uma camisa da Cyclone, e uma mochila da
Adidas). Normalmente cada um consegue que seus pais comprem os itens
dizendo que os outros pais estão fazendo isso por seus filhos. Adolescentes
mais velhos também encomendam, frequentemente, camisetas personalizadas especiais para irem a eventos, como shows ou festas, já que querem ser
visualmente identificados como um grupo.
A tecnologia digital e as mídias sociais são parte dessas negociações na
“vida em sanduíche”. As pessoas estão constantemente apontando para seus
vizinhos e dizendo coisas como: “os filhos desses vizinhos quase não têm roupa
para vestir, mas a casa tem TV a cabo” ou “eles compram roupas de marca para
os meninos, mas não ligam se elas estão estudando ou ficam na rua”.
Um professor que nasceu e cresceu em um povoado vizinho me
contou a respeito de uma reunião que ele teve com a mãe de uma aluna. Ele
explicou que a família dessa adolescente é particularmente vulnerável: uma
mãe sozinha em casa para sustentar seus quatro filhos, de três pais diferentes. Sua casa, ainda em construção, fica em um terreno longe do centro e
não tem portas ou janelas – “nem mesmo no banheiro!”. Entretanto, a mãe,
que trabalha como faxineira e acabou de ser demitida de seu emprego em
um hotel, gastou a maior parte do dinheiro que recebeu pela rescisão (R$
2.000) para comprar um bom telefone celular para sua filha de 17 anos
de idade. Novamente com esse professor ouvimos esse tipo de crítica
que os moradores locais usam para diferenciar daqueles que estão abaixo
deles socioeconomicamente. Mas ele também reconhece que a compra do
smartphone percebido como supérfluo, no fim, não distingue sua proprietária dos demais. Os colegas com quem essa aluna convive vêm de contextos similares de dificuldades financeiras e todos têm celulares de ponta
similares.
Essas ocasiões também acontecem comumente on-line. O capítulo
“Postagens visuais: luzes acesas, luzes apagadas” mostra como as linhas do
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tempo do Facebook são usadas para mostrar distinção e conformidade ao
mesmo tempo. Muitas das fotos postadas mostram tentativas de mostrar
“beleza”, que também são associadas ao consumo: usar maquiagem, ter
roupas de marca, ir à academia, ter um smartphone, consumir bebidas e
comidas caras, etc. Mas as imagens que chegam às mídias sociais também
incluem frequentemente colegas que compartilham os mesmos tipos de
fotos. Eles postam essas fotos na expectativa de receber demonstrações de
apoio indicando que eles fazem parte de grupos. Se mostrar ao mesmo
tempo como próspero e evitar ser visto como arrogante (quem “se acha”) é
uma parte do movimento geral e das práticas para se fazer e romper alianças. É importante se mostrar com alguns produtos reconhecidos como
prestigiosos, mas os adolescentes se preocupam tanto sobre a aprovação dos
outros que eles retiram das mídias sociais fotos que recebem poucas curtidas e comentários.
As próximas seções abordam as mídias sociais e seus efeitos em diferentes aspectos da vida em família em Balduíno. Começamos ao examinar
relacionamentos de casal entre homens e mulheres.17

Confiança, infidelidade e espionagem
Há uma vasta literatura antropológica sobre famílias de baixa renda,18
gênero (Fonseca, 2000) e raça19 no Brasil, e, mais especificamente, na
Bahia. Esse corpo de literatura se expande ainda mais quando relacionado
a outros temas importantes, como religião, mídia, e violência doméstica,
dentre outros.
Se, em geral, precisamos evitar falar sobre a homogeneidade de brasileiros da classe trabalhadora,20 isso parece ser especialmente importante
em Balduíno, dada a gama de mudanças acontecendo em apenas algumas
décadas: grupos diferentes de trabalhadores migrantes que chegam a um
17 Para esta seção, embora a homossexualidade de ambos, homens e mulheres, tem sido comum
e publicamente visível no povoado desde pelo menos um passado recente, dadas as restrições
de espaço, os casos discutidos aqui tratam apenas de relacionamentos heterossexuais.
18 Entre as pesquisas antropológicas publicadas em anos recentes que focam em famílias de
baixa renda, ver: Pina-Cabral (2013); Duarte e Campos Gomes (2008); Fonseca (2000) e Agier
(2007).
19 Ver McCallum (2005); Agier (1995); Butler (1998); Moutinho (2004); Goldstein (1999 e 2013).
20 Fonseca (2000) alerta para as controversas da noção de “cultura popular”, que ela acha útil ao
se referir às especificidades de um “universo simbólico” sem implicar homogeneidade.
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lugar do País que é antigo, mas que também está passando por transformações rápidas. Esse lugar era um povoado rural decadente em que, durante
a maior parte do século XX, os proprietários e mesmo seus subordinados
diretos tinham direitos informais de terem mais que uma mulher e, portanto, serem os cabeças de múltiplas famílias,21 uma prática que ainda não
desapareceu completamente.
Mais recentemente, o desenvolvimento econômico regional começou
a atrair pessoas principalmente do sertão da Bahia e da capital do estado.
Em áreas de ocupação recente, os moradores frequentemente vivem lado
a lado com outros “estranhos” que migraram recentemente, mas ainda é
comum ver terrenos de famílias ou mesmo partes de ruas em que múltiplas
casas são habitadas por parentes.22 Aqueles chegando da área metropolitana
de Salvador frequentemente vêm de contextos similares a favelas. Outros
novos moradores vêm diretamente de áreas rurais e estão experimentando
pela primeira vez um povoado-dormitório de trabalhadores com características urbanas. Em relação a práticas e tradições familiares, portanto,
Balduíno tem, hoje, essas múltiplas influências.
Mas, também, o local que tinha pouquíssima infraestrutura estatal
durante a década de 1980 hoje tem três escolas públicas, um centro de
saúde, uma delegacia, um correio e uma filial do serviço nacional Bolsa
Família. Relações institucionais – ou seja, servidores públicos que fornecem serviços públicos – que não existiam antes, hoje são mais próximas
das pessoas. Transporte e comunicação são parte da vida de praticamente
todos, então viajar para Salvador, capital do estado, falando em celulares e
hoje usando a internet móvel, não é um privilégio das famílias locais mais
ricas. Isso, além de formas diferentes de canais midiáticos, incluindo a TV
a cabo e a internet, e a enorme presença de organizações cristãs evangélicas,
também influencia os hábitos e práticas na forma como os relacionamentos
em famílias locais são hoje formadas, mantidas ou rompidas no povoado.
21 Falci (2004) se refere à tradição dos homens mais ricos dos sertões do Nordeste de trocar parceiras mais antigas por novas, e também à de homens tendo duas ou mais famílias – a esposa
oficial e seus filhos, e parcerias não oficiais, mas estáveis, em paralelo com mulheres mais
jovens sem status social ou posses que poderiam, através desse tipo de arranjo, obter ascensão
social sem precedentes e que seria, de outra forma, impossível. Complementar a esse argumento, Lindisfarne (1994) sugere que as mulheres associadas a homens que são mais pobres e
vulneráveis têm maior autonomia.
22 Ver, também, Durham (1973); Agier (1990); Viveiros de Castro (2007).
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Então, resumindo, embora eu vá me referir a vários casos e características
de relacionamentos familiares nessas próximas seções, eles não formam um
modelo que é necessariamente homogêneo no povoado.

Sexo e casamento
Sexo é um assunto constante nas conversas do povoado.23 Tanto homens
como mulheres brincam, se gabam e fofocam sobre isso explicitamente.
Uma vez, participei de uma festa de largo católica que durou a tarde toda,
começou com uma procissão e logo se transformou em festa de rua com
pessoas dançando e bebendo. Lá, ouvi Antonia, uma mulher de 50 anos de
idade conhecida por todos no povoado, mãe de sete adultos, falando em
uma mesa de bar sobre o apetite sexual voraz de seu namorado mais jovem
e dos três vibradores que ela tem e usa enquanto assiste pornografia.
Cristãos evangélicos da Assembleia de Deus têm retiros especiais cujo
objetivo é fortalecer a intimidade de casais e as pessoas que já participaram
deles me disseram que eu me surpreenderia com as conversas que eles têm
destinadas a apimentar suas vidas sexuais. Ainda assim, a sexualidade dos
moradores também é monitorada e controlada por meio de fofocas e rumores em circulação contínua (Fonseca, 2000). Homens e mulheres evitam
categoricamente serem vistos em público interagindo além do necessário
com alguém do sexo oposto que não seja um parente, já que tais interações
rapidamente se tornam fofocas sobre casos ilícitos. E alguns pais, mesmo
não sendo evangélicos, proíbem suas filhas adolescentes de terem namorados e só concordam com relacionamentos pré-matrimoniais se eles acontecerem sob supervisão.
Casamentos formais são comuns entre cristãos evangélicos,24 mas fora
de tais círculos religiosos, uniões desse tipo podem ser representadas pelo
ato de duas pessoas irem morar juntas.25 Apesar das morais contraditórias,
23 A sexualidade brasileira está nos primórdios das ciências sociais brasileiras, sendo um assunto
central no trabalho clássico de Gilberto Freyre (2006), Casa-Grande e Senzala. Goldstein
(2013) analisa o assunto com base em uma etnografia da população de baixa renda no Rio de
Janeiro, indicando como a “positividade-sexual” dos brasileiros precisa ser examinada através
de uma crítica feminista das relações de poder de gênero e relações heterossexuais normativas.
24 O primeiro capítulo tem uma introdução a respeito do tema do cristianismo protestante no
Brasil e indica referências-chave a respeito do assunto.
25 Ao escrever sobre as relações familiares indígenas na costa do Brasil, Raminelli (1997) explica
que “Depois de obtida a permissão dos parentes, os noivos consideravam-se casados. Não
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é comum que mulheres fiquem grávidas como consequência de relacionamentos casuais durante suas adolescências.26 As casas construídas para uma
nova família são o legado da parceira quando o pai vai embora,27 e essa casa,
então, abriga os vários parceiros com quem ela tem filhos durante sua vida.
Esses relacionamentos temporários ajudam a cobrir os custos domésticos
enquanto os parceiros moram lá. Conforme os filhos mais velhos da mulher
crescem e começam a trabalhar, sua dependência em outros homens para
proteção e dinheiro diminui, mas, antes disso, a mãe e os filhos agem em
uma aliança para garantir que o parceiro atual trabalhe e sustente a casa.
Loriana, mãe de cinco filhos, de 24 anos de idade, vive em uma área
de assentamento com três de seus cinco filhos. Todos os dias em que seu
parceiro consegue trabalho temporário como pedreiro, ela envia seu filho
mais velho, de oito anos de idade, para segui-lo até o trabalho e garantir
que ele não se embebede durante o almoço e, no final do expediente, traga
o dinheiro para a casa. Mas ter filhos também é uma forma de os homens
exercerem controle sobre suas parceiras.28

A expectativa de infidelidade29
Homens não evangélicos percebem, em geral, a infidelidade masculina
de maneira muito positiva, falam sobre isso entre si. Eles se orgulham de
terem amantes e vivem aventuras casuais. Uma amiga de São Paulo estava
nadando sozinha na praia próxima ao povoado, quando um homem chegou
havia cerimônias, nem promessa recíproca de indissolubilidade ou perpetuidade da relação.
O marido poderia expulsar a mulher e vice-versa. Se ficassem fartos do convívio, a união
estaria desfeita. Ambos poderiam, então, procurar outros parceiros, sem maiores constrangimentos”. Usando informações do censo, processos criminais e referências de trabalhos literários do século XIX, Seihon aponta que entre os brasileiros da classe trabalhadora, casamentos
formais não eram predominantes. A etnografia de Fonseca (2000) durante os anos 1980 em
um conclave de baixa renda no Brasil urbano também informa que “casamentos oficiais são
extremamente raros”.
26 A respeito de gravidez na adolescência em comunidades de baixa renda no Brasil, ver:
Heilborn et al. (2002); Cabral (2003); Dias e Teixeira (2010); McCallum e Reis (2005 e 2006).
27 Matrificação é um tema que discuto na seção seguinte sobre paternidade.
28 Sobre a masculinidade na Bahia, ver Souza (2010); Pinho (2014 e 2005).
29 Para além desse enquadramento mais simplista de gênero e moral, Shapiro (2016) propôs a
noção de “evento íntimo” para teorizar a dinâmica de alianças afetivas em uma vizinhança de
baixa renda no Maranhão.
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e começou a flertar com ela; quando ela disse que era casada, ele não deu
muita importância e perguntou se seu marido estava por ali (implicando
que “se não estiver, então não tem problema”).
Armando, um motorista de táxi de 29 anos de idade, é casado hoje
com sua antiga amante, mas tem uma nova amante a quem ele protege e
ajuda financeiramente. Ele tem duas filhas de relacionamentos anteriores, a
mais velha tem 16 anos de idade. André, um pescador, me fala com orgulho
do amor que ele tem por sua parceira, Helena, e acrescenta que depois de
trinta anos juntos, “nós ainda namoramos”. Mas ele diz, também, que toda
vez que sua parceira descobre de um caso que ele teve, ele dorme “com um
olho aberto”, já que fica com medo de que ela se vingue jogando água fervente no rosto dele enquanto ele dorme.
Luiz, também um motorista de taxi, fala sem inibição dos casos que
ele tem com mulheres maduras solteiras que ele conhece através de seu trabalho e de suas aventuras com “novinhas”30 [mulheres jovens, frequentemente adolescentes]. Mas ele não cogita terminar com sua parceira de longa
data porque, como diz, esses outros romances são temporários e as meninas
jovens hoje são “piriguetes”31 [materialistas]. “Elas não ligam para amor”.
Sua parceira, ele explica, estará lá para cuidar dele quando ele for velho.
As mulheres em Balduíno frequentemente falam sobre a infidelidade
de seus parceiros como sendo principalmente responsabilidade das outras
mulheres. A compreensão geral é a de que os homens “têm suas necessidades”32 e as mulheres usam seus corpos e sexualidade para manipular homens
e “roubá-los” de suas famílias, de modo que elas possam se beneficiar de seu
sustento.33 Embora durante a etnografia eu tenha ouvido consideravelmente
30 A expressão popular brasileira “novinha” é tão popular e poderosa que é a única palavra não
pertencente ao inglês que aparece entre as palavras mais buscadas em sites pornográficos (The
Economist, 2015).
31 A respeito dessas categorias mais recentes relacionadas a relações de gênero, ver: Cerqueira
Lana, Corrêa e Rosa (2012).
32 Historicamente, entre mulheres de baixa renda no Brasil urbano, a infidelidade masculina
aparece com uma circunstância passiva. Homens não eram particularmente responsáveis, já
que se espera deles que tenham uma “fraqueza” que justifique que ele seja seduzido (Soihet,
2004).
33 A compreensão econômica desses relacionamentos também está presente na etnografia de
Sarti (1994) sobre famílias de baixa renda em São Paulo. Ela aponta para a reciprocidade entre
parceiros, em que o corpo da mulher é a retribuição para o homem que provê sustento material ao lar.
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menos casos de infidelidade por parte das mulheres, a razão é provavelmente porque esse assunto não é discutido abertamente34 e porque fora dos
círculos cristãos evangélicos, os moradores com quem eu tinha maior proximidade eram homens. Pedro, um professor cujos pais se mudaram para
Balduíno na década de 1970 vindos do sertão, diz que nenhum dos seus
sete irmãos se casaram com “nativos” [pessoas de famílias locais], porque,
em suas opiniões, nem as mulheres nem os homens naquela região são parceiros confiáveis.
Mas assim como os homens locais se gabam de suas infidelidades, eles
também são assombrados pela possibilidade de serem feitos cornos por suas
parceiras.35 Eles frequentemente associam a infidelidade feminina com uma
maldição ou uma doença contagiosa, e é considerada uma questão familiar
quando os homens batem em suas parceiras por suspeita de infidelidade.
Tem uma casa no povoado que está vazia porque a esposa do proprietário
o traiu e as pessoas têm medo de que o mesmo pode vir a acontecer com
elas se alugarem a casa e se mudarem para lá. Há muitas piadas sobre esse
assunto e ser chamado de “corno” é altamente ofensivo. Também é comum
ouvir que o alcoolismo ou outras formas de vício em drogas resultam desse
tipo de desonra pública; e a compreensão do que é infidelidade pode incluir
a situação em que a mulher sai de casa e só mais tarde começar um relacionamento com outro homem.
34 Essa passagem de Raminelli (1997) não é uma sugestão de que o adultério feminino no Brasil
contemporâneo esteja diretamente ligado ao contexto cultural muito particular de uma população ameríndia específica, mas como referência de que essa percepção não é exclusivamente
associada ao patriarcalismo europeu. Entre o povo Tupinambá, “O adultério feminino causava
grande horror. O homem enganado podia repudiar a mulher faltosa, expulsá-la, ou ainda, em
casos extremos, matá-la… [Entrentanto] Para além da rigidez das penas contra a mulher faltosa, os relatos dão mostra de perplexidade diante da liberdade sexual existente antes do casamento. As moças podiam manter relações com rapazes e com aventureiros europeus sem que
isso provocasse a sua desonra. […] Mas os instintos sexuais eram coibidos com o casamento,
quando os maridos as vigiavam de perto, movidos pelo ciúme”. Escrevendo sobre mulheres da
classe trabalhadora no início do século XX em contextos urbanos, Soihet (2004) argumenta
que a infidelidade masculina era considerada como uma questão privada enquanto a infidelidade feminina constituía um crime.
35 Baseando-se nos estudos de Peristany sobre masculinidade na península Ibérica, Fonseca
(2004) escreve que “lá, a honra de um homem depende em grande parte de seu controle sobre
a sexualidade feminina. Pode ser uma tragédia perder uma mulher, mas é uma humilhação
quase insuportável perder uma mulher para outro homem”.
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Romance, infidelidade e mídias sociais
Uma das percepções mais claras sobre mídias sociais em Balduíno é a de
que elas representam um prato cheio para o flerte. Diversas razões contribuem para essa percepção: o aumento absoluto no número de pessoas que
podem ser alcançadas para além das restrições de tempo e espaço; a possibilidade de entrar em contato com pessoas e se comunicar com elas discretamente; e o acesso que serviços como o Facebook e o Orkut oferecem a seus
usuários para que naveguem as listas de amigos das outras pessoas.36 Em um
ambiente em que as pessoas são agudamente cientes de e expostas ao controle social através da fofoca e rumores, ser capaz de facilmente – e pagando
pouco – alcançar potenciais novos parceiros explica a percepção de que as
mídias sociais são – para o bem e para o mal – um parque de diversões para
o romance.
Portanto, essas vantagens percebidas representam uma parte importante das razões pelas quais as pessoas em Balduíno aprendem a usar
computadores, gastam dinheiro em lan houses, e estão hoje comprando
smartphones. Dada a importância que ter uma vida sexual prodigiosa tem
socialmente para homens, talvez seja menos surpreendente que homens
mais velhos funcionalmente analfabetos comecem a escrever para flertar
e marcar encontros secretos com amantes usando mensagens de texto e
mídias sociais.37
Esse interesse em romance através das mídias sociais é um assunto em
si, mas também se refere a diferentes assuntos sobre os quais as pessoas no
povoado conversam, como: mídias sociais sendo catalisadoras e promotoras de infidelidade; oferecendo alternativas para novas formas de relacionamentos distantes; mídias sociais possibilitando a distribuição e o consumo
de pornografia amadora; sendo o veículo para pornografia de vingança e
36 A definição de Ellison e Boyd (2007) de sites de redes sociais incluem três atributos necessários
que permitem que os indivíduos “(1) construam um perfil público ou semipúblico em um
sistema limitado, (2) articulem uma lista de outros usuários com quem compartilham uma
conexão, e (3) vejam e busquem suas listas de contatos e aquelas feitas por outras pessoas no
sistema.” A equipe de pesquisa do projeto Why We Post apresentou uma crítica dessa definição. Ver Miller et al. (2016).
37 Fonseca (2000) também apontou, a respeito da alfabetização de brasileiros de baixa renda, que
o romance também é a única coisa que motivou seus informantes a praticarem a escrita.
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outros tipos de humilhação pública (como estudantes subindo vídeos de
brigas na escola), e se tornando um novo território de ação para predadores
sexuais [tarados].
A vantagem percebida que o WhatsApp tem em relação ao flerte e à
infidelidade é que o serviço automaticamente acessa os contatos do celular do usuário e os adiciona como contatos de WhatsApp. De modo similar às mensagens de texto, o WhatsApp é usado localmente, entre outras
coisas, para transmitir mensagens para diferentes grupos. Essas mensagens
são frequentemente histórias religiosas com conclusões moralistas, humor e
anúncios considerados como sendo de interesse público. Essa prática pode,
então, se tornar um quebra-gelo entre as pessoas que só se conhecem de
vista e esses intercâmbios de mensagens levam, enfim, a romances secretos.
Além disso, jovens solteiros estão agora criando grupos de WhatsApp
reunindo pessoas que eles conhecem, mas não são necessariamente amigos,
ou que só conhecem uns aos outros “de vista”. Esses grupos parecem uma
variação on-line de eventos de encontro rápido [speed dating]: os indivíduos
são adicionados a um grupo com algumas dezenas de estranhos e rapidamente publicam mensagens e selfies para se apresentar e decidir se começam ou não conversas privadas. A intenção de quem cria o grupo é juntar
participantes ativos o suficiente de modo que eles constantemente adicionem mais pessoas (o que mostra a popularidade do criador do grupo), mas
muitos desses experimentos têm interações apenas nos primeiros dias.

Mídias sociais e espionagem
Quando pedem que falem sobre o que acham das mídias sociais, as reações
iniciais de alguns locais é de reclamar dessa novidade por causa do estresse
que, segundo eles, o Facebook e o Whatsapp trazem para suas vidas. Nesse
caso, eles estão se referindo aos problemas que eles passam por ser comum
que pessoas próximas a eles acessem seus perfis pessoais. Por exemplo, adultos que têm habilidades em informática limitadas precisam da ajuda dos
parentes mais jovens ou de amigos para criar e, às vezes, acessar suas contas
no Facebook, de modo que outras pessoas frequentemente sabem as senhas
dos parentes adultos. Porque essas situações frequentemente produzem
tensão, tanto homens como mulheres falam sobre encerrar suas contas de
Facebook quando começam relacionamentos mais sérios, já que as mídias
sociais são vistas como promotoras da infidelidade. Estar fora do Facebook
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significa, então, que eles não têm que se preocupar entrar em contato ou
serem contatados por outras pessoas, ou que seus parceiros não tentarão
espionar suas vidas acessando secretamente seus perfis.
Não é que as pessoas não conseguiam espionar umas às outras antes
das mídias sociais. Conforme os capítulos “Panorama social: se escondendo
em plena luz” e “Postagens visuais: luzes acesas, luzes apagadas” mostram,
moradores estão constantemente cientes de que estão sendo observados.
Esse interesse nas vidas privadas dos outros se torna mais evidente considerando a sofisticação e a audácia desses atos agora que as mídias sociais estão
disponíveis. Clarissa, uma cristã evangélica de 16 anos de idade, namorava
com Allan desde que ela tinha 12 anos e ele 15. Eles são da mesma igreja e a
maioria de suas vidas sociais ocorre em contextos religiosos. Então, quando
ela terminou o relacionamento, duas coisas aconteceram: primeiro, muitos
dos amigos da igreja tomaram o lado dele, e, em segundo lugar, os amigos
dela, em geral, estavam curiosos para saber a verdadeira razão da separação.
Já que ambos são cristãos evangélicos praticantes, as pessoas se perguntavam se o fim do relacionamento era devido à infidelidade de um dos lados.
Foi nesse contexto que ela notou que seus colegas estavam pedindo para ver
fotos em seu telefone (uma prática comum no povoado) e, então, com o
telefone voltado para longe da vista de Clarissa, eles abriam seu WhatsApp
para ver com quem ela estava falando e sobre o que eram as conversas. Ela
notou isso acontecendo várias vezes, e resolveu a situação instalando um
app que fecha com senha o acesso ao WhatsApp, para que não provocasse
suspeita em seu grupo social negando aos amigos o acesso a suas fotos.
Esse tipo de tensão relativa às mídias sociais e infidelidade também
aparece em um certo vídeo clipe cômico (Porta dos Fundos, 2014) que circulou amplamente no povoado. É a encenação de uma situação na qual um
namorado está tendo um ataque cardíaco e o celular de sua namorada não
tem bateria, então ele escolhe morrer em vez de dar para ela a senha para
destravar o seu celular e, assim, ligar para uma ambulância.
Mas principalmente no caso de adultos, muitos parceiros conseguiam
adivinhar e gravar a senha do Facebook de seu parceiro no navegador de
internet para, assim, monitorar conversas privadas. Roberta, uma professora de 29 anos de idade, manteve contato comigo através do Facebook
porque ela propôs me levar para ver um grupo de dança folclórica de um
povoado vizinho. Nossas trocas eram apenas ocasionais, com ela sempre
se desculpando por estar ocupada e ainda não ter conseguido as datas dos
ensaios do grupo de dança. Entretanto, um dia, alguns meses depois de
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nos tornarmos amigos on-line, eu recebi uma mensagem com diversos erros
de ortografia dizendo que ela não queria mais falar comigo. Alguns dias
depois, recebi pelo perfil dela uma mensagem mais direta dizendo: “Ei, parceiro, essa mulher é casada, então é melhor ficar longe dela, ou as coisas
vão ficar feias”. Então, alguns dias depois, a própria Roberta entrou em
contato comigo usando o chat do Facebook para conversar sobre o ensaio.
Aparentemente, seu parceiro estava acessando o perfil de Facebook dela
enquanto ela estava fora, ameaçando todos os homens com quem ela conversava e que ele não conhecia, e depois apagava as mensagens para que ela
não descobrisse que ele a estava espionando.
Espionagem constantemente resultava em violência contra a mulher.38
O caso típico a respeito do qual as pessoas falavam envolvia a mulher deixando seu telefone de lado e saindo do quarto para fazer alguma coisa. O
parceiro, que estava por perto naquele momento, pega o telefone antes de
ele automaticamente ficar bloqueado e vê as conversas que ela está tendo.
Ronaldo, um motorista de moto-taxi, me disse que sua cunhada apanhou
de seu parceiro porque ele pensava que ela estava falando “intimidades”
com outros homens no WhatsApp. Ele também confiscou seu telefone e a
expulsou de casa, mas, depois de dormir na casa de Ronaldo por algumas
semanas, ela voltou para casa e conseguiu seu celular de volta.
Homens também podem ser alvos de espionagem. Luis, um cristão evangélico de 36 anos de idade, foi duramente confrontado por
Samanta, sua enteada, por causa de uma conversa que ele estava tendo no
WhatsApp. Ela descobriu – provavelmente ao espionar o celular dele –
que ele estava tendo uma conversa “muito amigável” com a representante
de vendas de uma loja de motos em Balduíno. Samanta e Luis tiveram
uma discussão acalorada pelo WhatsApp (já que não queriam que a situação se espalhasse e os outros fofocassem a respeito disso). Ele disse, em
sua defesa, que a interação com a representante de vendas foi motivada
por suas intenções de catequizá-la e trazer novas pessoas para a igreja, e
38 Fonseca (2000) recomenda cautela contra formas de “colonialismo interno”, em que “qualquer
diferença de valores é vista em termos negativos levando até agentes progressistas a negar a
noção de alteridade cultural”, indicando que as mulheres da classe trabalhadora brasileira têm
um poder considerável, apesar das ideias sobre relacionamentos entre esposos serem diferentes daquelas das classes médias.
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prosseguiu invalidando sua enteada, que “se comporta feito uma santa no
povoado, mas tem um namorado em Salvador e passa finais de semana
inteiros lá, sozinha com ele”.

Compartilhando senhas e humilhação pública
no YouTube
Antes de encerrar esta seção sobre as mídias sociais, romance e infidelidade,
há dois fenômenos não relacionados entre si dignos de nota: as práticas
populares de troca de senhas de mídias sociais com o parceiro e a de gravar
e compartilhar vídeos de mulheres brigando.39
Cristãos evangélicos frequentemente compartilham senhas de mídias
sociais como sinal de confiança mútua e compromisso com o relacionamento. Em Balduíno, isso acontece principalmente entre casais, mas pode
acontecer também como um acordo familiar (“sem segredos em casa”) ou
como uma demonstração de compromisso religioso entre adolescentes e
seus líderes em uma igreja particular. A intenção óbvia é permitir que a
outra pessoa acesse as mensagens privadas da outra, para que possam verificar com quem a pessoa está conversando e também as conversas em si.
Conforme a prática se disseminou para fora dos domínios dos círculos cristãos evangélicos, alguns adolescentes explicam que tais acordos podem provocar uma preparação necessária: o novo casal primeiro deleta as conversas
que ocorreram antes de o relacionamento começar e que não devem ser
vistas, já que não têm relação com o romance atual.
Entretanto, a percepção geral sobre a troca de senhas é que isso cria
mais problemas do que soluções. Os moradores concluíram que isso não
impede a pessoa que quer trair de buscar novos relacionamentos, seja tendo
mais de um perfil no Facebook, seja usando plataformas menos populares, como o Skype ou mensagens de texto, para flertar. As pessoas também
39 O estudo histórico de Soihet (1997) mostra as mulheres no Brasil urbano como tendo atributos muito diferentes em relação a como é esperado que as mulheres mais ricas se comportem.
Ela escreve que “Como era grande sua participação no “mundo do trabalho”, embora mantidas
numa posição subalterna, as mulheres populares, em grande parte, não se adaptavam às características dadas como universais ao sexo feminino: submissão, recato, delicadeza, fragilidade.
Eram mulheres que trabalhavam e muito, em sua maioria não eram formalmente casadas,
brigavam na rua, pronunciavam palavrões, fugindo, em grande escala, aos estereótipos atribuídos ao sexo frágil.”.
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podem ter conversas no Facebook e imediatamente apagá-las. E essa dinâmica acrescenta tensão ao casal, já que qualquer conversa amigável pode ser
interpretada como uma forma discreta de flerte.
Outro assunto relacionado a romance e mídias sociais que é comum
no povoado diz respeito a vídeos de duas mulheres brigando. Conforme
o capítulo “Panorama social: se escondendo em plena luz” mostra, “‘indiretas” são uma parte integral das formas locais de se negociar conflitos
e, portanto, são populares entre usuários de mídias sociais. O tipo mais
comum de indireta on-line em Balduíno acontece entre duas mulheres que
estão disputando um homem. Falar indiretamente, nesse caso, significa que
o post menciona a situação sem se referir ao nome da pessoa sendo acusada
de envolvimento – mas esse nome é óbvio para pessoas próximas aos envolvidos. Tais conflitos ocasionalmente levam a confrontações físicas, frequentemente ou próximo a uma escola, e tais eventos são gravados em vídeo e
depois compartilhados nas mídias sociais.
Essa prática é ampla entre grupos populares e há páginas e grupos no
Facebook dedicados a compilar e compartilhar esse tipo de material, que
combina violência e também erotismo, já que essas brigas frequentemente
resultam nas participantes removendo itens de roupa das rivais. Por exemplo, em um clipe que circula no WhatsApp, três jovens mulheres pegam
uma menina, batem nela violentamente, tiram toda a sua roupa, e a deixa
na rua. Tais vídeos não apenas registram estudantes participando de atos
violentos em suas escolas ou perto delas, mas também têm consequências
de humilhação pública similares a pornografia de vingança.40 A estudante
que é humilhada por causa da surra é ainda mais humilhada com o vídeo
do evento que circula on-line; o público do evento aumenta e o arquivo
pode ficar para sempre disponível para voltar a circular.
Esse material intensifica as tensões entre pais (aqueles cujo filhos apanham) e torna a escola vulnerável a punições administrativas por não zelar
pelo bem-estar dos alunos. Em determinado momento, esse tipo de conteúdo circulando nas mídias sociais se tornou tão comum no povoado que
o diretor de uma das escolas anunciou aos alunos que ele suspenderia qualquer um que subisse ou compartilhasse esse tipo de vídeo.
40 Se refere a imagens ou vídeos explícitos de uma pessoa postados na internet, tipicamente por
um antigo parceiro. Ver também: Sinanan (2016). A respeito desse mesmo assunto, também
somos lembrados da descrição de Boyd (2010) dos affordances que surgem no que ela chamou
de “públicos em rede”: persistência, replicabilidade, escalabilidade e pesquisabilidade.
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Relacionamentos entre pais e filhos
A literatura sobre paternidade e maternidade41 no Brasil de baixa renda
também é ampla, dada a importância desse tópico na antropologia e a
riqueza de experiências que os pesquisadores encontram comumente. Nessa
região da Bahia, por exemplo, há não muito tempo, mulheres grávidas que
não queriam ficar com o filho anunciavam isso informalmente no povoado
para encontrar uma mãe adotiva.42 Essa outra mulher, frequentemente com
melhores condições econômicas, poderia ser alguém sem filhos, alguém que
não tinha filhos de algum sexo específico, ou simplesmente uma pessoa
que estava disposta a criar a criança. Em Balduíno, os adultos locais que eu
conheci que eram “filhos de criação” frequentemente demonstravam orgulho e gratidão por suas mães de criação, e ainda assim, sabiam quem eram
suas mães biológicas e demonstravam respeito por elas.
Outra prática comum era dar a criança43 temporariamente, tipicamente quando os pais decidem que eles não têm os meios para sustentar
a casa e os filhos ainda não têm idade para trabalhar fora de casa. Essas
crianças eram “dadas” para famílias com melhores condições por um ano
ou mais para serem alimentadas e ocasionalmente elas tinham a oportunidade de frequentar a escola enquanto aprendiam a trabalhar atuando como
faxineira e cozinheira (no caso de meninas), ou como um empregado geral
(no caso de meninos). Muitas das mulheres e alguns homens adultos com
quem convivi em Balduíno haviam tido essa experiência por algum tempo
entre os 5 e 13 anos de idade. Esse assunto, que já é bem conhecido na
41 Ver, por exemplo: Kitzinger et al. (1996); Scavone (2001a; 2001b e 2013); Fonseca (2003a e
2003b) e Del Priore (1993).
42 Ver Fonseca (2006; 2002 e 2009).
43 Ao escrever sobre relações sociais durante o século XIX no Brasil, Falci (2004) refere-se a casos
de emancipação de escravos no sertão do Ceará e do Piauí em que o escravo livre ficava em um
estado de servitude, trabalhando para o proprietário formal em troca de casa e subsistência.
Na Bahia, a doação temporária de crianças representava um arranjo similar. Fonseca refere-se
ao resultado complexo e frequentemente doloroso de tais práticas quando a tradição popular
de doar os filhos temporariamente leva a mães abandonarem seus filhos em centros de adoção
oficiais para depois descobrirem que não podem recuperar seus filhos. Citando o historiador
francês Phililpe Ariès, Fonseca (2000) explica que durante a Europa pré-moderna, mandar
crianças de 6 anos em diante para serem empregados domésticos em casas mais ricas existia
como uma prática comum na Inglaterra e na França.
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antropologia, atravessa hoje em um momento de transição no povoado, já
que mesmo as pessoas mais pobres se tornaram mais expostas a regras e procedimentos institucionais.
Essa breve introdução ao assunto de paternidade, maternidade e relacionamentos entre pais e filhos é para indicar que essa é uma questão complexa e que, similar à seção anterior sobre parceiros, os casos apresentados
a seguir não são facilmente estendidos a todas as famílias que vivem no
povoado, já que o lugar em si está passando por um processo de transformação, e a população inclui pessoas vindas de contextos diferentes.
Entretanto, como um padrão aproximado, podemos dizer que entre famílias mais pobres relações de sangue44 entre mães e filhos tendem a ser mais
fortes e duradouras em oposição a laços matrimoniais precários (Fonseca,
1997) e que, em relação às mídias sociais, em geral, a opinião dos pais tem
dois extremos (Venkatraman, 2017).
De um lado, as famílias mais pobres tendem a ver o interesse das
crianças em tecnologia positivamente como indicação de melhores oportunidades de trabalho. Do lado oposto, estão pais com melhores condições
socioeconômicas e frequentemente, mas não exclusivamente, cristãos evangélicos. Eles compram computadores e instalam conexão com a internet
em suas casas porque temem as consequências de seus filhos estarem em
contato com outros locais on-line.

Maternidade, trabalho e mídias sociais
Muitos dos jovens de hoje em Balduíno vivem apenas com suas mães ou
com suas mães e padrastos.45 O diretor de uma das escolas do ensino fundamental disse, a partir da experiência de fazer muitas reuniões com familiares de estudantes, que raramente um aluno tem o pai biológico vivendo
em casa. Essa responsabilidade da mãe pela criação das crianças aparece
também no tipo de trabalho tradicionalmente reservado às mulheres. Ao
contrário do homem, que tende a trabalhar fora do povoado (pedreiro,
44 Laços sanguíneos, entretanto, não constituem relações familiares. Ver Duarte e Campos
Gomes (2008).
45 Sobre o assunto de famílias matrifocais, em geral, e a noção em relação às famílias na Bahia,
ver: Smith (1973); Blackwood (2005); Scott (2013); Woortmann (1987); Woortmann e
Woortmann (2004); Agier (2007); McCallum e Bustamante (2012). Para uma discussão mais
ampla sobre esse tema em famílias brasileiras de baixa renda, ver: Fonseca (2000).
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pescador), a mulher tem sua função, no povoado ou em seu entorno, para
levar seus filhos com elas (plantação) enquanto os ensinavam a trabalhar ou
para estar por perto o suficiente para monitorá-los. Essas mulheres frequentemente também se juntavam em grupos para coletar mariscos, nas últimas
décadas, começaram a ser empregadas nas lojas do povoado, e, conforme
o número de visitantes ricos cresceu com o desenvolvimento turístico da
região, elas cruzaram a estrada para trabalhar em empregos informais, cozinhando e faxinando nos fins de semana.
Nesse contexto, é relevante notar uma mudança que ocorre com o
crescimento de negócios relacionados a turismo. Conforme o próximo capítulo – “Educação e trabalho: tensões nas classes” –, também discute, cada
vez mais mulheres estão deixando suas crianças por diversas horas, tanto em
dias de semana como em fins de semana, para ter os benefícios de empregos formais.46 Mulheres compõem a maioria da força de trabalho estável de
baixa renda em hotéis (faxineiras, cozinheiras) e os gerentes confirmam que
elas são mais otimistas e tentam manter seus trabalhos mais que os homens.
Mas embora esses empregos forneçam uma maior estabilidade financeira
para a família, ainda é responsabilidade da mãe cuidar dos filhos.
Mariana, de 22 anos de idade, conseguiu um emprego no prestigioso
resort de cinco estrelas da região, e nos meses iniciais sonhava em receber
um prêmio dado aos funcionários mais dedicados. Mas sua filha, de 2 anos
de idade, ficou doente e, porque seu parceiro não considera cuidar dos
filhos sua responsabilidade, ela teve que ficar em casa por praticamente dois
meses. Estressada com a situação e triste por ter que ficar afastada do trabalho, ela também esqueceu de tomar suas pílulas anticoncepcionais e agora
está grávida de seu segundo filho.
Para reduzir as consequências da infraestrutura ainda limitada do
Estado, alguns pais, especialmente as mães mais bem remuneradas, que
estão empregadas fora do povoado, pagam adultos locais para cuidarem de
seus filhos. Mulheres que têm mais anos de educação formal estão abrindo
suas casas para pequenos grupos de alunos de quem cuidam e ajudam com
o dever de casa depois da escola. Tecnologias digitais formam parte da
solução que esses pais usam. Oferecer internet, videogames e TV a cabo é
uma forma de atrair as crianças e adolescentes e afastá-los de brincarem nas
46 Garantias legais em relação a férias, pagamento e seguridade laboral, acesso a serviços bancários e crédito, além de vários benefícios que as empresas oferecem para manter seus funcionários, como seguro de saúde privado para a família do funcionário.
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ruas para, em vez disso, ficarem mais tempo em casa. A telefonia móvel, as
mídias sociais, e particularmente o WhatsApp são intensamente usados por
mães para monitorar seus filhos e filhas adolescentes enquanto estão longe
de casa. Mas isso não é ideal, especialmente já que os filhos mais velhos
também usam as mesmas mídias sociais para evitar a vigilância dos adultos.

Um lugar fora do controle dos pais
O tema do relacionamento entre pais e filhos é recorrente neste livro.
O capítulo “Panorama social: se escondendo em plena luz” começa ao
descrever como adultos reclamam do materialismo, da preguiça e da falta
de respeito dos mais jovens. Para muitos moradores, lobisomens não são
criaturas míticas, mas uma pessoa enfeitiçada por ter batido em seus pais.
Segundo os adolescentes, adultos têm mostrado entusiasmo pelas redes
sociais particularmente para verem o que seus filhos estão fazendo lá.
Entretanto, embora adultos usem o Facebook e o WhatsApp regularmente
nos últimos anos, os jovens não estão preocupados com isso, pelo abismo
de alfabetização que separa a geração atual e a de seus pais, mães, tios e tias.
Conforme o capítulo “Educação e trabalho: tensões nas classes” descreve, nas últimas décadas, o número de anos de educação oferecidos pelas
escolas no povoado foi de quatro para 12, e o número de alunos subiu
de apenas algumas dúzias para cerca de dois mil. Nesse contexto, os pais
querem descobrir o que seus filhos fazem on-line e, ainda assim, são funcionalmente analfabetos e dependem de seus filhos para navegar computadores e mídias sociais. Embora eles usem as mesmas plataformas, uma
geração se comporta de maneira completamente diferente da outra quando
está on-line. Aqueles com menos de 30 anos de idade tendem a incluir a
escrita em seus usos cotidianos de mídias sociais, enquanto pessoas mais
velhas têm formas mais restritas de participação: no Facebook, eles compartilham principalmente conteúdo, “curtem” posts e fazem comentários
curtos, como “kkkkkk”, e no WhatsApp, além de compartilharem conteúdo
como vídeos e memes, eles trocam mensagens de áudio ou usam o aplicativo
como telefone.
Por existir essa diferença, os jovens se preocupam mais com o que
colegas veem sobre eles nas mídias sociais do que com seus parentes possam
descobrir. No capítulo “Panorama social: se escondendo em plena luz”,
vimos como a adolescente Margarete escrevia em sua linha do tempo
no Facebook sobre o romance a respeito do qual sua mãe está tentando
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descobrir; ela sabe que adultos não tentarão ler posts longos e só verificam
fotos que poderiam incriminá-la. Foi a própria Margarete que criou a conta
de Facebook de sua mãe e a ajuda a configurar o computador para usar as
mídias sociais. No próximo capítulo, Marina, uma cristã evangélica, explica
que uma das razões pelas quais os jovens usam mídias sociais é que seus pais
não têm a capacidade para controlá-los on-line. Por isso, embora Marina
nunca arriscaria ser vista no povoado conversando com uma pessoa que
pertence a uma religião de matriz africana, ela se sentiu à vontade para ter
tais conexões através das mídias sociais.
Aqui está um exemplo final para apoiar esse argumento de como o
ambiente on-line separa pessoas de gerações diferentes: uma vez eu gravei
uma longa entrevista com Débora, uma estudante universitária de 22 anos
de idade, na casa dela. Sua mãe não estava segura das minhas intenções e,
por isso, enquanto limpava a casa, prestou muita atenção a toda a nossa
conversa. Debora me explicou detalhadamente seus experimentos para criar
contas de Facebook falsas [fake] para, então, ficar “amiga” de pessoas com
quem ela não se dava bem no povoado e descobrir “segredos” delas (ou
seja, com quem estavam dormindo). Perguntei para ela, no fim da entrevista, na frente de sua mãe, se ela achava que sua mãe tinha entendido o
que ela havia me contado sobre seus perfis fake. “Nem um pouco”, ela respondeu calmamente, e a mãe confirmou. As implicações de um perfil falso
de Facebook não são algo que sua mãe, analfabeta, de 39 anos de idade,
conheceria.

Mídias sociais, paternidade e sexualidade
Há um exemplo mais concreto de conflito entre alguns pais e seus filhos
em relação às mídias sociais, e ele se dá em relação a adolescentes usando as
mídias sociais para flertar e ocasionalmente engravidando como consequência. A primeira parte deste capítulo já explicou a importância que os habitantes dão ao uso das mídias sociais com a intenção de ter casos ou começar
relacionamentos. As mídias sociais não estão mudando essa prática, apenas
ampliando as possibilidades de comunicação secreta com possíveis novos
amantes. Mas, embora parceiros tendam a ter mais ou menos a mesma
idade (e níveis de alfabetização similares), esse não é o caso de pais e filhos,
o que significa que os pais tendem a estar em uma situação de desvantagem
para espionar seus filhos usando as mídias sociais.
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A gravidez adolescente é um assunto muito recorrentemente condenado entre alguns adultos – predominantemente homens. Conforme o
capítulo “Panorama social: se escondendo em plena luz” explica, em geral,
eles apontam para a “falta de respeito” com a qual os jovens hoje tratam
parentes mais velhos. Entretanto, um tema comum durante essas conversas
é o número crescente de adolescentes que traficam e consomem drogas e,
associado a isso, o número crescente de adolescentes grávidas, solteiras no
povoado. Mas essas interações frequentemente ignoram ou não abordam o
fato de que as mulheres na região (assim como mulheres de baixa renda no
País, como um todo) têm tradicionalmente tido filhos durante a adolescência e que também frequentemente essas mulheres começam a coabitar com
parceiros após terem dois ou mais filhos. Em Balduíno, as mães adolescentes hoje tendem a ser as filhas e netas das mulheres que começaram a ter
filhos também em suas adolescências.
Pais e mães que tentam controlar os romances secretos de suas filhas
são principalmente evangélicos, mas encaram um desafio difícil. Jovens
tendem a ter níveis de alfabetização mais altos e, consequentemente, habilidades técnicas melhores para usarem o computador, mas a maior dificuldade que principalmente as mães de adolescentes encaram consiste em ficar
de olho nos filhos enquanto se está no trabalho.
Se vendo nessa situação de ter que deixar seus filhos todos os dias,
Beto e sua esposa, Nívea, ambos com trinta e poucos anos e participantes ativos da Assembleia de Deus local, decidiram sacrificar seus salários
estáveis como empregados formais em hotéis. Hoje, eles alugaram uma
pequena loja no centro comercial do povoado e oferecem serviços: ele conserta telefones e ela é costureira. Eles explicam que foi uma escolha necessária já que eles têm duas filhas pequenas e querem estar perto delas durante o
tempo em que elas não estão na escola. Ainda assim, Beto revelou que eles
recentemente descobriram que sua filha de 12 anos de idade estava conversando em seu celular secretamente com um homem adulto que ela conheceu on-line. Os pais só descobriram porque a filha, um dia, mandou uma
mensagem de texto sem querer para a Nívea. Então, eles tomaram o celular
dela e, quando o homem ligou à meia noite, eles atenderam e ameaçaram
chamar a polícia.
O caso de Lívia, de 14 anos de idade, representa um exemplo extremo
das tensões que acontecem em algumas famílias. Seu pai, José, bateu nela
violentamente quando descobriu que ela havia tirado fotos e feito vídeos de
si mesma nua para mandar para um amante – uma prática conhecida em
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inglês como “sexting”. José agiu segundo a tradição, como se educar através da violência fosse não só aceitável, mas também uma demonstração da
preocupação de um pai – veja mais sobre isso no capítulo “Panorama social:
se escondendo em plena luz”.
Entretanto, diferentemente do esperado de um filho, não só Lívia
confrontou José batendo nele de volta e prometendo “se vingar”, durante
a surra ela também gritou “eu conheço meus direitos!”. Então, na semana
seguinte, a situação se complicou ainda mais quando ela – aparentemente
por vingança – o acusou de abusar sexualmente dela no passado. José foi
preso, mas liberado devido à falta de provas, e a situação em sua casa só
melhorou depois de um mês, quando Lívia decidiu se mudar para outra
cidade e morar com sua mãe.
As mídias sociais foram as causadoras diretas desse evento, já que
o conteúdo sexual foi encontrado no celular dela para ser enviado por
WhatsApp. As mídias sociais também são parte do contexto em que jovens
como Lívia hoje vivem: adolescentes interagem e trocam informações constantemente, incluindo sobre direitos. Casos de abuso sexual em casa não são
incomuns na região e, em geral, eles não são denunciados. Também é possível que a Lívia tenha inventado a acusação contra seu pai para reagir contra
o que ela percebeu como um tratamento injusto. Mas o que se destaca nesse
caso é como sua ação se encaixa no roteiro local. Histórias e anedotas similares de filhos confrontando os pais circulam amplamente, principalmente
nas conversas cotidianas dentro e fora do povoado. As versões mais comuns
desse tipo de relato têm os filhos dizendo a um policial sobre os maus tratos
sofridos pelos pais e o policial, por sua vez, dando um sermão nos filhos
sobre como a lei é muito mais cruel do que os pais.
No final, entretanto, o “sexting” de Lívia é um caso trágico que lembra
um fenômeno mais amplo de rejeição da hierarquia familiar no contexto
de migração para cidades no Brasil. Em sua pesquisa sobre criminalidade
juvenil em uma favela em São Paulo, Feltran refere-se ao caso em que um
jovem transgressor que responde, quando perguntado sobre a possibilidade
de abandonar o crime para trabalhar: “Por que trabalhar? Para ser como o
meu pai?” (Feltran, 2011, p. 171).
Sexo adolescente e gravidez eram comuns em Balduíno muito antes
das mídias sociais e continuam sendo comuns hoje com a ajuda das mídias
sociais, mas nem todos os pais estão reagindo da mesma forma diante desse
assunto. Márcia, de 33 anos de idade, usava as mídias sociais para amenizar a gravidez inesperada de sua filha de 15 anos, anunciando-a on-line
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como uma comemoração para sua estreia como avó. No privado, Márcia
me contou que “embora a chegada de minha neta tenha sido inesperada para
todos nós, foi um susto, o importante é que o bebê nasceu saudável e que é uma
gravidez, não uma doença. Então temos que seguir em frente”.
Márcia trabalha como diarista na região, tem um namorado que não é
o pai de suas duas filhas e, apesar de se considerarem parceiros, escolheram
não viver juntos. Depois de descobrir sobre a gravidez de Carla, Márcia
usou o WhatsApp para organizar um chá de bebê. O grupo foi aberto
durante os vinte dias anteriores à data do evento e, enquanto Márcia constantemente dava informações práticas (ou seja, o tamanho das fraldas que os
convidados deveriam comprar), outros participantes usavam o grupo como
um grupo normal de WhatsApp (conforme discutido no capítulo anterior)
para compartilhar um imenso número de memes e vídeos, principalmente
sobre fé em Deus e piadas sexuais como diversão. Depois do nascimento de
sua neta, Márcia mandou, através do WhatsApp, imagens do bebê para suas
amigas e para membros da família.

Encontrando um meio termo
Em geral, em Balduíno as mídias sociais ajudaram mais os adolescentes do
que o pais dos adolescentes que querem controlá-los. Mas a tensão entre
gerações vai além das questões relacionadas a namoro e sexo. Acompanhei
exemplos de mídias sociais se tornando uma ferramenta que adolescentes
evangélicos e jovens adultos usam para manter um meio termo entre o controle excessivo de famílias e igrejas e a pressão dos colegas para que eles
entrassem em relacionamentos sexuais antes do casamento. Com as mídias
sociais, alguns cristãos evangélicos construíram, juntos, um sentimento de
identidade que inclui elementos da fé que eles adotaram, mas a fé e suas
consequências aparecem modernizadas e atualizadas para o jovem que não
quer ser visto como um fanático religioso de cabeça fechada.
Um grupo de jovens mulheres adultas da Assembleia de Deus local,
que cresceram juntas, hoje mantém contato e apoiam umas às outras
durante os anos intensos de faculdade. Juntas, resistem à pressão do pastor
da igreja, que insiste que mulheres evangélicas deveriam se vestir de modo
respeitoso, usando saias, nunca calças. Mas elas o ignoram a respeito dessa
questão, já que usar saias para frequentar a universidade reforça o preconceito dos outros alunos de que evangélicos são conservadores e subservientes a valores arcaicos.
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Figura 4.1 – Selfie anunciando gravidez.
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Durante os dias de semana, o Facebook e o WhatsApp são chave para
essas jovens permanecerem em comunicação contínua, já que seguem horários individuais, ainda que igualmente intensos, incluindo longas jornadas
de ônibus diárias até Salvador e de volta. Através dessa comunicação, e ao se
encontrarem nas atividades de domingo na igreja, elas também se uniram
contra as atitudes do pastor de supervisionar as mídias sociais das pessoas.
Elas disseram que o pastor está errado em humilhar publicamente adolescentes da igreja durante o culto por causa de coisas que ele vê publicado em
suas linhas do tempo on-line – em geral, meninas postando fotos vestindo
roupas “menos respeitosas”.
Resumindo, esse grupo de jovens adultas usa a internet para apresentarem a si mesmas tanto para adultos conservadores de sua igreja como para
seus colegas não evangélicos “mais liberais” em outros lugares como mulheres capazes que terão carreiras, estão progredindo na vida, têm futuros interessantes por vir, estão obtendo treinamento e conhecimento profissional
em suas faculdades e têm namorados leais e que as apoiam, com quem pretendem se casar respeitosamente quando chegar a hora certa.

Conclusão
As três seções deste capítulo sobre intimidade e mídias sociais referem-se
primariamente a casos relacionados a adolescentes. Entretanto, conforme
sugerem as evidências etnográficas, as relações sociais on-line de adolescentes e jovens adultos apenas se diferem das de adultos (em relação, por
exemplo, à infidelidade) em geral por causa do tempo disponível que eles
têm para usar as mídias sociais e seu nível subsequente de experiência. Sua
presença on-line reproduz experiências que aconteceram previamente no
contexto de interações cara a cara.
A aparente modernidade de relações sociais pode tornar difícil ver
os efeitos que a comunicação on-line tem nas relações sociais locais. Em
um primeiro momento, pode ser que fiquemos tentados a ver apenas as
novidades dos computadores e a internet sendo rapidamente adotados e
incorporados nas rotinas desses brasileiros de baixa renda. Em Balduíno, a
presença do Estado expandiu consideravelmente nas últimas décadas, em
termos de disponibilidade de serviços de saúde, educação e polícia, entre
outros. Entretanto, redes de solidariedade ainda são intrínsecas à vida lá e,
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portanto, as mídias sociais têm sido incorporadas não apenas como promotoras de mudanças, mas também como um meio de reproduzir as possibilidades de criar e cultivar alianças e atacar a reputação de quem tenta se
destacar.
Conforme a seção inicial também indica, moradores chegam às mídias
sociais trazendo valores morais que sua comunidade cultiva há muitos anos.
A forma como adolescentes adicionam como “amigas” pessoas de fora do
povoado segue um padrão similar a uma forma local off-line de relacionamentos. Esses “amigos” on-line são exatamente como as pessoas do povoado
que eles “conhecem de vista”. Mas, conforme prosseguem para “adicionar
amigos” dentro do povoado, há um conflito entre tradição e novas tecnologias: os locais tentam estabelecer novas conexões independentemente de
redes cara a cara de relacionamentos, ainda que esses novos relacionamentos
tendam a não evoluir. O desejo de estar mais próximo dessa outra pessoa
que só é conhecida de vista não é o suficiente para superar o medo de cumprimentar uma pessoa que talvez não a cumprimente de volta. Os relacionamentos que de fato prosperam são frequentemente aqueles de redes que
existiam previamente através de interações cara a cara: na vizinhança, no
trabalho, na escola ou na igreja. Mas, uma vez que essas relações cara a cara
existem, on-line se torna ainda outro meio para a pessoa criar e cultivar sua
posição como parte de redes de ajuda mútua que se estendem para além de
laços familiares diretos.
A segunda seção, sobre romance e infidelidade, mostra o uso criativo
e sofisticado das mídias sociais quando se trata de trair o parceiro, ou de
diminuir as possibilidades de ser traído. Nenhum outro tópico se relaciona
mais com conversas sobre as mídias sociais localmente – particularmente
entre homens – do que as muitas formas como essas plataformas ajudam
com atos de flertar e também espionar os outros. Às vezes, casais concordam em revelar suas senhas das mídias sociais um para o outro como um
sinal de confiança, de modo que cada um possa ver com quem o outro está
conversando e as conversas que eles têm, mas os resultados dessas experiências não são sempre considerados satisfatórios.
Tradicionalmente na região, tanto homens como mulheres tendem
a ter diversos parceiros (às vezes ao mesmo tempo) durante suas vidas. A
disponibilidade das mídias sociais não torna as pessoas mais fiéis em relacionamentos. Se há um impacto, é torná-las mais interessadas sobre as possibilidades de se ter amantes secretos e mais estressadas como consequência
dos esperados atos de espionagem e controle social. A forma como os

188

MÍDIAS SOCIAIS NO BRASIL EMERGENTE

moradores de Balduíno estão usando as mídias sociais hoje sugere que parte
da popularidade desse meio de comunicação tem a ver com como essas plataformas ajudam a reter práticas tradicionais.
Já a seção final sobre relacionamentos entre pais e filhos mostra uma
situação em que a mídia social produz novas tensões. Na região, mulheres de baixa renda são, historicamente, as responsáveis pela casa da família e por seus filhos. Elas estão encarando uma decisão difícil em relação a
como criar e proteger seus filhos. O povoado é um lugar volátil para adolescentes viverem hoje em dia, já que o tráfico de drogas e outras formas de
crime fornecem acesso a novas e mais amplas possibilidades de consumo.
As formas tradicionais de entretenimento, como ir ao rio ou à praia, não
são mais seguras e não são tão encantadoras como as alternativas modernas, como ir à academia, ir tomar um sorvete no lugar mais descolado de
fast-food, ir ao shopping ou jogar videogames. Para tentar oferecer parte desse
conforto enquanto mantém os filhos fora de perigo (frequentemente sem
ter o apoio do pai dos filhos), essas mães trabalham formalmente fora do
povoado e deixam suas crianças sozinhas durante a maior parte do dia.
Tendo WhatsApp, elas podem rapidamente enviar e receber mensagens de
texto e áudio para seus filhos, para que possa monitorar onde estão. No
capítulo a seguir, examinaremos ainda mais o acúmulo de seus papéis como
mães e, agora, como empregadas formais que passam a maior parte do dia
fora de casa.
Mas, se mães hoje têm smartphones para manter contato com seus
filhos, os filhos não estão abrindo mão facilmente da liberdade que eles
tinham tradicionalmente, de ter áreas relativamente periféricas no povoado
para se encontrarem longe do controle da moralidade adulta.
A questão aqui tem camadas diferentes: a gravidez adolescente não é
a consequência dos novos meios de comunicação tanto quando essas novas
mídias não são responsáveis pelos locais usando-as para flertar e espionar
uns aos outros. Conforme o livro mostrou até agora, as mudanças referem-se às possibilidades de se ter emprego formal e o aumento radical na presença de igrejas protestantes.
Pais que pertencem a organizações evangélicas estão se esforçando
mais para promover uma estrutura de família que é muito diferente das
tradições locais, uma em que as duas pessoas se conhecem, ficam juntas, são
fiéis uma à outra e têm papéis menos distintos – ambos deveriam estudar,
ter carreiras e contribuir para criar os filhos e para ajudar com os gastos da
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casa. Mas pais evangélicos (especialmente quando as mães também estão
trabalhando fora do povoado) nem sempre conseguem controlar seus filhos
adolescentes, que não se deixam monitorar nas mídias sociais.
Ainda assim, conforme o último caso mostra, as mídias sociais
também estão se tornando um espaço em que esses adolescentes evangélicos
têm que criar identidades que retêm certos aspectos de sua fé, como evitar
beber e sexo antes do casamento enquanto, ao mesmo tempo, se posicionam como pessoas com valores modernos em termos de acesso à educação e
carreira. Sob essa ótica, eles se apresentam não como religiosos conservadores, mas como pessoas avançadas e orgulhosas de suas escolhas.
Este capítulo mostrou, principalmente, como as mídias sociais não
necessariamente mudam as relações pessoais em Balduíno. A forma como
as pessoas usam as mídias sociais se baseia em formas de sociabilidade que
vêm das tradições, da interação cara a cara e da importância de redes mais
amplas de colaboração e ajuda. Além de representarem progresso e melhora
de vida, as mídias sociais também são populares porque ajudam moradores
a passar pelos processos externos de mudança e modernização enquanto
retêm muitos valores sociais tradicionais. Elas não só estão sendo amplamente usadas, elas também estão apresentando novas situações de conflito
e abrindo oportunidades de negociação através dos canais alternativos para
comunicar e formar alianças. Mas mesmo se as mídias sociais servem para as
pessoas de Balduíno manterem valores tradicionais e não se curvar a transformações que chegam de fora, ainda assim, a tecnologia não é um “agente
neutro” e, conforme os moradores usam as mídias sociais, eles também
estão redefinindo suas relações sociais e valores.
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5
Educação e trabalho: tensões em sala

A educação é um tema comumente usado para ilustrar as vantagens – mas
também os problemas – que a comunicação digital traz para a sociedade.
Acadêmicos e jornalistas estão sempre retomando a discussão sobre se as
mídias sociais ajudam ou atrapalham o trabalho dos educadores. Colocada
sob uma luz positiva, as mídias sociais fornecem às populações menos privilegiadas, como as pessoas que vivem em Balduíno, acesso a informações
e conhecimento que anteriormente se restringia às elites socioeconômicas.
Mas os casos apresentados abaixo mostram que as consequências da comunicação digital no povoado não são facilmente interpretadas. Converse com
professores locais e eles provavelmente te dirão que as mídias sociais são
uma “tragédia” que torna ensinar e lidar com os alunos mais difícil. O que
eles querem dizer é que as escolas locais já estão atrasadas se comparadas
à infraestrutura e aos recursos humanos de maior qualidade disponível
para as escolas de classes média e alta em instituições privadas e, diferente
das famílias de contextos ricos, os pais e parentes em Balduíno são em sua
maioria analfabetos funcionais e não conseguem ajudar seus filhos com os
deveres de casa. Além desses problemas, os professores reclamam que os
alunos estão agora passando seu tempo livre e também o tempo em sala
monitorando conversas e interagindo com colegas através do Facebook e do
WhatsApp.
Para tratar dessas questões complexas, é importante dar um passo para
trás e ver, antes da chegada dessas novas tecnologias, como a educação evoluiu em Balduíno. Observando a situação nas escolas hoje em comparação
com o passado, em todos os quesitos possíveis, os alunos hoje têm condições educacionais muito melhores do que seus pais. Por exemplo: em trinta
anos, o número de anos de educação pública disponível no povoado foi de
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quatro a 12, e enquanto muitas famílias no passado proibiam seus filhos de
irem à escola, hoje literalmente todas as crianças vão à escola e recebem os
recursos necessários para estudar.
Entretanto, em geral, os alunos não estão interessados em educação
formal e muitos terminam a escola só porque o diploma aumenta suas chances de competir por vagas de emprego de baixa remuneração similares aos
empregos de seus pais. Ainda assim, embora os professores estejam certos
em dizer que houve uma “facebookização” das escolas (ou seja, a escola se
tornou um local de encontro para os jovens socializarem quando estão nas
mídias sociais), a etnografia mostra que a comunicação digital melhora a
alfabetização dos moradores locais e é frequentemente usada como fonte de
informação para lidar com questões cotidianas. Ademais, as novas mídias
também têm se tornado instrumentais para as pessoas – especialmente
mulheres – buscarem empregos com carteira assinada ou seguirem para a
universidade, o que exige que saiam de suas casas e passem parte de seus
dias longe de suas redes de suporte.
O capítulo se baseia em uma variedade de estudos de caso, incluindo
aqueles sobre adolescentes que ainda estão no ensino médio, jovens que
estão começando suas vidas profissionais e, também, adultos que deixaram
a escola há anos. Algumas das histórias são de pessoas que, como muitos no
povoado, não estão particularmente convencidas das vantagens da educação
formal, mas também examinamos casos de moradores locais que fizeram
grandes esforços para entrar na universidade. As perspectivas de homens
são importantes porque eles são, em geral, mais resistentes a arranjos formais, incluindo empregos que exigem submissão a horários e chefes. Mas
as visões das mulheres também são relevantes, já que tradicionalmente na
região elas têm sido responsáveis pelos lares e pela criação dos filhos, e o
prospecto de emprego formal mudou suas prioridades para atrasar planos
familiares e investir mais tempo estudando e construindo uma carreira.
Finalmente, também consideramos como os cristãos evangélicos estão
usando a comunicação on-line para ampliar seus objetivos educacionais e
profissionais. Ao longo deste livro, o cristianismo evangélico está constantemente sendo associado à alfabetização e à aspiração, e não é surpreendente
que um número significativo de estudantes universitários locais sejam evangélicos ou tenham pais que sejam. Tendo que passar longas horas em ônibus
todos os dias, esses alunos contam com as mídias sociais para coordenar
suas atividades de sala de aula, mas o domínio on-line também é usado para
cultivar relacionamentos fora dos limites religiosos.
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Educação no povoado
Como em outros povoados próximos, Balduíno tem uma escola pública
desde a primeira metade do século XX, mas essas instituições ofereciam
serviços muito limitados. O prédio da escola na década de 1980 tinha
quatro salas de aula e suas professoras (sempre mulheres) ou se mudavam
de Salvador para assumirem o cargo ou eram as filhas educadas de homens
distintos locais (proprietários de terras ou de negócios). As salas de aula
tinham poucos recursos materiais, os alunos estavam frequentemente descalços, vestindo roupas muito usadas, e os métodos de ensino incluíam
punição física rotineira usando palmatórias.1
Enquanto hoje o Estado fortaleceu as iniciativas para crianças menos
privilegiadas irem à escola, até o fim da década de 1980 e início da década
de 1990, muitos pais preferiam que seus filhos estivessem disponíveis para
trabalhar e ajudar em casa. As crianças que tinham permissão para frequentar esse ciclo de quatro anos aprendiam a escrever e ler, estudavam matemática básica, ciência e história e assistiam a uma disciplina obrigatória
chamada “Educação, Moral e Cívica”. Entretanto, as dificuldades que esses
adultos hoje têm para ler, escrever e realizar cálculos matemáticos básicos
sugerem que eles terminavam esse período de aulas sendo ainda analfabetos
funcionais,2 o que não era um problema, considerando suas perspectivas de
trabalho. Durante os anos de pré-adolescência, frequentemente os homens
iam aprender a trabalhar com seus pais e tios (pedreiros, pescadores, comerciantes), enquanto as mulheres ficavam com suas mães em casa, ajudando
a criar irmãos mais novos e, também, participando de atividades em grupo
produtivas no local.
Ricardo, um professor de Geografia, é uma das poucas pessoas de sua
idade (quase 40 anos) em Balduíno com um diploma universitário. Sua
1 As palmatórias eram aplicadas pela professora em caso de mau comportamento ou pelos próprios alunos durante desafios regulares de um contra o outro sobre o conteúdo sendo ensinado. Nessas competições, dois alunos se encaravam, fazendo perguntas sobre um conteúdo
ensinado e se alguém errasse a resposta, seu oponente batia em sua mão. Embora isso fosse
obviamente doloroso, os adultos com quem conversei sobre essas experiências falam disso
com animação, como um tipo de jogo.
2 Fonseca (2000) fornece uma análise detalhada da literatura a respeito de sociedades não alfabetizadas e particularmente analfabetismo em relação a brasileiros de baixa renda. De acordo
com o “Inaf ” (Indicador de Alfabetismo Funcional), cerca de 30% dos brasileiros eram funcionalmente analfabetos em 2015. Ver Nexo Jornal (2016).
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família tinha uma pequena loja no povoado, mas seu negócio não lhes
provia um estilo de vida melhor que o das demais famílias de pescadores
e pedreiros na época. Então, Ricardo cresceu como seus vizinhos e colegas,
fazendo o que todos os outros de sua idade faziam: pescava, roubava frutas e
pequenos animais como diversão, jogava futebol, ajudava em casa, e ia com
os amigos para as festas nos povoados vizinhos. Mas o pai de Ricardo tinha
mais educação formal que a maior parte das pessoas no povoado. Nascido
em Salvador, ele lia jornais, conseguia escrever mensagens e recados no
papel, e realizada alguns cálculos matemáticos comuns a comerciantes. O
Ricardo diz que foi para honrar e impressionar seu pai que ele decidiu se
afastar da rotina cotidiana das outras crianças para seguir estudando.
Sustentar a continuidade dos estudos de Ricardo a partir dos 11 anos
de idade (seu quinto ano escolar) foi caro para o nível de renda de sua família. Houve custos diferentes envolvidos em mantê-lo estudando. Porque ele
estava fora ou fazendo o dever de casa durante o dia, ele não estava por
perto para ajudar com a loja. Eles também tinham que pagar seu transporte diário para ir e voltar da escola, que ficava a 30 quilômetros de distância, além de comprar livros, cadernos e os outros materiais necessários.
Sete anos depois, ele finalmente foi aceito em uma universidade pública em
Salvador, mas suas dificuldades financeiras continuaram. Por causa da falta
de dinheiro, durante um longo período durante quatro anos que passou na
faculdade, ele teve que dormir secretamente na sala do centro acadêmico
estudantil (só depois que todos saíam, às 23h), comia uma refeição ao dia,
que consistia em pão com manteiga e um suco artificial, e só conseguia
voltar para a casa nos fins de semana.
Mas embora em casa ele conseguisse comer e dormir apropriadamente,
suas visitas semanais ao povoado eram estressantes porque seus colegas estavam, na época, começando a ganhar algum dinheiro (ou seja, pescando e
vendendo peixes e lagostas para veranistas ou trabalhando como pedreiros)
e eles conseguiam comprar roupas e sapatos novos, além de, muito importante, conseguiam comprar presentes para suas namoradas ou paqueras.
Dessa época, ele se lembra amargamente de uma namorada que o rejeitou
porque ela – como todas as outras pessoas – não via sentido em ele estudar
quando havia dinheiro mais fácil a ser ganho sem que se saísse do povoado.
Por causa de sua insistência em conseguir um diploma universitário, ele
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também era comumente tratado como arrogante,3 o que era aparente na
forma como seus colegas o provocavam dizendo coisas como: “não, você não
vai gostar dessa música. Você só gosta de música da cidade agora”.
Hoje, passada somente uma geração, a Costa dos Coqueiros é um
lugar diferente quando se trata de educação. Em vez do programa de apenas
quatro anos, agora o povoado conta com duas escolas, que oferecem o
ensino fundamental (do primeiro ao nono ano) e o ensino médio (do primeiro ao terceiro ano) de educação compulsória.4 O número de alunos no
povoado, que costumava ser de algumas dezenas quando o Ricardo começou a estudar, hoje ultrapassa dois mil. Escolas do fundamental I e II, que
estão em melhores condições, têm prédios que incluem instalações apropriadas, como secretaria, sala dos professores, telefones, computadores com
conexão à internet (usados apenas por funcionários, embora os alunos frequentemente descubram a senha), banheiros, uma cozinha industrial onde
se preparam as refeições dos alunos, áreas para os alunos ficarem quando
estão fora de sala e, em uma delas, uma quadra esportiva. E, além de tudo,
hoje todos os alunos recebem tudo que precisam para frequentarem a escola
sem pagar nada: uniformes, transporte de ida e volta entre a casa do aluno
e a escola, livros didáticos e outros materiais de sala de aula, além de atividades extracurriculares para ajudar os alunos com dificuldades acadêmicas.
Entretanto, a presença dessa infraestrutura não é tudo o que conta
para as famílias abraçarem os programas de educação formal. O caso a
seguir apresenta algumas das dificuldades que os alunos locais encaram
quando tentam se afastar dos papéis de gênero tradicionais através da educação e do trabalho.

“Eu vivia em um planeta diferente”
Quando Maria estava crescendo, ela aceitou vários convites de colegas
de sala que eram cristãos evangélicos para visitar suas igrejas. Ela tentou
várias e passou períodos mais longos de tempo frequentando cultos em
algumas delas, mas como outros moradores, durante sua adolescência, ela
3 O estudo recente de Kuznesof (1998) argumenta que famílias de baixa renda no Brasil historicamente preferiam que seus filhos aprendessem (no sentido moral e prático) começando a
trabalhar muito jovens.
4 Balduíno também tem uma escola particular que, até recentemente, fornecia os 12 anos de
ensino compulsório, mas hoje tem alunos apenas do primeiro ao nono ano.
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gradualmente perdeu o interesse em participar de atividades da igreja e
explica que ela ficou cada vez mais decepcionada com “a hipocrisia” dos
evangélicos: “eles falam muito sobre Deus, mas o que realmente importa para
eles é dinheiro”. Entretanto, embora a Maria hoje rejeite essa forma de cristianismo, suas escolhas referentes a trabalho como uma adulta parecem
similares ao caminho que as mulheres evangélicas tomam frequentemente
em termos de atrasar a maternidade para focar em suas carreiras para terem
empregos com salários melhores que oferecem estabilidade.
Aos 22 anos de idade, Maria trabalha como assistente de bar em um
dos resorts turísticos chiques da região e, embora isso seja um emprego de
relativamente menos prestígio nesse ramo (visto como mais físico, se comparado com estar na recepção ou em um escritório), o caminho para que
chegasse até ali foi difícil. Conforme explicou, durante a maior parte de
sua adolescência, ela “vivia em um planeta diferente”, mas as relações que
ela tinha na escola com outras alunas de um contexto similar fizeram com
que ela percebesse que havia novos caminhos para as mulheres da região
seguirem. Suas colegas falavam com ânimo sobre fazerem cursos profissionalizantes de curto prazo5 na cidade de Camaçari para melhorarem suas
possibilidades de emprego, e ela decidiu seguir na mesma direção.
Mas a família de Maria, e particularmente sua mãe, não concordaram com essa escolha. Para eles, já havia sido preocupante que ela, sendo
mulher, tivesse terminado o ensino médio quando seu irmão não o fez. Na
visão deles, sua prioridade deveria ser se tornar mãe e cuidar de sua casa
(faxinar, cozinhar e criar os filhos). Emprego era, na visão deles, secundário
e bastava que ela trabalhasse informalmente em alguma loja no povoado, só
para ajudar com a renda da casa.
A resistência da família em relação ao desejo de Maria de seguir um
caminho diferente teve duas consequências: Maria se distanciou de sua
mãe ao ponto de quase não se falarem, e deu a ela mais determinação para
seguir seu projeto profissional. Seguindo os passos de muitas outras pessoas da mesma idade em Balduíno, ela se matriculou no programa “Jovem
Aprendiz”, um serviço de treinamento pago pelos grandes hotéis da região.
Nesses cursos, os “aprendizes” têm aulas sobre práticas e aprendem normas
5 Em sintonia com as várias oportunidades profissionais abertas a indivíduos da classe trabalhadora naquela região, esses programas fornecem cursos curtos e relativamente baratos em
assuntos como uso da planilha Excel, gerenciamento de escritórios, uso do programa Autocad
e até introdução básica ao uso de computadores.
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e etiqueta relacionados ao trabalho na indústria do lazer. Eles são apresentados nas aulas a temas como noções de higiene necessárias para trabalhar em
cozinhas industriais, como interagir com clientes, e como usar o português
padrão. Junto com essas atividades, o treinamento provê emprego temporário para jovens locais conseguirem experiência de trabalho e, depois que
esse período inicial termina, alguns são contratados formalmente com base
em seu desempenho.
Dada a difícil relação que Maria tem com sua mãe, ela um dia decidiu sair de casa e morar com seu namorado de anos. Ela diz que agora é
tarde para ela ir para a faculdade, considerando suas limitações de renda e
idade, mas ela vê sua situação profissional como sendo um passo à frente do
tipo de vida subordinada (“trancada em casa”) que mulheres como sua mãe
tiveram que aceitar. Ter um emprego formal dá à Maria um sentimento de
independência e autonomia, já que seu salário, perspectivas de carreira e
benefícios são similares àqueles de seu parceiro. Entretanto, como outras
mulheres adultas profissionais em Balduíno, quando ela chega em casa, ela
ainda é responsável por cozinhar, faxinar e – quando tiver filhos – cuidar
deles.
Como quase todos de sua faixa etária, Maria está familiarizada com as
mídias sociais, mas estar on-line não foi tão importante como estar na escola
para ampliar seus prospectos profissionais. Ela deu um passo em uma direção nova por ver colegas compartilhando seu entusiasmo sobre novas oportunidades de trabalho. Mas usar as mídias sociais tem sido importante para
consolidar essa transição de “trancada em casa” para um emprego formal
longe do povoado. Mas as mídias sociais são um instrumento para ela consolidar seu trajeto para se manter no trabalho formal. Embora Maria tenha
conseguido superar a resistência de sua família para ter um emprego formal,
o celular e, agora, o WhatsApp se tornaram úteis para ela resistir a essa nova
experiência. Essas são as tecnologias que ela usa mais intensamente hoje, já
que permitem que ela permaneça fazendo parte de redes de solidariedade
ao manter continuamente o contato com amigos e membros da família. Ela
consegue apoiá-los e participar da circulação de fofocas que, conforme o
capítulo 4 explicou, é uma parte importante de sua vida.
Até agora, vimos a transformação que ocorreu em Balduíno desde
o tempo em que Ricardo, durante a década de 1990, decidiu obter um
diploma universitário. As escolas melhoraram consideravelmente, de modo
que pessoas como Maria tenham todos os recursos necessários para concluir
os 12 anos de educação compulsória. Maria usa as mídias sociais desde sua
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adolescência, como outros moradores locais, através de lan houses, entretanto, quando ela fala sobre a experiência que mudou sua trajetória profissional, ela não menciona as mídias sociais ou seus professores. Em sua
história, ela fala sobre se sentir encorajada a buscar uma carreira diferente
por causa dos relacionamentos que ela tinha com seus colegas. Então, antes
de examinar os efeitos das mídias sociais no aprendizado e na educação,
é útil agora considerar brevemente o porquê de os professores não serem
particularmente mencionados quando estudantes do povoado falam de sua
educação e sua carreira.

Escolas melhores, novos problemas
Quando o povoado tinha apenas uma escola com quatro salas, os pais aceitavam, e frequentemente encorajavam, que os professores disciplinassem
os alunos com punições físicas. Então, até o início da década de 1990, a
palmatória era tão parte das ferramentas de ensino em salas de aula locais
quanto o quadro negro. Mas agora as coisas mudaram e não só para melhor.
Os alunos têm instalações melhores, mais professores, não têm que se deslocar para terminar a educação compulsória, recebem todo o material do
governo, mas problemas entre alunos e professores e, mais amplamente,
entre moradores e escolas locais estão aumentando no povoado. O caso de
Maria começa com a oposição de sua família à sua determinação em terminar o ensino médio quando seu irmão não o fez. Nos parágrafos a seguir,
vou apresentar algumas das razões pelas quais as escolas se tornaram espaços
disputados em Balduíno.
Uma das questões básicas com as escolas locais tem a ver com muitos
professores serem estranhos ao povoado. As escolas preferem contratar
pessoas da região, mas não há muitos professores qualificados vivendo nas
redondezas para ocuparem a vaga, então a maior parte do quadro de professores vem da cidade diariamente, e isso cria novas ansiedades. Alguns pais
e parentes reclamam da frequência com que professores faltam ao trabalho,
o que acontece por uma série de razões, incluindo falta de motivação e problemas de transporte. Essa situação recorrente significa que os alunos estão
constantemente sem supervisão durante as aulas e, portanto, com maiores
oportunidades para se envolverem com drogas, gravidezes não desejadas,
etc. Entretanto, outra razão que faz os pais reclamarem é que eles temem
o que esses professores podem fazer com seus filhos. As vidas privadas dos
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professores que não vivem no povoado estão além do alcance das redes
locais de fofoca, então os pais se preocupam que alguns desses estranhos
sejam pedófilos e predadores sexuais.6
As tensões entre equipe de funcionários e professores, de um lado, e
estudantes e seus familiares, de outro, também aumenta porque as escolas estão superlotadas. Os diretores são obrigados a aceitar qualquer um na
idade indicada para a educação compulsória e as consequências são que os
espaços inicialmente planejados para serem bibliotecas ou salas de informática se tornaram salas de aula.7 O número crescente de alunos reflete os efeitos de dois fatores de caráter econômico. Um fator é que as famílias mais
vulneráveis agora se beneficiam de certos esquemas de bem-estar social sob
a condição de que seus filhos estejam matriculados e frequentando a escola
(Soares e Sátyro, 2009). A outra circunstância é que, com a expansão do
mercado de trabalho formal na região, os pais em geral, mas cada vez mais
as mães, estão tirando vantagem dessas oportunidades de trabalhar e ganhar
dinheiro, mas tendo que lidar com a crítica de “deixar as crianças para trás”
e com preocupações relativas ao vício em drogas e crime. Desse modo, eles
veem as escolas não particularmente como locais para estudar, mas como
lugares que cuidarão de seus filhos por pelo menos metade do dia. Essas
duas novas situações são importantes para que se compreenda o aumento
no número de estudantes.
Mas, embora essas famílias mandem seus filhos para a escola, elas não
estão necessariamente interessadas em fazê-los estudar. Pode ser que eles
não tenham o conhecimento para ajudar seus filhos e filhas com os deveres
de matemática ou biologia, mas eles também são frequentemente céticos
sobre as vantagens que “ter uma educação” pode trazer a seus filhos. Para as
famílias mais vulneráveis, por exemplo, a quantidade de tempo que jovens
passam em lan houses usando as mídias sociais representa uma indicação
mais clara de que ele terá melhores oportunidades de trabalho do que ir à
escola.8 Saber usar um computador parece mais com algo que pode ajudar
6 Durante a etnografia, ouvi informalmente a respeito de um caso sério de um professor de
ensino médio que supostamente havia seduzido alunos.
7 Os livros e computadores que essas instituições recebem são frequentemente trancados ou
empilhados em vários locais dentro da escola.
8 O estudo de Venkatraman (2017) em Chennai, Índia, também constatou que, embora famílias
mais ricas tendessem a ver as mídias sociais como um problema que afetava os resultados educacionais, as mais vulneráveis enxergavam as mídias sociais como uma indicação das chances
de seus filhos de terem empregos com salários mais altos.
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jovens a ganhar dinheiro. Então, muitos pais que obrigam seus filhos a irem
às aulas não os estimulam ou motivam a fazerem a lição de casa ou estudar
para provas, o que torna o trabalho dos professores mais difícil e frustrante.
Como consequência, os professores não apenas têm apenas que cuidar de
um número crescente de estudantes, mas também, em geral, são os únicos
preocupados com a educação desses jovens.
Não é só uma questão de os alunos terem limitações acadêmicas para
acompanharem as aulas, mas de eles frequentemente não estarem interessados nas interações com os professores. Experimentei isso em primeira mão
quando supervisionei uma turma de cerca de trinta alunos do sétimo ano
(de cerca de 13 anos de idade) por dois períodos consecutivos de 50 min.
Já que eu só tinha que garantir que eles ficassem em sala de aula e se comportassem, propus que usássemos o tempo conversando sobre coisas pelas
quais eles estavam interessados, como o WhatsApp ou jogos, mas depois
de diversas tentativas, a única atividade que os manteve mais ou menos
ocupados e quietos foi um ditado. De outra forma, a maioria estava agitada
e se divertindo ao minar minhas tentativas de interagir com eles. Conforme
o caso a seguir argumenta, muitos jovens podem querer de fato terminar a
escola, mas aprender tem pouco a ver com essa escolha.

Um diploma do ensino médio para estar “tranquilo”
Diego tinha ambos os pais em casa quando cresceu e vive uma vida confortável, se comparado à maioria dos estudantes no povoado. A casa de sua
família, localizada em um ótimo local próximo à rua principal, tem um
tocador de DVD, um console de jogos X-Box, um laptop com conexão
banda larga, e uma TV de tela plana e 25 polegadas que recebe programação de TV a cabo, incluindo os canais de filme mais caros. Parte desse
ambiente de alta tecnologia é resultado do fascínio do Diego por esse tema.
Ele é o nerd da família. Seu pai, um pescador analfabeto, fala com muito
orgulho de como o Diego o ajuda a acessar a previsão do tempo on-line
antes de ele sair para pescar. As pessoas também sempre pedem a Diego que
resolva questões relacionadas a smartphones e computadores, tanto para sua
família como também para amigos e vizinhos. A maior parte dessas questões incluem subir arquivos para um telefone, baixar ou instalar apps ou
mudar as configurações de um equipamento. E, quando se trata de problemas mais desafiadores, ele os resolve usando o Google, estudando as trocas
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em fóruns, assistindo vídeos de YouTube, e conversando com outros amigos
que são igualmente interessados em “fuçar” ou “bulir”9 com equipamentos
digitais.
Diego diz que seus pais não o incentivaram a ir bem na escola, e
que seu único objetivo em terminar o ensino médio foi aproveitar o valor
simbólico que esse diploma tem no mercado de lazer da região. Há cinco
anos, quando ele entrou para o quadro de garçons de seu atual empregador,
um resort turístico de alto nível, ele era não só o mais novo em um grande
quadro de funcionários (os garçons desse hotel atendem a fregueses em
quatro restaurantes e oito piscinas), mas também o único com um diploma
do ensino médio. Dada a falta de trabalhadores na região com melhor alfabetização, os hotéis têm de fornecer transporte de ida e volta a funcionários
vindos de Salvador, incluindo até aqueles que trabalham em vagas que não
precisam de treinamento ou requisitos específicos, como garçons e vigias.
Então, esses negócios apreciam candidatos a vagas com baixa remuneração
que tenham passado 12 anos na escola,10 e Diego, vendo esse potencial,
agora tem benefícios que incluem seguro de saúde e dental particular, e vale
refeição que sua família pode usar nos mercados.
Apesar de ter a curiosidade e talento para lidar com equipamentos eletrônicos, Diego não quis ter mais três ou quatro anos de educação
em uma faculdade ou curso técnico profissionalizante para se tornar um
técnico independente ou funcionário de TI em negócios locais. Outra
opção para ele era treinar com seu pai e um dia assumir seu barco – um
item caro – e potencialmente ganhar relativamente bem como pescador
levando os turistas para passeios de pesca. Em vez disso, aos 17 anos de
idade, começou a trabalhar como um garçom assistente em um resort. Ele
reconhece que se não fosse pela internet, ele seria um “tabareu” [caipira,
ignorante], entretanto, seus planos para o futuro consistem em ter dinheiro
para pagar as contas, sair com seus amigos e jogar partidas em seu amado
equipamento de videogame. Ele quer estar “tranquilo” com dias e horários
de trabalho regulares, ter bons benefícios, e curtir a segurança de receber
seu salário no fim do mês.
9 Essas ferramentas conceituais foram propostas no contexto desta pesquisa a respeito de aprendizado e tecnologia: Ito et al. (2009).
10 Fonseca (2000) refere-se a escolas como parte de forças normalizadoras, atuando juntas com a
estabilidade de empregos e acesso a crédito bancário.
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Casos como o de Maria e Diego representam as ambições de muitos
jovens locais. Eles enxergam o emprego formal como vantajoso para aumentar seu consumo de bens (especialmente aqueles que veem na TV), para ter
proteção legal como trabalhadores (menos chances de serem demitidos) e
acesso a seguro de saúde particular. Eles não estão entre os grupos mais vulneráveis no povoado, que consideram empregos formais como “escravidão
moderna”, preferindo, assim, trabalhar de modo autônomo como pedreiros
ou motoristas de moto-táxi. Para o Diego e a Maria, o que importa é estar
assegurado de que seus salários em dinheiro estarão disponíveis para eles
no fim do mês. Então, na seção a seguir consideraremos o que está impedindo que jovens como eles também aproveitem a educação formal. Como
as coisas estão hoje, a escola é principalmente um obstáculo que precisa ser
transposto para que se alcance o emprego formal.

Separações de classe11
A falta de disciplina na escola e os desafios constantes à autoridade dos funcionários é principalmente visível na forma de uma rejeição generalizada
ao uniforme obrigatório (camisa com a logo da escola e calça jeans). Em
vez disso, os alunos chegam à aula vestindo parte do uniforme junto com
uma variedade de outros itens (normalmente associados à cultura de hip
hop), como bonés, colares e brincos dourados, sandálias ou tênis de marca,
minissaias, camisas coloridas e bermudas. Esse aspecto da vida escolar tem
se tornado um problema tão difícil de lidar que, em uma das escolas, o diretor agora se senta no portão de entrada todos os dias antes da aula começar
para inspecionar pessoalmente os alunos, “porque eles não obedecem mais
ninguém”.
Essa crescente “insubordinação” se refere à falta de preocupação que
algumas famílias demonstram em relação à educação formal e também o
problema apontado anteriormente em relação aos professores sendo de
fora da comunidade. Entretanto, a etnografia indica que essa confrontação à autoridade também é o resultado de uma questão de classe social.
Embora parte da população mais jovem seja mais aberta às limitações e
vantagens de empregos formais, as relações de trabalho, em geral, são uma
questão sensível.
11 Collins (2009) argumenta que permanece o problema nas ciências sociais para compreender
como a desigualdade social resulta de relações entre escolas, salas de aulas e sociedade.
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A inquietação sentida nas salas de aula parece similar àquela experimentada por funcionários locais adultos que também são comumente
insubordinados nas relações de trabalho. Eles expressam sua inquietação
de várias formas, como ao rejeitar abertamente qualquer tipo de emprego
subordinado, boicotar coletiva ou individualmente os chefes, escolher trabalhos temporários em vez de empregos formais, ou aceitar empregos formais temporariamente só para forçar uma situação e ser demitido e receber
os benefícios. Como o pai de Diego, outros adultos frequentemente conversam sobre o trabalho formal como sendo “escravidão moderna”.
Esse tipo de resistência contra as relações de trabalho formal por
parte de grupos de baixa renda já foi analisada em outros estudos12 como
sendo uma estratégia de autopreservação (Fonseca, 2000). O argumento é
o de que os indivíduos que pertencem à camada mais marginalizada (frequentemente chamada de subproletária) no Brasil estão constantemente
observando que o melhor trabalho disponível à mão de obra não qualificada depende quase sempre de “boa aparência”, um critério que se refere
a ter um certo gosto (a escolha de roupa e cabelo)13 e também cor de pele.
Aqueles que vêm de contextos rurais desprivilegiados (normalmente de descendência africana e com pouca ou nenhuma educação) aprendem que o
único emprego regular ao qual podem aspirar nas cidades são aqueles em
que eles precisam ralar servindo chefes mais novos e com menos experiência
que frequentemente usam sua posição e classe social para justificar comportamentos abusivos. Então, eles preferem formas de conseguir dinheiro
que são independentes e informais. Em Balduíno, isso se traduz em uma
variedade de atividades informais, como dirigir um moto-táxi, que é uma
profissão popular entre os mais jovens, ser um pedreiro independente, um
pescador, vender produtos nas ruas, entre alternativas.
Como gerentes em ambientes de trabalho, professores frequentemente
vêm de contextos urbanos e ficam impacientes quando alunos de famílias
rurais não acompanham os programas acadêmicos que também refletem
valores de classe média (Fonseca, 2008). Então, similar aos pais em situações de trabalho, na escola, os locais estão constantemente sendo lembrados
12 Segundo Fonseca (2000), “o desprezo [por emprego] pode ser interpretado como autodefesa,
já que muitos […] tenham sido, em algum momento, rechaçados com brutalidade por parte
de um patrão em potencial”.
13 Um informante explicou que, na região, uma pessoa (obviamente de ascendência africana)
não consegue um emprego para uma vaga em escritório se ela tiver um estilo de cabelo afro.
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de seu status socioeconômico inferior porque são “irremediavelmente ignorantes”.14 Se em ambientes de trabalho, empregadores falam abertamente
sobre como seus funcionários (que podem estar trabalhando no mesmo
ambiente e escutando a conversa) não são confiáveis, são sujos e preguiçosos, nas escolas os professores falam de maneira similar sobre as “graves
deficiências” de seus alunos e apontam para quantos “estão na escola há
cinco anos ou mais, mas mal conseguem ler e escrever”. Essa identificação
dos professores com os empregadores se soma a vários outros fatores para
complicar a posição marginal que a escola tem na vida dos jovens.
Conforme o capítulo “Panorama social: se escondendo em plena luz”
mostra, os pais e outros membros adultos da família são, em si, críticos
da “falta de respeito dos jovens de hoje”, que é expressa na forma de uma
falta de disciplina, materialismo, e o que percebem como uma aversão ao
trabalho pesado. Mas, em vez de apoiar as escolas a pressionar os jovens a se
comportarem, quando se trata de problemas que suas crianças têm em tais
instituições, eles se tornam os advogados dos jovens contra o que consideram como “discriminação”, “assédio”, e “tratamento injusto”. Enquanto no
trabalho eles entendem a si mesmos como sendo os que têm menos poder
institucional, quando se trata da escola, a relação muda e eles agem como
clientes de um serviço, então se sentem mais confortáveis para reclamar.
Finalmente, enquanto os pais agem para defender seus filhos, as escolas no povoado também estão cada vez mais se tornando parte do território
pertencente a gangues relacionadas ao tráfico de drogas. A ausência regular
de professores significa que estudantes estão constantemente fora das salas
de aula, nos pátios ou nas áreas próximas à escola, mas situações relacionadas ao consumo e tráfico de drogas também acontecem durante o dia,
durante a jornada de trabalho, e enquanto os professores estão em sala. Eu
estava presente em uma escola quando um professor chegou nervoso na sala
de professores dizendo que três meninas (de 11 a 12 anos de idade) estavam
provando cocaína durante sua aula. Ele não viu isso acontecendo porque
elas estavam atrás de outros alunos, mas depois que a turma dispersou, um
aluno contou para ele. Diante dessas pressões, o diretor da maior escola
local foi de sala em sala anunciando aos alunos que ele estava abdicando de
14 Sobre como o sistema educacional contribui com a manutenção da desigualdade, ver: Swartz
(1977). Para um estudo clássico de questões de trabalho e educação, ver: Willis (1977).
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sua “soberania” dentro da escola e trazendo a polícia para dentro para lidar
com os acontecimentos e assuntos que ele e sua equipe viam como além de
sua responsabilidade.

Como os funcionários da escola veem as mídias sociais
O contexto apresentado na seção anterior é necessário para levarmos em
consideração, então, as motivações dos funcionários e professores da escola
quando eles falam sobre mídias sociais, que são associadas principalmente
a uma falta de disciplina. A visão que eles têm frequentemente divide a
internet entre boa e ruim.15 Argumentam que um dos benefícios é que ela
pode fornecer uma vantagem imensurável a alunos que não têm condições
materiais favoráveis ou apoio da família para estudar e, consequentemente,
usando a rede poderiam encontrar um caminho de melhores oportunidades
e evolução socioeconômica. A melhor representação que eles têm da “internet boa” é o Google, ao qual eles se referem como uma biblioteca on-line
com todo tipo de conteúdo educacional útil que alunos hoje podem acessar. Mas, apesar dessa variedade sem precedentes de recursos disponíveis
para eles através da “internet boa’, os alunos escolhem aproveitar a “internet
má’ representada pelas mídias sociais.
Conforme uma diretora explicou, as mídias sociais consomem a pouca
atenção que esses alunos um dia dedicaram ao trabalho em sala de aula. Sua
perspectiva é a de que antes dos celulares com conexão à internet, a escola
era um lugar que proporcionava educação formal e – só como um resultado
secundário e sem importância – um lugar onde os alunos se encontravam
e se relacionavam socialmente antes e depois das aulas. Mas hoje a ordem
das prioridades estaria invertida. Ela explica que não só uma questão de se
usar celulares durante a aula, mas de como os alunos hoje estão continuamente interagindo uns com os outros também enquanto estão longe uns
dos outros. “Eles falam, falam e falam usando seus telefones enquanto estão
longe uns dos outros. E aí quando se encontram na escola, a conversa continua! Eu realmente não entendo que assuntos estão sugando a atenção deles dessa
forma”, ela disse, soando frustrada, mas resignada. Sua conclusão sobre esse
15 Os professores em Balduíno foram concedidos incentivos para comprarem computadores,
mas, como um todo, eles não se sentem confortáveis com os desafios que a comunicação digital traz a seu trabalho. A respeito desse assunto, ver: Santos Abreu e Nicolaci-da-Costa (2003);
Medeiros e Ventura (2008); Santos (2011a e 2011b).
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cenário recente e em evolução é a de que aconteceu uma “facebookização”
das escolas, que se tornaram um espaço para os alunos darem continuidade
às conversas de que estão participando no Facebook e no WhatsApp.
Embora esse argumento não seja novo e ecoe as percepções de pais
e professores em diferentes partes do mundo (Costa, 2016; McDonald,
2016; Venkatraman, 2017 e Miller, 2016), ele tende a ser relativizado e
contextualizado à realidade particular da Costa dos Coqueiros. A posição distanciada dos professores e dos funcionários da escola no povoado
é a principal responsável por sua perspectiva pessimista das mídias sociais.
Como um todo, eles culpam as mídias sociais pelas falhas de um sistema
educacional que ainda é pobre.
Conforme outras etnografias do projeto Why We Post mostraram, as
mídias sociais são muitas coisas diferentes, com diferentes consequências,
inclusive elas podem ser instrumentos de aprendizado formal e informal.16
Os moradores de Balduíno, como um todo, dizem que eles estão mais bem
informados sobre as coisas que acontecem fora do povoado como consequência do uso de mídias sociais, e os jovens se referem a elas como algo
que ampliou suas experiências pessoais drasticamente em relação às limitações de seus parentes mais velhos. Um adolescente, perguntado como seria
sua vida sem a internet, respondeu que ele se tornaria um “vegetal”. Isso
contrasta com as perspectivas em geral pessimistas que os professores proferem a respeito da comunicação digital.
As páginas a seguir descrevem – contrário ao que os professores dizem –
como o uso constante das mídias sociais pode, na verdade, ajudar os adolescentes e jovens adultos a aprenderem e particularmente melhorarem
suas habilidades de leitura e escrita, tornando, assim, a educação superior
e diplomas profissionais mais realistas para a nova geração que vive em
Balduíno.

Mídias sociais como uma escola
Para adolescentes e também para adultos que vivem em Balduíno, o
Google e principalmente o YouTube representam um repositório de informações sobre coisas práticas que eles querem aprender.17 O YouTube,
16 Ver os capítulos sobre educação, trabalho e desigualdade. Miller et al (2016).
17 Sobre o uso de mídias sociais no contexto do aprendizado no Brasil, ver: Belloni e Gomes
(2008).
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principalmente – mas também fóruns especializados –, fornece informações
sobre como realizar procedimentos altamente complexos. Por exemplo, vi
adolescentes em uma lan house procurando vídeos que os ensinasse como
instalar um pequeno item de hardware chamado Gevey que eles haviam
conseguido importar da China. Naquela época, Gevey era uma solução
para contornar bloqueios técnicos que impediam que um iPhone 4, originalmente usado na Europa, fosse desbloqueado para operar em outras
regiões. Mas esse não é um caso excepcional de aprendizado que ocorre
com a ajuda de recursos digitais. O YouTube, frequentemente descrito de
maneira mais abstrata como uma plataforma de vídeos on-line, é usado
rotineiramente como fonte de tutoriais para demandas diferentes.18 Locais
frequentemente usam-no dentro das mídias sociais para compartilhar conteúdo com notícias ou humor em vídeo, mas eles também o usam quando
se trata de resolver questões práticas, como nas situações a seguir.
Fernando, um pedreiro de 38 anos de idade, que é analfabeto funcional, queria que seus filhos pudessem acessar a internet em casa, mas eles
vivem em uma área de assentamento. Porque a eletricidade que usam ilegalmente chega por ligações improvisadas às casas naquela área, Fernando
e seu filho adolescente foram para a lan house para aprender a instalar um
sistema no-break para proteger o computador da família contra flutuações
de eletricidade. O YouTube é crucial para eles porque eles conseguem ver e
ouvir as instruções, em vez de ter que ler e seguir diagramas.
Depois de conseguir ligar o computador com segurança, um amigo
de Fernando ofereceu a ele acesso à banda larga. Esse amigo queria testar
um experimento recente que ele havia feito para instalar uma antena em
casa junto com o equipamento para transmitir seu sinal de banda larga através de ondas de rádio, para fornecer esse serviço para outros assentamentos
interessados em ter conexão de internet em casa.
A internet também é uma fonte de outros tipos de informação e
conhecimento, sendo usada para compensar pelos serviços governamentais
limitados que estão disponíveis no povoado.

18 Para mais a respeito do YouTube e aprendizado: Snickars e Vonderau (2009) e Spyer (2011).
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Figura 5.1 – Morador local mostrando como se conserta um motor de carro usando o YouTube.

Luciana, mãe de três e com 35 anos de idade, usa tanto o Facebook
como o YouTube intensamente para aprender. Sua família se mudou para
Balduíno de Salvador na década de 1970, fugindo da crescente violência
nas favelas da cidade. Ela trabalhou como diarista para famílias de veranistas, mas desde que teve uma crise nervosa19 há dez anos – quando um
sobrinho foi assassinado enquanto cumpria pena em uma prisão –, luta
para encontrar um emprego regular devido à sua baixa autoestima e estado
emocional instável. Embora ela tenha o apoio de sua família (a maioria dos
irmãos e irmãs vivem em várias casas na mesma rua), Luciana e seu parceiro
têm recursos escassos para sobreviver. Ele faz alguns trabalhos em propriedades rurais e ela, na maior parte do tempo, só fica em casa. Mas ele conseguiu trocar um computador antigo por um terreno que ele tinha comprado
há anos em uma fazenda abandonada, e eles também sublocaram a conexão
de banda larga de um vizinho. Desde então, eles têm usado essa nova oportunidade de comunicação intensamente.
19 Sobre saúde mental em populações de baixa renda no Brasil, ver, por exemplo: Duarte (1988);
Fonseca (1999); Duarte (2003) e Silveira (2000).
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Luciana tem demandas de saúde específicas que o posto de saúde de
Balduíno não consegue atender. Diferente das escolas, que evoluíram consideravelmente nas duas últimas décadas, os serviços de saúde locais que
eram inexistentes agora são precários. Além da falta de motivação generalizada de enfermeiras e outros funcionários, os clínicos gerais estão disponíveis somente em certos dias e horários e as pessoas têm que fazer fila
por horas na manhã para conseguir uma consulta. A condição mental de
Luciana atualmente está estável, mas não há um psiquiatra no posto de
saúde do povoado. Então, quando as circunstâncias impõem, ela pede para
amigos ou membros da família que a acompanhe durante a longa viagem
de ônibus de ida e volta até o hospital público da região. Mas agora o acesso
à internet permite que ela tenha acesso a informações sem precisar fazer esse
esforço.
Sendo uma cristã evangélica de longa data, ela lê e escreve melhor que
a média. Então, para ela e outros adultos alfabetizados, o Google se tornou
uma espécie de “médico familiar”. O YouTube é útil para situações específicas e frequentemente práticas, como aquelas descritas previamente. Mas
não é tão útil como quando se trata de questões médicas. Luciana o acessa
constantemente para encontrar informações como o possível diagnóstico de
um grupo de sintomas ou para verificar se uma determinada condição que
ela tem pode ser um efeito colateral de remédios. Esse tipo de informações
é abundante em formato textual on-line e a Luciana está ficando cada vez
mais experiente nesse tipo de busca; mas o autodiagnóstico e a automedicação causam novas complicações para ela e outros moradores locais.
As mídias sociais também são parte de uma estratégia que a Luciana
criou para conseguir dinheiro quando ela não está se sentindo bem para sair
de casa. Ela procura no YouTube por tutoriais em vídeo que mostram como
fazer comidas para festas e também assina diferentes páginas do Facebook
especializadas em tutoriais de culinária. Ela coleciona essas receitas e agora
está ganhando um pouco de dinheiro cozinhando e vendendo comida para
festas de aniversário, casamentos e outras comemorações. Também fotografa e publica on-line os resultados dos vários pedidos que ela já cozinhou
como forma de fazer propaganda de sua atividade.
Ser uma cristã evangélica coloca a Luciana em uma posição melhor
que a maior parte dos moradores de sua idade porque ela lê há muitos anos,
mas, conforme a seção a seguir indica, as mídias sociais tornaram a leitura e
a escrita parte das práticas cotidianas dos jovens.
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Corretor ortográfico e a exibição pública da alfabetização
Até a popularização das mídias sociais e com a exceção dos cristãos evangélicos, as pessoas em Balduíno não estavam interessadas em ler e não praticavam a escrita cotidianamente. A percepção de que a maioria das pessoas
tinha no povoado até um passado recente era a de que (conforme o caso do
Ricardo mostra) estudar era uma perda de tempo. Conforme um pai local
resumiu, explicando sua decisão de não permitir que seu filho – hoje um
adulto – frequentasse a escola: “o alfabetizado consegue se virar, e o analfabeto se vira da mesma forma”. Esse pouco caso para a alfabetização aparece
materializado, por exemplo, na biblioteca local, que está fechada por tempo
indeterminado, e na falta de interesse geral no consumo de mídia impressa.
Os únicos lugares que vendem jornais e revistas lá são as farmácias, já que
esses estabelecimentos são frequentados por veranistas e outros visitantes
das classes privilegiadas quando passam pelo povoado para comprar mantimentos no caminho para as áreas turísticas.
As mídias sociais mudaram esse desinteresse pela comunicação textual, particularmente em relação aos jovens. O motivo não tem a ver com
progredir na escola: é que a alfabetização combinada à comunicação on-line
abre um espaço para comunicação que os adultos, em geral, não conseguem
alcançar – conforme o capítulo anterior explicou. Desde que as lan houses
começaram a operar, em meados dos anos 2000, ler e escrever se converteram de conhecimento ensinado e usado apenas nas salas de aula para serem
algo legal que expandiu as possibilidades de interação social e troca de conteúdo para o jovem.20
Conforme smartphones baratos se popularizaram desde o fim de 2013,
uma inversão aconteceu: antes disso, eles raramente praticavam a escrita
e a leitura e depois, ler e escrever se tornaram praticamente a única coisa
que fazem continuamente – em casa, quando estão fora com amigos, na
escola, e especialmente durante as longas e constantes viagens de ônibus de
e para Salvador. A mudança impactou, por exemplo, os relacionamentos
familiares, já que os pais analfabetos e outros adultos de repente se viram
20 Sobre a leitura enquanto prática social e como ela se refere ao uso de mídias eletrônicas, ver:
Griswold, McDonnell e Wright (2005).
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socialmente isolados e sozinhos, já que seus filhos e outros parentes mais
jovens, mesmo estando em casa, passaram a dedicar horas a conversas através das mídias sociais.21
Mas as mídias sociais não são apenas um lugar para se praticar habilidades de escrita e leitura; parte da melhoria na escrita resulta do fato de
os moradores terem se tornado mais conscientes de seu pouco domínio da
escrita ao escreverem em espaços mais públicos on-line. Agora, todo mundo
pode ver seus erros nos posts no Facebook ou em grupos no WhatsApp.
Conforme começaram a usar as mídias sociais, os mais letrados começaram a usar a escrita para exibir seu conhecimento (similar a vestir roupas
de marca) e os menos alfabetizados têm que estar cientes do que postam
para evitar serem ridicularizados publicamente.22 Em relação a essa segunda
situação, uma frase que se via ocasionalmente em comentários de Facebook
entre jovens era: “Você se acha tanto e nem sabe escrever direito”.
Resumindo, os jovens se encontraram numa armadilha entre terem
que participar de conversas nas mídias sociais, mas ao mesmo tempo terem
que se preocupar com a correção daquela linguagem escrita. Eles não conseguiam se esconder ao se aterem a práticas simples, como compartilhar ou
curtir algo, porque isso é o que seus pais ou parentes mais velhos fazem (ver
o capítulo “Postagens visuais: luzes acesas, luzes apagadas”). Porque estão se
identificando em contraste com as gerações passadas através da tecnologia
digital, eles precisam usá-la com mais capacidade e proficiência, incluindo
escrevendo posts. Mas os professores do povoado, em si pessoas – em geral –
com menos conhecimento em mídias sociais do que seus alunos, aparentemente desconsideram a ansiedade que usar as mídias sociais trouxe aos
jovens, ainda que, baseado nos 15 meses em que morei no povoado, a experiência mais comum aos jovens em Balduíno seja o medo de escrever errado
nas mídias sociais e ser submetido à humilhação pública.

21 Esse fenômeno foi, então, captado por jovens com o uso de seus telefones e circulado nacionalmente entre redes de baixa renda como nos vídeos a seguir: Why We Post (2016e; 2006d e
2016c).
22 Sobre alfabetização e humilhação entre brasileiros de baixa renda, ver: Bartlett (2007).
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Figura 5.2 – Morador local usando mídia social em um bar e restaurante.

Esse contexto – de ter a pressão de escrever corretamente para ser respeitado nas mídias sociais – levou os locais a adotarem todas as possíveis
soluções tecnológicas a seu alcance para melhorarem sua escrita. Alguns
têm aplicativos de correção de ortografia em seus telefones e computadores e sempre fazem uso deles. Outros com telefones menos sofisticados
ou aqueles menos capacitados tecnicamente procuram no Google a palavra para ver se a ferramenta de completar automaticamente23 aponta para
uma grafia diferente. E essa funcionalidade da busca do Google também é
23 Essa solução é uma apropriação do serviço do Google Autocomplete, que sugere aos usuários
de seu mecanismo de busca palavras ou frases comuns associadas ao conteúdo sendo digitado.
Pessoas jovens em Balduíno não estão interessadas na busca, mas consideram que os resultados mais comuns mostrados pelo Autocomplete serão, provavelmente, a versão formal. Por
exemplo, ao buscar por “nos va” a primeira alternativa mostra o tempo verbal correto “nós
vamos”.
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útil porque a pessoa pode procurar por alguma frase para confirmar se os
tempos verbais e as formas do plural estão corretamente aplicadas. Mas,
finalmente, se depois de usar esses recursos eles ainda não se sentirem seguros sobre a grafia e não puderem encontrar um sinônimo para a palavra que
têm dúvida, a maioria decide não postar para evitar a possibilidade de ser
alvo de risadas de seus colegas on-line.
Porque minha pesquisa aconteceu durante o período em que o
WhatsApp e a internet móvel se tornaram populares, eu segui as mudanças
na qualidade dos textos que os moradores enviavam durante trocas pessoais
ou postavam no Facebook. O movimento para o WhatsApp é importante
na medida em que antes os locais dependiam de lan houses ou computadores em casa para interagirem nas mídias sociais. Conforme adotavam o
WhatsApp, as pessoas também começaram a usar planos pré-pagos para
acessar a internet a qualquer hora e de qualquer local.
Quando cheguei no povoado, a comunicação textual dos moradores alfabetizados era similar ao discurso oral:24 eles escreviam as palavras
conforme elas soavam e muitos achavam que pontos finais e vírgulas eram
abstrações vagas que eles usavam quase aleatoriamente. Assim como seu
português oral, sua escrita desconsiderava as regras gramaticais complicadas do português a respeito de tempos verbais e o uso de singular e plural.
Então, no início da minha pesquisa de campo, eu notava alguns erros gramaticais sérios mesmo entre estudantes universitários.
Mas isso mudou gradualmente e, conforme termino de escrever este
livro, no fim de 2016, é impressionante ver a evolução do conteúdo textual
que as pessoas postam on-line. Muitos dos erros de ortografia recorrentes
hoje são vistos raramente no Facebook e nas trocas de WhatsApp. Os erros
comuns que permanecem são a troca indiscriminada de palavras com sons
similares, como “mais” e “mas” ou “me” e “mim”.
O que está acontecendo com os adolescentes e jovens por causa das
mídias sociais também está afetando as crianças, como consequência de seu
interesse por jogos on-line. A próxima seção dá uma ideia de como ser capaz
de acessar a internet e jogar jogos on-line se tornou não só uma atividade de
lazer comum, mas também uma prática de prestígio que leva à aquisição de
conhecimento que melhora a alfabetização.
24 A respeito da cultura popular e oral em grupos brasileiros de baixa renda, ver: Fonseca (2000).
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Crianças e jogos
Balduíno ainda não tem os mesmos tipos de problemas sociais mais sérios
que afetam as cidades do País. Por exemplo, no povoado não há crianças de
rua, que fugiram de casa ou foram abandonadas por suas famílias. Mesmo
as crianças mais vulneráveis têm um lar e pais ou parentes, então eu fiquei
surpreso ao ver, um dia, uma criança pedindo dinheiro perto do caixa da
padaria local. Entretanto, conforme o padeiro rapidamente explicou, ela
não era uma criança de rua. O menino vivia com sua mãe, mas ela trabalhava o dia todo e ele (que tinha 8 anos de idade) ficava sozinho.
O dinheiro que ele estava ganhando não era, como com os pedintes
que vemos nas cidades, para ser usado para comprar comida ou drogas. Ele
passava muitas horas na lan house do outro lado da rua, em frente à padaria,
e já que não tinha dinheiro para pagar pelo acesso, ia à padaria e juntava
algumas moedas antes de voltar. O dinheiro não era usado para acessar as
mídias sociais, já que esse não é um interesse particular das crianças locais
daquela idade, mas para acessar portais de jogos. Ele jogava esses jogos para
passar o tempo, mas também porque isso é algo pelo qual as outras crianças
da sua idade ficam encantadas.

Figura 5.3 – Criança jogando um jogo usando um smartphone.

As crianças locais raramente têm celulares conectados à internet, então
ou eles jogam jogos mais primitivos em seus telefones, ou contam com o uso
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de computadores. Na ONG local, criada para fornecer educação de reforço
aos estudantes, os professores se aproveitam do interesse que as crianças têm
por jogos para negociar com elas acordos de cooperação durante as aulas.
O professor oferece tempo no computador em troca de o aluno responder
corretamente perguntas sobre o tópico ensinado. Entretanto, os professores
tendem a falar sobre essa situação com o pessimismo descrito anteriormente
em relação a seus colegas trabalhando em escolas públicas. Conversando
sobre esse fascínio pelos jogos, um dos educadores explicou que “antes da
internet, tudo o que eles queriam era ficar fora de casa jogando futebol…”. Ela
pausou por um instante e acrescentou: “Pelo menos jogando futebol eles se
exercitavam…”.

Figura 5.4 – Crianças jogando jogos nos computadores de uma ONG local.

Essa visão frequentemente enfatiza os efeitos negativos dos jogos
(como ter menos tempo para fazer os deveres de casa) que, apesar de às
vezes serem verdade, desconsidera que outras consequências resultantes do
esforço que crianças do povoado empenham para aprender a jogar jogos de
computador.
Já que consoles de vídeo game não estão disponíveis para as crianças
como os computadores, aqueles com 5 anos ou mais jogam jogos de ação
simples disponíveis em alguns portais (Friv.com). Porque as instruções e
outras informações estão frequentemente escritas em inglês, eles aprendem
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ao observar outros jogadores e ao trocar dicas com colegas.25 Entretanto,
as consequências vão para além dos jogos. Para operar o computador,
eles usam constantemente o teclado para digitar palavras, nomes, URLs
e senhas, o que significa que eles estão continuamente usando o alfabeto
e outros símbolos escritos indicados no teclado para formar palavras. E,
mais rapidamente que adultos em geral, ficam proficientes em usar essas
máquinas: ligá-las e desligá-las, navegar a interface visual usando o mouse,
ser capaz de abrir e executar um software e gerenciar arquivos digitais.
Conforme argumentado na última seção, os moradores com pouca
alfabetização hoje têm novas oportunidades e motivações para aprender.
Conforme chegamos ao fim do capítulo, vamos examinar as mídias sociais
e o aprendizado em relação ao pentecostalismo. Além de serem úteis para
locais que estão em busca de diplomas universitários, as mídias sociais
também estão promovendo gostos e experiências cosmopolitas. Para fazer
isso, agora voltamos às trajetórias de uma mãe de 52 anos de idade que
trabalha como diarista, e sua filha de 27 anos de idade, que hoje tem um
diploma universitário em Psicologia.

Pentecostalismo, educação e as mídias sociais
Com o desenvolvimento econômico da região, especialmente desde a chegada de empresas de hotelaria internacionais na década de 2000, Michelle
encontrou emprego em uma lavanderia industrial e pouco a pouco adquiriu conhecimento sobre o trabalho, conquistando a confiança dos donos, a
ponto de ser oferecida o cargo de gerente. Ela aceitou a oferta e aproveitou o
aumento no salário, mas posteriormente decidiu sair porque “esse dinheiro
ficou caro de ganhar”. Isso relata quanto tempo o trabalho consumia de
seu dia e também a carga emocional de ansiedade e insônia que trouxe para
ela. Ela diz que foi uma decisão difícil deixar aquele emprego por causa das
coisas que sua família foi capaz de conquistar graças a seu salário. Não ter
a mesma renda tornou mais complicada a tarefa de pagar a mensalidade
das faculdades de suas duas filhas. Mas, como diarista, ela tem mais controle sobre seu tempo, pode ganhar extra quando há oportunidades para
tal, e senão, ela usa seu tempo para visitar e cuidar de parentes e amigos e
também para viajar (às vezes nacionalmente) como pastora convidada em
igrejas da Assembleia de Deus.
25 Sobre aprendizado e comunidades de prática, ver: Lave (2011 e 1998).

216

MÍDIAS SOCIAIS NO BRASIL EMERGENTE

A Michelle só desenvolveu sua habilidade de ler graças a um esforço
prolongado para compreender textos bíblicos, e ainda assim, hoje, depois de
muitos anos de leitura diária, ela acha difícil e tedioso ler outros livros. Sua
inquietação em relação à leitura aparece em sua resistência a usar as mídias
sociais sozinha. Em casa, a família tem um computador e banda larga, que
é usada principalmente por jovens: filhos, filhas e outros amigos e parentes
que estão sempre lá. Suas filhas criaram um perfil de Facebook para ela
(ela tem mais de 600 amigos), mas a Michelle só acessa o Facebook através
da mediação delas. Cada vez que uma das filhas está on-line, ela loga em
sua página, vê as notificações, lendo cada uma em voz alta de modo que a
Michelle possa responder também oralmente e a filha digite suas respostas.
Como é cada vez mais comum na região, o abismo de alfabetismo entre
Michelle e seus filhos é grande, e reflete a importância que as mídias sociais
têm em suas vidas. Na idade em que a Michelle estava começando a frequentar aulas à noite para aprender a ler e escrever, sua filha, Marina estava terminando o ensino médio. E, ao contrário de sua mãe, a carreira de Marina
depende de seu uso das mídias sociais por muitas horas todos os dias.
A semana de trabalho de Marina durante os três anos do curso de
Psicologia não era fácil. Ela estava empregada em um programa de estágio
pago de meio período e, para conseguir estudar e trabalhar, ela ia e voltava
da cidade duas vezes ao dia, todos os dias, saindo de casa primeiro às 5h
da manhã, e indo dormir por volta de meia noite. Por causa da distância e
do trânsito da cidade, ela chegava à universidade quase na hora em que a
primeira aula começava e tinha que sair assim que a última aula terminava,
para pegar os últimos ônibus para a casa, sobrando pouco tempo para que
ela pudesse aproveitar o aspecto social do curso e conviver com colegas com
interesses, ambições e curiosidades similares.
No contexto complexo de longas viagens diárias e tempo limitado
disponível fora da sala de aula, e-mail, Facebook, e, mais recentemente,
WhatsApp se tornaram uma parte essencial de sua vida de estudante universitária. Ela – e outros moradores na mesma situação – usam essas mídias
intensamente para a comunicação pessoal e em grupo em relação ao estudo
e outras atividades universitárias, como coordenar trabalhos em grupo,
compartilhar informações sobre oportunidades de trabalho, e trocar informações sobre problemas de trânsito que poderiam afetar sua viagem até a
aula e de volta para a casa. A Marina também conseguia acompanhar o que
acontecia com outros universitários graças às mídias sociais. Ela era parte
de grupos com centenas de participantes (que uniam grupos mais amplos,
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como todos os alunos da universidade, ou todos os alunos de psicologia)
e também de grupos menores de WhatsApp que conectavam pessoas de
cursos diferentes do dela, e também grupos muito privados com apenas
seus amigos mais próximos na universidade.
Ser parte de uma igreja austera como a Assembleia de Deus representava um desafio social para a Marina quando ela começou seu curso universitário. Ser uma “evangélica”, ela diz, torna mais difícil conquistar o respeito
de alguns colegas. Ela se sentia desvalorizada e era considerada como
alguém que tem a mente fechada devido a ideias estereotipadas, como a
que evangélicos acreditam no criacionismo em vez de evidências científicas.
O problema era, na verdade, duplo: porque ela era uma participante ativa
de sua igreja em Balduíno, no povoado ela não se sentia confortável interagindo com pessoas de outras religiões, particularmente grupos religiosos de
matrizes africanas, que costumam ser demonizados por cristãos evangélicos.
A respeito disso, Marina atribui ao Facebook e ao WhatsApp a solução para que ela permanecesse parte de ambos os mundos. Na universidade,
ela conseguia desenvolver amizades com pessoas que ela admirava independentemente de suas crenças religiosas porque, embora ela estivesse fisicamente distante, podia participar de suas conversas e mostrar que sua crença
não cegava seu pensamento crítico.
Marina vê esse esforço em socializar para além dos círculos de afiliações
religiosas como uma contribuição à comunidade evangélica: ela mostra fora
dos círculos protestantes como é possível ser uma “evangélica mente aberta”
e, ao fazer isso, ela ajuda a reduzir os preconceitos associados a ser evangélica. Ao mesmo tempo – e similarmente ao caso de Maria apresentado
anteriormente no capítulo –, Marina usou as mídias sociais também para
manter contato com seus amigos e a comunidade de sua igreja. Mesmo passando a maior parte da semana distante do povoado, ela acompanhou suas
conversas cotidianas e permaneceu respeitada e admirada em seus grupos
sociais locais. E por causa dessa capacidade de interconectar esses dois
grupos, ela confrontou uma tradição extremamente enraizada de mulheres
alisarem seus cabelos (usando, frequentemente, químicas perigosas e ferramentas de ferro quente) para adotar um look Afro. Sua proximidade com
militantes do movimento negro na faculdade a fez se conscientizar das consequências do colonialismo e da segregação no Brasil e ela gradualmente
adotou um novo visual Afro. Ela postou as transições por meio de selfies no
Facebook e recebeu apoio on-line necessário para ela encarar a resistência
que experimentou no povoado.
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“Quero ter o meu próprio espaço”
Embora Marina tenha ido para a faculdade e Maria só tenha terminado o
ensino médio, ambas usaram as mídias sociais como um apoio ao esforço
de passar parte de seus dias fora do povoado. O caso final deste capítulo
analisa o uso de mídias sociais por alguém que não quer viver no povoado.
O pai de Jonas é um contador cuja família vem de São Paulo, e sua
mãe, nascida no povoado, é hoje uma maître experiente no resort turístico
de cinco estrelas da região. Sua casa fica localizada a apenas algumas quadras
do centro comercial do povoado. É uma casa pequena, mas aconchegante,
de dois quartos que está sempre sendo melhorada – como seu pai explicou,
com humor – porque a mãe de Jonas “não quer passar vergonha” na frente
de suas amigas da igreja.
Então, diferentemente da maioria das pessoas em sua rua, sua casa
tem cara de nova: ela está pintada, tem azulejos sofisticados e um jardim
florido bem mantido. Jonas, que tem 16 anos de idade e está a um ano de
terminar o ensino médio, tem um quarto que parece o típico quarto de
adolescentes de classe média dos programas de TV. Na entrada há um capacho com a imagem do botão de destravar do iPhone e em sua cama tem
uma almofada rosa e vermelha que sua namorada lhe deu com uma selfie
dos dois juntos, cercados de corações.
Jonas é um adolescente popular e querido por seus amigos, que gosta
de sair com seus vizinhos e colegas da escola. Mas, ao mesmo tempo, estar
no povoado não ajuda com seus planos para o futuro. Ele ainda não tem
certeza se ele vai para a faculdade estudar Biologia, Engenharia ou Direito,
mas ele tem certeza de que, em alguns anos, ele vai ter um diploma universitário. Novas instituições de ensino superior privadas oferecem educação que está mais em sintonia com o orçamento, interesses e deficiências
educacionais dos alunos da classe trabalhadora. Também há, hoje, bolsas
do governo disponíveis para alunos de contextos de baixa renda, para
pagar mensalidades da faculdade e, para aqueles que vivem na Costa dos
Coqueiros, estudantes universitários também têm transporte grátis para
irem e voltarem diariamente de Salvador, onde as faculdades se localizam.
Entretanto, porque ele frequenta a escola em Balduíno, ele tem prospectos
reduzidos para o futuro. Seus professores frequentemente faltam às aulas e
muitos dos seus colegas gostam disso porque, para eles, estar em sala de aula
é uma chatice necessária (como é o caso de Diego). É aqui onde entram as
mídias sociais.
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Jonas e seus amigos mais próximos estão sempre um passo à frente
de seus colegas em relação a hábitos on-line. Ele começou a usar o
WhatsApp antes da maioria e, enquanto outros locais tendem a preferir
estar nos mesmos lugares on-line que todas as outras pessoas (ver o capítulo
“Panorama social: se escondendo em plena luz”), Jonas gosta de explorar.26
Quando celebridades, como o jogador de futebol Neymar, começaram a
publicar fotos no Instagram, ele também se tornou um usuário frequente da
rede, e ficou animado com outro brasileiro “que vive nos Estados Unidos(!)”
começou a curtir suas fotos e interagir com ele. Recentemente, foi um
dos primeiros moradores locais a usar o SnapChat. Resumindo, as mídias
sociais ajudam o Jonas a cultivar relacionamentos com as pessoas que não
estão necessariamente vivendo no mesmo lugar que ele, mas que compartilham de seus interesses e ambições.
“Individualismo em rede” é um conceito que descreve como a comunicação digital se tornou uma alternativa para aqueles que vivem em
“grupos pequenos, densamente entrelaçados, como casas, comunidades e
grupos de trabalho” (Rainie e Wellman, 2012). Em vez de estar “embutida
em grupos”, relacionamentos sociais mediados digitalmente permitem que
a pessoa se torne o foco das ações, “não a família, não a unidade de trabalho, não a vizinhança, e não o grupo social” (ibid.). Assim como Jonas, essa
noção de individualismo em rede descreve casos de pessoas que usam suas
redes on-line “para encontrarem apoio, resolverem problemas e melhorarem
seus conhecimentos e habilidades” (ibid.).
Jonas estima que apenas três em dez de seus colegas irão para a faculdade, e ainda menos deles serão capazes de começar uma carreira usando seus
diplomas. Como casos de sucesso, ele menciona uma jovem do povoado que
terminou a faculdade de Direito e está prosperando depois que abriu o primeiro escritório local de advocacia; um dentista que também tem clínica lá; e
um nutricionista que hoje trabalha em uma clínica de fisioterapia.
Mas, embora ele reconheça que poucas pessoas com diplomas universitários têm oportunidades de trabalho em seus campos (especialmente
quando a economia do País está esfriando), elas ainda têm perspectivas
melhores de estarem empregadas em empregos mais prestigiosos e receberem melhores salários trabalhando nos negócios relacionados a turismo.
Como ele diz, essas pessoas estão perseguindo seus sonhos; eles não são
26 Esse tipo de uso, de adolescentes ricos usando uma variedade de plataformas de mídias sociais
para cumprir diferentes propósitos, é descrito em Miller (2016, p. 220).
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“acomodados”. “Acomodados”, ele explica, são pessoas satisfeitas em viver
em uma casa em cima da casa de seus parentes – como acontece tradicionalmente no Brasil popular. Em vez disso, ele quer conseguir ter “o meu
espaço”, não algo em cima da casa dos seus pais, nem mesmo na mesma rua.
Seu uso das mídias sociais espelha suas intenções: alcançar independência
financeira através de uma carreira e provavelmente se mudar de Balduíno.

Conclusão
A principal questão que este capítulo tentou responder era se os moradores
estão usando as mídias sociais para fins educacionais e como isso pode estar
influenciando suas chances de melhorar sua situação socioeconômica. Isso
parece um objetivo difícil, considerando como a educação em si representa
uma questão complexa e sensível em Balduíno. Embora as escolas tenham
melhorado radicalmente desde a década de 1990, elas também se tornaram
um lugar disputado no povoado. Como Diego, a maior parte dos estudantes veem vantagem em terminar o ensino médio para terem o diploma, mas
não se interessam particularmente em prestar atenção no que os professores têm a dizer durante as aulas. Entretanto, apesar da complexidade dessa
questão, como os diversos casos apresentados mostram, a resposta para a
pergunta proposta pelo capítulo se torna bem direta quando esclarecemos
o que quero dizer por “educação”. Então, abaixo estão três das principais
consequências das mídias sociais na análise apresentada.
Se tomarmos educação como o resultado de se frequentar as escolas
públicas como elas existem hoje no povoado, as mídias sociais são tanto
uma ameaça à educação como estão ampliando a visibilidade das falhas de
um sistema pobre. A Maria diz que sua aspiração por empregos formais
fora do povoado resultaram de seu contato com colegas e não com professores. O Diego só terminou o ensino médio por causa do valor simbólico
do diploma no mercado de trabalho regional. E, para o Jonas, a escola local
é um lugar desmotivante com professores que faltam o trabalho frequentemente e seus colegas[“acomodados”] que gostam quando isso acontece.
Conforme as mídias sociais se tornaram mais populares e os jovens hoje
foram tendo acesso em tempo integral à internet em seus bolsos, fica cada vez
mais perceptível que os alunos não estão interessados na instituição escolar.
Daí a reclamação dos funcionários das escolas de que as mídias sociais têm
um impacto negativo em seu trabalho. Na verdade, conforme os alunos têm
formas alternativas de trocas de informações e interação os outros, é mais difícil convencê-los de participarem das atividades em sala de aula.
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Entretanto, se perguntarmos se as mídias sociais ajudam as pessoas do
povoado a aprender e se desenvolverem profissionalmente, então a resposta
é claramente que sim. O Diego pode não ter escolhido perseguir uma carreira em tecnologia, mas isso não o impede de “fuçar” ou “bulir”, usando a
internet como fonte de informações e contatos para resolver problemas de
software e hardware.
Mas são ainda mais claras as evidências de que os moradores que antes
não tinham nenhum interesse em ler e escrever hoje estão praticando essas
habilidades enquanto usam as mídias sociais. Eles aprendem como consequência da prática de se comunicar por meio de posts textuais, mas também
porque estão ansiosos por escrever corretamente. De modo similar, as crianças chegam na escola com maior conhecimento do alfabeto e das palavras, e
de como operar computadores.
Finalmente, as mídias sociais ajudam com o aspecto social de transitar para novas possibilidades de trabalho e emprego. Este capítulo mostrou,
nos casos do Ricardo e Maria, como as relações sociais podem se tornar difíceis para aqueles que querem ter projetos pessoais diferentes das normas e
tradições locais. Na década de 1990, Ricardo foi excluído e ridicularizado
como consequência de escolher buscar um diploma universitário e mesmo
hoje, a escolha de Maria de priorizar uma carreira sobre a família resultou
no distanciamento de sua mãe. Muitos moradores vindos de históricos familiares empobrecidos e rurais resistem a empregos formais e à educação. O
WhatsApp e o Facebook foram usados tanto pela Maria como pela Marina
para que pudessem estar presentes no povoado e cultivar seus relacionamentos locais enquanto estavam longe. Elas continuaram cultivando suas redes de
ajuda mútua, permaneceram parte integrante do fluxo de fofocas e continuaram demonstrando atenção e apoio à suas famílias e amigos próximos.
O caso de Jonas é similar, mas também complementar ao delas. Ele
passa a maior parte de seus dias fisicamente no povoado e, embora seus
planos incluam um diploma universitário, que abrirá, esperamos, novas
oportunidades de trabalho, através das mídias sociais, ele se tornou o foco
de sua rede individual, cercado por outras pessoas que estão mais sintonizadas com suas aspirações.
Resumindo, as mídias sociais, por um lado, abriram o povoado que
pode ser carregado por qualquer um que esteja longe, por outro, abriram
também as portas para a vida na cidade, que qualquer um pode experimentar enquanto ainda vive em Balduíno.
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6
Política: palavras perigosas

Política pode parecer um assunto estranho para estar em um livro sobre
mídias sociais em um povoado de baixa renda no Brasil. De fato, é estranho, porque os moradores em geral descartam política como tópico de
discussão, compartilham visões pessimistas sobre o governo e dizem coisas
como “políticos só mostram as caras aqui durante campanhas eleitorais” e
que eles “sempre esquecem suas promessas depois que são eleitos”. Não é
um assunto do qual as pessoas gostam, por isso a ausência geral de conversas sobre política nas mídias sociais e fora delas. Há alguma discussão, principalmente durante as campanhas, quando os moradores usam as mídias
sociais para demonstrar apoio a um candidato, compartilhar uma opinião
em relação a algum debate nacional, ou, principalmente, para postar memes
de humor que refletem sua descrença e pessimismo em relação à política.
Mas embora partidos e candidatos em campanha bombardeiam o povoado
com panfletos, pôsteres, paredes pintadas e jingles no último volume, este
não parece ser um tópico relevante aqui.
Contudo esse não é o tipo de descrença comum encontrado em conversas de classe média sobre corrupção no setor público. Os moradores
reconhecem que a política é vital para o bem-estar das pessoas em lugares
como Balduíno, onde a maior parte deles está constantemente em condição
de vulnerabilidade. Eles representam o grupo social que mais depende da
ajuda do governo. Em contraste com a população rica, em sua maioria, eles
frequentam escolas públicas, dependem do sistema de saúde público, não
podem contar com esquemas de seguro privado e buscam empregos formais por causa dos benefícios públicos que os acompanham (seguro desemprego, aposentadoria pública).
Além disso, as pessoas mais vulneráveis de todas no povoado recebem
dinheiro de programas de bem-estar social. O fato de as conversas sobre
política não estarem particularmente presentes em suas trocas cotidianas
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(nas mídias sociais ou conversas em pessoa) é, portanto, interessante em si.
Entretanto, para examinar disputas políticas, precisamos ampliar a definição de política para considerá-la em termos de como os indivíduos e grupos
negociam seus interesses na sociedade.1 A partir dessa perspectiva, podemos
investigar como as mídias sociais têm um papel na mediação de relacionamentos que não estão baseados em laços pessoais.
Uma vez que adotamos essa compreensão mais ampla de política, percebemos que, longe de ser um tópico irrelevante, a política aparece como
tema chave discutido também em todos os capítulos anteriores. Por exemplo, o capítulo “Panorama social: se escondendo em plena luz” examinou
como os moradores locais aprenderam as vantagens de agir invisivelmente,
incluindo quando estão on-line, para escapar temporariamente da segregação. O capítulo “Postagens visuais: luzes acesas, luzes apagadas” examinou
os espaços centrais altamente moralizados e controlados no povoado, em
contraste com espaços periféricos que permitem a insubordinação, e como
esse contexto influencia postagens nas mídias sociais em termos de “luzes
acesas” (todo mundo está olhando) e “luzes apagadas” (somente algumas
pessoas estão olhando).
Então, os capítulos finais analisaram mais especificamente domínios
que envolvem relações de poder em alianças íntimas (capítulo “Intimidade:
redes densa”); escola e trabalho (capítulo “Educação e trabalho: tensões
nas classes”); e, agora, relacionamentos para além dessas esferas prévias,
incluindo aqueles que são mediados ou associados a igrejas evangélicas,
polícia e crime organizado.
Já que a maior parte das disputas examinadas neste capítulo não se referem à política governamental, é útil contextualizar brevemente as diferentes
forças que movem a mudança e influenciam as relações no povoado hoje.
Conforme os capítulos “Local de pesquisa: o Brasil emergente”, “Panorama
social: se escondendo em plena luz” e “Intimidade: redes densa” ilustraram,
Balduíno é um lugar que ainda tem apenas uma presença tímida do Estado
e viver lá ainda é muito associado à participação em redes de apoio mútuo
e famílias estendidas.2 Mas também há outras forças interferindo hoje nas
1 Em vez de focar em “política formal”, o capítulo vai examinar os aspectos informais relacionados a como uma pessoa ou grupo negocia e influencia as ações e decisões dos outros. Ver:
Painter e Jeffrey (2009).
2 A ajuda insuficiente que os serviços públicos fornecem é compensada pela colaboração
dentro do domínio da família. Citando Durham, Sarti (1994) escreve (minha tradução) que
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relações sociais do povoado, dado que a Costa dos Coqueiros se desenvolveu nas últimas décadas para se tornar uma variação turística dos chamados
“condomínios fechados”3 para atrair o fluxo de turismo que antes focava na
cidade de Salvador. Essas novas pressões econômicas refletem nos moradores que têm que lidar com as crescentes presenças institucionais de agentes
de saúde, serviços de polícia e educacional,4 negócios formais e informais e
organizações evangélicas, que chegam junto com os migrantes trabalhadores buscando por novas oportunidades de emprego.
O capítulo tem duas partes. A primeira examina vários eventos que
atraíram atenção coletiva no povoado, incluindo crimes (voluntários e
involuntários), e como alguns desses eventos mobilizaram os locais a organizarem atos públicos de protesto. Nesse contexto, examinaremos, por
exemplo, as diferenças que existem quando as pessoas discutem off-line e
on-line sobre um certo evento violento: será que elas repetem on-line o que
dizem quando se encontraram frente a frente nas ruas?
Na maior parte dos casos, as conversas nas ruas e nas mídias sociais
são muito diferentes e é útil analisar o que essa diferença diz a respeito das
relações sociais locais. Então, a segunda parte avalia as situações nas quais
os moradores usam as mídias sociais para influenciar a opinião pública.
Veremos, por exemplo, como e por que um ex-traficante de drogas usa o
Facebook para publicizar sua conversão como religiosa e como esse ato pode
reduzir suas chances de ser assassinado por antigos rivais. Comunidades de
igreja, grupos de distribuição de drogas e a polícia local também usam as
mídias sociais para influenciar os comportamentos da comunidade.
Neste capítulo, busco responder se as mídias sociais realmente empoderam indivíduos e grupos que estão vulneráveis e também se o entusiasmo
local com as mídias sociais significa que as pessoas estão ficando mais autônomas em relação a redes de apoio tradicionais.

as relações entre os pobres urbanos no Brasil estão estabelecidas “em um código de lealdades
e reciprocidades e obrigações mútuas, típicas de relacionamentos familiares, que tornam factíveis e conformam seu modo de vida também na cidade, tornando a família e o código de
reciprocidade implícito nela um valor para os pobres”.
3 Embora o tópico das comunidades fechadas não seja novo nas ciências sociais, poucos estudos
relacionaram esse fenômeno ao turismo. Ver: Donaldson (2009); Low (2001); Caldeira (1996).
4 O capítulo anterior deste livro analisa as escolas locais em relação à presença do crime
organizado.
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Figura 6.1 – Meme pessimista sobre política.

Vulnerabilidade
A violência é uma parte comum das relações cotidianas em povoados de
baixa renda brasileiros.5 Embora hoje a violência esteja aumentando, associada à presença do crime organizado, ela também existia proeminentemente antes do recente desenvolvimento econômico da região (ver o
5 Fonseca (2000) descreveu a força física em regiões de baixa renda no Brasil como um elemento
importante na organização das relações sociais.
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capítulo “Panorama social: se escondendo em plena luz”). As mídias sociais
fornecem uma oportunidade útil de comparar a conversa sobre esses eventos violentos que acontecem on-line em domínios de caráter mais público
ou privado e off-line em trocas cara a cara ou demonstrações públicas.
Essa parte do capítulo inclui a análise de disputas que atraíram a atenção dos locais e os motivaram a participar de discussões por dias ou mesmo
semanas. Esses casos tratam de conflitos de interesse causados por roubos
ou assassinatos de locais, mas também podem ser sobre acidentes (situações
não propositais) com vítimas. Conforme os primeiros casos mostram, conflitos violentos são intensamente debatidos conforme as pessoas se movem
pelo povoado e se encontram pessoalmente, mas essas conversas ou desaparecem ou são altamente autocensuradas quando se trata de mencioná-las
em espaços de mídias sociais de caráter mais público, como as linhas do
tempo do Facebook.

Falando de crimes no Facebook
Em uma manhã de inverno em Balduíno, um caminhão de porte médio
que estava estacionado no topo de uma ladeira se destravou e desceu, desgovernado, pela rua principal e atropelou duas meninas de 8 anos de idade.
O acontecimento visivelmente transformou o modo como as pessoas se
moviam e se comunicavam no povoado pelas próximas semanas.6 Em vez
de as pessoas irem andando, conversando em pares ou em pequenos grupo
de amigos, como fazem normalmente, elas se moviam muito mais devagar e
paravam constantemente para formarem ou se unirem a grupos de pessoas
de quem não eram necessariamente próximas, só para trocar informações
relacionadas ao acidente. Essa nova configuração, que mostra o alto interesse que o acidente produziu, durou por três semanas seguindo o acidente.
O aspecto digno de nota desse acontecimento é a discrepância entre
o interesse que o acidente gerou off-line em conversas presenciais e como
os locais evitaram, em sua maioria, discutir o assunto no Facebook de caráter mais público. Nas ruas, as pessoas demonstravam intensa curiosidade
por suas causas e consequências, querendo saber da condição de saúde das
meninas e também discutindo a responsabilidade do dono do caminhão.
6 Fonseca (2000) aponta como a moral da classe trabalhadora impõe um limite a danos a
mulheres e crianças fora do espaço doméstico. Uma razão pela qual o episódio foi alvo de
tanta conversa é, provavelmente, o fato de a vítima ter sido uma criança.
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Nas linhas do tempo do Facebook, entretanto, foi como se nada significativo tivesse acontecido no povoado. Parecia que as pessoas que estavam
usando as mídias sociais eram diferentes daquelas andando pelas ruas. Os
moradores, em geral, não mencionaram a história on-line e aqueles que
mencionaram o fizeram em relação à religião, e nunca claramente discutiram o evento como um crime.
Aqui está um exemplo de um post raro sobre o acontecido. Um jovem
evangélico, dono de um negócio de ar-condicionado próximo ao local do
acidente, postou, dois dias depois do acidente, a seguinte mensagem:
DEUS É MUITO BOM! Olha o dano que o caminhão causou no portão e
no muro do outro lado da rua, em frente à minha loja. Se tivesse vindo para
o outro lado, eu teria um grande prejuízo. O caminhão seguiu rua abaixo
sem motorista por cerca de 100 metros, 2 crianças foram atropeladas e [o
caminhão] causou esse estrago que você vê. Lamento pelas crianças, mas fico
feliz que elas sobreviveram, graças a Deus.

Seu post incluía a foto abaixo, tirada da calçada em frente à sua loja,
mostrando o local onde o caminhão acertou a parede.

Figura 6.2 – Foto postada on-line, fazendo referência ao acidente com o caminhão.
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Mais tarde na semana, a mãe de umas das meninas começou a usar
as mídias sociais para mandar atualizações para o povoado. O nome dela é
Lúcia, ela tem 26 anos de idade, tem um smartphone, e sabe usar relativamente bem o Facebook. Depois do acidente, ela recebeu muitas mensagens
diretas, incluindo de pessoas que não eram próximas de sua família. Essas
pessoas eram, entre outros, vizinhos, colegas de trabalho ou da igreja, e
também professores e pais das crianças que estão na mesma sala que a filha
de Lúcia na escola. Essas mensagens de chat em geral desejavam melhoras e perguntavam sobre a saúde das meninas. Lúcia viu que ao compartilhar atualizações on-line sobre sua filha, ela não precisaria responder a cada
pessoa individualmente.
Sendo evangélica, Lúcia interpretou o acontecimento nas mídias
sociais como Deus testando a fé de sua família (comparando-o à história
bíblica de Jó)7 e ela também agradeceu a Deus por sua filha estar bem,
apesar de tudo. Em seu primeiro post, ela subiu uma foto da menina, mostrando as ataduras em volta do antebraço amputado e adicionou a mensagem: “Muito obrigada a todos pelas orações. Estou bem. Deus é fiel.
Acredite nisso. Essas foram as palavras que minha filha pediu para eu compartilhar junto com essa foto, para que vocês não se preocupem com ela”.
Vendo como o acontecimento está apresentado e discutido on-line e
off-line, vemos que as pessoas no Facebook acompanharam as consequências do acidente com atenção. Uma das primeiras fotos que Lúcia subiu foi
compartilhada 126 vezes no mesmo dia, e também recebeu muitas curtidas e comentários curtos positivos. Entretanto, os moradores locais estavam
cheios de cautela ao discutir o ocorrido nas mídias sociais. Eles demonstravam interesse (conforme visto pelo número de compartilhamentos, “curtidas” e comentários), mas evitavam associar seus perfis às opiniões críticas
que eles mesmos estavam compartilhando durante conversas na rua.
O que o uso das mídias sociais torna evidente nesse caso é como as
pessoas em Balduíno se sentem vulneráveis, particularmente à violência por
vingança.8 No dia que o acidente aconteceu, por exemplo, um investigador
7 No livro de Jó, Satã desafia Deus a testar a integridade de Jó. Jó é um homem de família virtuoso e próspero que, através das ações de Deus, encara desastres horríveis que lhe tiram a
saúde, suas posses e seus filhos.
8 O sistema de classificação de cor de O’Donnell (1993) descreve “áreas marrons” correspondentes a localizações no Brasil onde o Estado não é capaz de fazer cumprir sua legalidade,
então os políticos locais dependem do clientelismo e formas pessoais de relacionamentos
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da polícia encontrou com uma amiga minha que trabalha em uma loja perto
do lugar onde o caminhão estava estacionado. Ela contou para esse policial
que não tinha visto nada naquela manhã. Depois que ele foi embora, entretanto, ela me confidenciou que, se fosse o caso de ela ter visto algo, ela teria
dado a mesma resposta para evitar se envolver na situação.
Como a maioria das pessoas no povoado, ela argumenta que essas
investigações são apenas rotina e que os suspeitos raramente são presos e
julgados.
Fico triste pelas meninas, – ela comentou – mas as coisas não vão mudar agora.
O acidente não vai deixar de existir se ele for condenado ou não. Além disso,
a investigação da polícia é só uma formalidade. Eles têm que fazer o trabalho
deles, mas eles não ligam para a gente. Por isso, cada família está por sua própria conta, e esse homem [o motorista do caminhão] pode se vingar de mim,
ou de minha família. Temos que ficar em silêncio. É assim que funciona aqui,
infelizmente.

Os moradores sabem, por experiência, que diferentemente da atenção
que eles prestam a famílias mais ricas, os agentes policiais em geral demonstram má vontade e arrogância quando famílias e indivíduos de baixa renda
precisam de ajuda. Os moradores dizem que, a não ser que um caso apareça
na mídia, as investigações sobre acidentes comuns e brigas que resultam em
vítimas são, em sua maioria, rapidamente arquivados.
Essa sensação de vulnerabilidade não afeta o Cássio, de 29 anos de
idade. Ele é dono de um negócio e vem de uma família de classe média,
estudou em uma escola particular em Salvador, mas voltou para Balduíno
para gerenciar o restaurante local de seu tio. Depois que um amigo seu do
povoado foi assassinado, ele postou no Facebook uma mensagem que, comparada com o caso anterior, é muito explícita. Ele escreveu:
POR FAVOR, parem de me perguntar coisas (especialmente pelo chat) sobre
a morte de Antônio; eu não sou da polícia e não estou investigando o caso.
Tudo o que sei é que meu amigo foi assassinado! Eu tenho 100% de certeza
que ele não estava fazendo nada de errado… Ele provavelmente comeu a
mulher de um corno covarde, entrou numa briga de rua, ou qualquer coisa
similares. Paradoxalmente, os serviços de polícia não atendem a população, mas a falta de
legalidade justifica o uso de força opressora contra os moradores dessas áreas.
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igualmente banal… A razão (para mim) não importa. Eu perdi meu amigo
e nada vai trazê-lo de volta… Eu só queria que o filho da puta que fez isso
pagasse pelo crime.

Esse post também é contrastante com outro caso de assassinato que
circulou nas mídias sociais. Robson, um moto-taxista de 23 anos de idade
que vivia no povoado usou sua moto para seguir a filha de outro negociante
local, certa tarde. Robson ouviu que ela estava indo para o banco para
depositar uma grande quantia de dinheiro e, quando ela estacionou o carro
em um povoado vizinho (Balduíno não tem bancos), ele parou ao lado de
sua janela e, apontando uma arma para ela, forçou-a a entregar o dinheiro.
Mas, quando Robson saiu, a mulher ligou para seu pai, que imediatamente
entrou em seu carro e identificou Robson – suas roupas, capacete e cor da
moto – estacionado no acostamento da estrada voltando para Balduíno. Ele
estava prestes a cruzar a estrada para desaparecer em um caminho de terra,
mas o pai fez o retorno rapidamente e acertou Robson e sua moto com o
carro. Enquanto Robson estava deitado, inconsciente, no chão, outras pessoas chegaram na cena e uma delas, de Balduíno, fez um vídeo usando um
smartphone mostrando Robson e os arredores.

Figura 6.3 – Captura de tela do vídeo sobre caso de Robson.
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Os três casos apresentados até agora se relacionam em razão da forma
como circularam nas mídias sociais. Tipicamente, esse tipo de conteúdo
não aparece nas linhas do tempo do Facebook, que têm um caráter mais
público. O aspecto criminoso do acidente com o caminhão foi neutralizado
sendo descrito como um teste de Deus. O Robson não é um evangélico
e havia sido flagrado cometendo um crime a mão armada. O vídeo que
o mostrava no chão foi amplamente visto no povoado, mas só através de
envios diretos de celular para celular via Bluetooth, já que os moradores
não compartilharam o vídeo fora de seus círculos de confiança. Nada sobre
o assalto de Robson e sua morte surgiu nas linhas do tempo do Facebook.
Os moradores usaram as mesmas trocas de mensagens diretas para
entrar em contato com Cássio e perguntar se ele sabia a razão pela qual
seu amigo havia sido assassinado. A mensagem de Cássio torna claro que
muitas pessoas entraram em contato com ele no chat para perguntar se o
Antonio estava envolvido com o tráfico de drogas ou algum outro tipo de
crime. Por que ele vem de uma família com mais dinheiro, não tem medo
de falar sobre um crime na linha do tempo de seu Facebook, mas também
descarta o evento como consequência de uma situação banal e não de uma
questão mais séria – o possível envolvimento do amigo com organizações
criminosas ou de ele ter sido morto pela polícia.
A seção a seguir examina mais a fundo o padrão de como as mídias
sociais são usadas localmente em situações associadas a conversas sobre
crime e violência. O principal incidente estudado tem componentes diferentes: a vítima dessa próxima história pertence a uma família que está no
povoado há muitas décadas e está, portanto, entranhada nas redes de solidariedade locais. Ademais, embora esse seja um caso mais sério de assassinato
que aconteceu, provavelmente, no contexto de violência de gangue,9 muitas
referências ao caso apareceram nas linhas do tempo dos moradores locais.

Protestos e as mídias sociais
Certa noite, em abril 2014, Rafaela estava conversando com um amigo em
uma parte pouco iluminada perto do campo de futebol do povoado. Havia
outras pessoas nas proximidades, mas não muito perto de onde eles estavam
sentados. Era meia-noite e pouco quando um carro se aproximou e parou
9 Para um estudo etnográfico recente sobre violência urbana no Brasil, ver: Santis Feltran (2011)
e Zaluar (1985).
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em frente ao local onde estavam os dois adolescentes. A porta traseira do
carro se abriu, houve uma rápida conversa, e o amigo de Rafaela correu
enquanto alguém dentro do carro atirou três vezes no peito de Rafaela antes
de o carro ir embora. Rafaela morreu no caminho para o hospital.
O fato de ela ter vindo de uma família pobre, mas respeitada em
Balduíno fez com que o acontecimento ganhasse mais visibilidade pública.
Mas como na primeira história, de Lúcia e sua filha, havia uma diferença
clara entre a circulação de informações em conversas que aconteciam frente
a frente e o tipo de conteúdo que os moradores locais arriscavam mostrar
no Facebook.
Enquanto a maioria das pessoas ignorou o acidente com o caminhão
em seus posts de Facebook, o rosto de Rafaela estava aparecendo nas linhas
do tempo de muitas pessoas na manhã após o crime. Seu círculo de amigos
mais próximos, assim como outros adolescentes com quem ela ia para a
escola, mudaram suas fotos de perfil para imagens que representam luto –
como uma flor com pétalas escuras. Muitos de seus amigos e parentes compartilharam fotos dela, acrescentando mensagens que mostravam solidariedade a seus pais e irmãos, como a seguinte: “Hoje eu só quero pedir a Deus
por piedade. Pai, esses dias são tão difíceis. Por favor, tenha piedade de seus
filhos. Conforte os corações de todos de sua família e seus amigos”.
O assassinato de Rafaela encheu as mídias sociais de posts, mas, novamente, não há referências neles à situação que levou à sua morte. O que
eles postam não inclui as informações que eles compartilham em relação ao
assassinato quando se encontram em pessoa nas ruas.

Figura 6.4 – Meme usado para demonstrar luto.
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No dia seguinte ao assassinato, os parentes de Rafaela decidiram que
eles precisavam organizar uma demonstração. Conversaram, em particular, sobre a crescente influência de gangues de drogas, argumentando que
os jovens locais estão sendo atraídos pelo dinheiro que se faz vendendo
drogas e que, conforme esses grupos competem uns com os outros, jovens
morrem assassinados como consequência. Entretanto, esses protestos acerca
de crimes são muito similares ao material censurado compartilhado nas
mídias sociais. Por exemplo, a marcha é promovida sem que se mencione
essas gangues – é um “protesto pela paz” – embora em conversas privadas
os moradores locais conversem sobre isso com a intenção de pressionar as
autoridades a aumentarem a presença da polícia no povoado.
Quando o dia e a hora da marcha foram anunciados, os moradores se
viram em uma posição delicada. Muitos sentiram que tinham a obrigação
social de demonstrar solidariedade, caminhando com a família de Rafaela,
e a maioria no povoado concorda que ter um maior policiamento seria
algo positivo. Mas assim como postar algo nas mídias sociais, participar de
um evento público indica que a pessoa está tomando lados. Na história de
Rafaela, a marcha foi uma declaração de condenação pública da pessoa que
a assassinou ou que encomendou o crime. Por causa da marcha, então, os
moradores locais que não eram particularmente próximos da família intensificaram os esforços de verificar se a Rafaela estava “envolvida” [essa foi a
expressão que eles usam] com esses grupos. Eles se perguntavam se ela foi
assassinada injustamente ou se estava participando, de alguma forma, em
atividades ligadas a drogas, dessa forma tendo alguma responsabilidade no
ocorrido.
Os rumores que circularam sobre esse caso não eram uniformes. As
pessoas mais próximas à Rafaela e sua família foram rápidas ao dizer que
ela tinha “amizade” com traficantes de droga, mas que não estava “envolvida” com a operação. Outras pessoas apresentaram um cenário misturado:
a Rafaela era uma consumidora, assim como amiga dos traficantes, mas não
vendia drogas. Ainda outra fofoca explica que quem atirou em Rafaela foi
o líder do grupo com o qual ela tinha ligações. Ela era consumidora e colaboradora, mas recentemente tinha decidido parar de trabalhar para eles.
A terceira fofoca é convincente porque explica a razão pela qual alguém
que não era particularmente proeminente no contexto de grupos de drogas
havia sido assassinado.
A “marcha pela paz” no povoado teve a presença de apenas cerca de 200
pessoas, um número que foi considerado decepcionante em comparação
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com o intenso luto que aconteceu on-line. A ausência de muitos moradores
locais não representou uma condenação moral do suposto envolvimento
de Rafaela com um grupo criminoso. Mas muitos no povoado estavam
preocupados com suas próprias vidas. Conforme os moradores explicam,
quando tais casos acontecem, a polícia vem e segue os protocolos legais,
mas depois cada família é novamente responsável por seu próprio bem-estar. “Se viu, morre”, diz um ditado local.
Estar presente em uma marcha ou se tornar testemunha de uma investigação é uma ação política que os moradores frequentemente decidem que
não vale a pena. No caso de Rafaela, talvez não houvesse problema em fazer
isso se ela tivesse sido injustamente assassinada, mas a interpretação geral
foi a de que ela estava “envolvida”. A solidariedade pela família se traduziu
na publicação de conteúdo neutro sobre sua morte, mas somente as pessoas
mais próximas compareceram à demonstração.
Outros protestos aconteceram no povoado entre 2013 e 2014, particularmente um que foi nacionalmente associado ao uso das mídias sociais.
Em junho de 2013 e por dois meses, milhões de brasileiros predominantemente das camadas médias e altas foram às ruas em grandes cidades
para protestar contra a corrupção na política.10 Enquanto duraram, esses
eventos, que foram em grande parte discutidos e coordenados com o uso
das mídias sociais, incluíram o Brasil no mapa de lugares como o Irã, Egito
e Turquia, que estavam sendo politicamente agitados através do ativismo
on-line.11
As mídias sociais tiveram um papel importante nos protestos de
2013 nas cidades, já que os participantes recorreram às mídias on-line para
promover suas opiniões e organizar ações. Mas, enquanto nas cidades as
notícias sobre os protestos começaram no Facebook e só gradualmente apareceram em grandes veículos midiáticos, no povoado, as linhas do tempo
do Facebook das pessoas, assim como as conversas cotidianas indicavam
que essas demonstrações em larga escala não importavam particularmente
para elas.
10 Veja esta publicação on-line para vários casos e análises sobre esses protestos: Dent e
Pinheiro-Machado (2013).
11 Costa (2016) discute o ativismo on-line no contexto de tensões étnicas na Turquia. Haynes
(2016) faz um paralelo interessante sobre mídias sociais sendo usadas em uma cidade mineradora para declarar lealdade à região, o que os moradores locais enxergam como sendo marginalizados pelo governo federal.
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Figura 6.5 – Meme referindo-se à crescente violência no povoado.
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Salvador, a terceira maior cidade do País, foi palco de vários protestos que literalmente pararam o fluxo de pessoas e veículos em grandes
áreas. Embora isso estivesse acontecendo a apenas 100 Km de Balduíno e
os moradores viajassem constantemente entre a cidade e o povoado para
resolver pendências burocráticas ou resolver questões de saúde, a cobertura
midiática intensa não interessou aos locais para além, talvez, de seu aspecto
visualmente atraente (multidões encarando a repressão policial).
À primeira vista, parecia que, para os locais, esses protestos poderiam
estar acontecendo em outros lugares do mundo e não em seu próprio País.
Considerando o quão despreocupadas as pessoas pareciam estar, as notícias poderiam estar falando da Primavera Árabe, do movimento Indignados
na Espanha, ou da campanha Occupy Wall Street nos EUA. Entretanto,
eventualmente, depois de cerca de um mês, alguns moradores começaram
a subir e compartilhar memes sobre esses eventos nacionais. Estudantes universitários, que viajam regularmente para Salvador e viram alguns de seus
colegas discutindo os protestos, começaram a declarar apoio aos que estavam protestando. Conforme mais conteúdo se referindo às marchas iam
aparecendo nas linhas do tempo locais, Zulmira, uma evangélica de 37 anos
de idade, formou um grupo no Facebook, marcando uma data e hora para
os locais se unirem a uma “Manifestação pacífica em Balduíno”. Os estudantes adicionaram seus amigos locais e o grupo rapidamente tinha mais de
1200 participantes. Um meme de convite foi criado, dizendo:
Venha, todos! Temos que exigir nossos direitos. Balduíno está abandonado.
Queremos mudança, [incluindo] um centro de saúde [que fica] aberto
24 horas, um correio. Os alunos do Ensino Médio não têm uma escola
[apropriada].

No dia e na hora marcadas para a manifestação começar, o lugar de
concentração estava vazio. Aguardavam no local apenas uma equipe de TV
de um pequeno canal a cabo e jornalistas de serviços de notícias on-line
regionais. Alguns minutos depois, entretanto, um grupo de quatro mães
e seus filhos pré-adolescentes chegou, soprando apitos de festa barulhentos e carregando placas de protesto escritos à mão em papelão. Já que era
um dia de trabalho normal, muitos adultos estavam em seus trabalhos
naquela hora, mas logo depois que a marcha começou, formou-se um
grupo de cerca de trinta pessoas composto principalmente de estudantes,
crianças e mulheres.
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Conforme moviam-se, mais pessoas gradualmente se juntaram a eles,
e minha avaliação informal é a de que no total um máximo de 300 pessoas
participaram – um número que não inclui os muitos locais que assistiram o
protesto da lateral da rua. Depois que a marcha circulou pelo povoado, os
participantes dispersaram e o grupo do Facebook continuou existindo, mas
não foi mais usado para marcar eventos similares.
Durante os 15 meses em que vivi no povoado, os moradores protestaram por diversas outras razões, mas, em geral, esses eventos tinham
pouca consequência e a demonstração em julho de 2014 não foi exceção.
Os participantes expressaram preocupações legítimas ao marcharem – mães
falaram sobre a qualidade precária do centro de saúde e de como os adolescentes estão se encrencando porque não há nada para eles fazerem no
povoado depois da escola. Entretanto, a participação não evoluiu para a
organização de moradores.
Além desse caso particular, que ecoou um movimento maior, protestos
em Balduíno aconteceram em relação a eventos locais específicos – como
o assassinato de Rafaela. A maioria das pessoas também não discutiram o
assunto pelas mídias sociais ou não usaram as mídias sociais como uma ferramenta particularmente importante para coordenar a participação. E eles
também não tiveram consequências práticas expressivas. Por exemplo, os
casos a seguir mobilizaram pessoas a demonstrar insatisfações, mas nenhum
alcançou o seu objetivo:
−− Um grupo de quarenta moradores locais protestaram em frente ao
gabinete do prefeito de Camaçari duas vezes para exigir a construção
de uma rota alternativa para veículos pesados que quebram o asfalto
do povoado, o que torna algumas áreas de difícil acesso por causa da
lama e causa problemas respiratórios.
−− As famílias de dois homens assassinados pela mesma pessoa também
organizaram uma passeata porque o assassino não havia sido preso.
−− Alguns estudantes do ensino médio fecharam parte da estrada para
Salvador para reclamar que sua escola havia fechado porque o governo
parou de pagar os salários dos funcionários terceirizados.
Os moradores justificam sua falta de interesse em política por razões
que incluem falta de tempo, medo de vingança e ceticismo de que esses
movimentos trarão as consequências desejadas. Mas, conforme a próxima
seção explica, eles evitam compartilhar opiniões on-line também por causa
das redes de ajuda mútua das quais fazem parte.
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Evitando política no Facebook
Pedro usa ativamente computadores desde meados da década de 1990,
cerca de dez anos antes de as primeiras lan houses abrirem no povoado e os
locais começarem a conhecer as mídias sociais. Ele deve essa oportunidade
à educação que teve.
Seu pai, Antônio Carlos, tinha pouca educação formal, mas, por
alguns anos, se tornou um dos homens mais ricos e poderosos do povoado.
Graças às “bênçãos” de um político influente no município, Antônio
Carlos lucrou intermediando a venda de terrenos próximos ao mar para
empresas de desenvolvimento e famílias urbanas afluentes. Enquanto sua
família tinha dinheiro, Pedro foi enviado, quando era adolescente, para
morar em Salvador para estudar em escolas privadas. Mas quando o negócio de Antônio Carlos esfriou e rotineiramente gastava dinheiro em celebrações, seu filho teve que voltar para o povoado contra sua vontade e ajudar a
cuidar de seus irmãos. Desde então, e graças a seus anos de educação, Pedro
conseguiu encontrar emprego em vagas administrativas que pagam melhor
em hotéis e empresas relacionadas a turismo. Por causa desses empregos,
desde meados da década de 1990, ele começou a usar computadores e acessar a internet ao mesmo tempo que os jovens das famílias urbanas privilegiadas o fizeram em casa e no trabalho.
Outros moradores locais enxergam o Pedro hoje como um tipo
de “nativo estrangeiro” e, de certa forma, ele se orgulha dessa distinção.
Enquanto outros homens no povoado (como seu pai) gastam muito de
seu dinheiro bebendo e se divertindo, Pedro fica em casa depois do trabalho e assiste a palestras de intelectuais proeminentes no YouTube. Ele
também fica feliz e acha graça quando outras pessoas, incluindo sua esposa,
consideram suas escolhas de foto de perfil nas mídias sociais “esquisitas”.
Conforme vimos no capítulo “Panorama social: se escondendo em plena
luz”, os moradores usam o Facebook de caráter mais público para mostrar
beleza e prosperidade pessoais, mas Pedro desconsidera essa prática normativa ao constantemente mudar sua foto de perfil para imagens em close-up
de gatos e macacos [“nem um pouco atraentes”], rostos de pessoas indígenas [“de aparência estranha”] de diferentes partes do mundo e obras de arte
famosas [mas desconhecidas localmente] de artistas como Duchamp e Dali.
Entretanto, há um aspecto em relação ao uso das mídias sociais no qual o
Pedro se parece com seus vizinhos: ele raramente discute política on-line.
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Ler e debater política se tornou, nos últimos anos (especialmente
depois dos protestos de 2013) uma parte importante do que brasileiros
educados das camadas médias fazem on-line. Pedro segue os posts frequentemente passionais de seus amigos mais privilegiados, mas evita compartilhar
e debater sua própria visão política – a não ser que elas se refiram a casos
que não dizem respeito aos políticos locais. Em muitos aspectos, ele tem
mais razões para se chatear do que as pessoas ricas que têm seguros de saúde
particulares e mandam seus filhos para escolas privadas. Os gêmeos de 14
anos de Pedro, por outro lado, estão sem aulas todos os dias na escola local
porque sempre um ou outro professor falta. No começo do ano letivo, ele
estava com raiva dos professores pelo que considera desinteresse.
Contudo, os problemas na escola de ensino médio em Balduíno ficaram ainda mais complicadas quando o Estado, devido à falta de orçamento,
parou de pagar os salários dos terceirizados que dirigem os ônibus escolares
e fazem a faxina do prédio da escola. Os alunos e suas famílias coletaram
mantimentos por três meses para ajudar esses funcionários, mas a escola do
ensino médio local acabou tendo que suspender as aulas.
Conforme argumentei no início do capítulo, os moradores de
Balduíno são pessimistas sobre política. Em conversas cotidianas, eles repetem que os políticos “só mostram as caras durante campanhas eleitorais”,
mas a realidade é mais complexa do que isso. Os líderes políticos locais
ganham votos ao trocar favores dentro de grupos familiares.12 Essa é uma
atividade que demanda tempo e inclui distribuir empregos públicos a colaboradores próximos e suas famílias, além de também ajudar os eleitores
locais que encaram situações difíceis no dia a dia a driblarem a burocracia.
Alguns desses moradores locais precisam falar com advogados para conseguirem que um parente que foi preso seja solto; alguns pedem amostras de
medicamentos caros que estão disponíveis em hospitais públicos sob controle dos médicos; mães pedem que suas crianças sejam aceitas em clínicas de tratamento de drogas. No caso de emergências médicas, as pessoas
têm que ser levadas ao hospital no carro, já que as ambulâncias demoram
demais para chegar. Líderes políticos locais usam seus contatos e influências
para ajudarem as famílias de eleitores a acessarem recursos públicos, como
médicos e remédios.
12 A respeito do clientelismo político, ver, por exemplo: Wilkis (2016); Colabella (2010) e
Graham (1997).
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Em Balduíno, a patronagem desses líderes locais cuida das necessidades de seus eleitores como um presente que é dado em troca de lealdade e
apoio político. Por exemplo, os contatos dentro do político dentro da burocracia pública conseguem ter acesso ao remédio destinado inicialmente aos
hospitais, então os apoiadores não precisam comprar esses remédios, que
frequentemente são caros, em farmácias.
Em conversas pessoais, Pedro diz que ele queria conseguir falar mais
livremente on-line e usar a internet (como seus amigos mais ricos) como
um pódio para criticar as pessoas responsáveis por esses problemas, como
os vereadores, o prefeito, e os partidos políticos. “Não é que eu tenha medo
desses políticos”, ele explica, “o problema é que eu tenho muitos familiares que
ou trabalham para ou devem seus empregos” a líderes políticos locais, e “eles
não ficariam felizes ao me ver sendo ingrato” a essas pessoas. Pedro, como
outros locais, cuida dessas redes de apoio mútuo para que, quando (e se)
sua família estiver com problemas, ele será auxiliado.

Influenciando a opinião pública
O que as seções nesta segunda parte têm em comum é que mostram as
várias formas como os locais usam as mídias sociais como interface para
chegar à opinião pública. Observaremos o uso do Facebook, de fotografias e de outras redes pessoais on-line como meios de influenciar situações
de conflito. Nesse sentido, discutiremos o caso de um ex-traficante que se
apresenta a grupos rivais como um convertido, e uma evangélica querendo
ser batizada em sua igreja contra a vontade do pastor principal. O primeiro
caso analisado a seguir indica que quando é conveniente ou considerado
necessário, a polícia, assim como grupos de criminosos, usa seus contatos
de WhatsApp privados para disseminar certos tipos de conteúdo ao liberá-los para contatos locais.

Promovendo a ansiedade
Tanto a polícia como grupos de crime organizado em Balduíno usam o
WhatsApp intensamente e também similarmente,13 já que suas operações
13 O estudo de Santis Feltran (2011) de áreas de baixa renda em São Paulo refere-se a organizações criminosas se tornando progressivamente mais próximas à população como provedores
de proteção.
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demandam velocidade, ação em grupo e confidencialidade.14 Enquanto o
WhatsApp pode ser descrito, em geral, como um tipo de “canivete suíço”,
uma ferramenta de comunicação estilo tudo-em-um para conectar alguém
a grupos e indivíduos, células de policiais e criminosos em Balduíno exploram todos esses usos e possibilidades da plataforma, tornando-a uma parte
crucial de seu trabalho. A plataforma os ajuda a coordenar rapidamente
colegas próximos, mas também interconecta participantes individuais
dentro de redes mais amplas de relacionamentos relativos a suas redes profissionais e afiliações. E, além disso, o WhatsApp está sendo usado “politicamente” para influenciar a opinião pública para que ela apoie causas que
os favoreça.
Vale lembrar que essa tecnologia é nova, já que o WhatsApp se popularizou em Balduíno somente no final de 2013, e que tanto a policiais militares de baixo escalão no povoado como os criminosos locais pertencem a
essa mesma classe trabalhadora de baixa renda. (Ver o capítulo “Panorama
social: se escondendo em plena luz” para mais informações sobre a percepção que os moradores locais têm sobre a polícia e seu trabalho). Talvez
isso seja menos óbvio, mas a hierarquia da polícia militar, assim como a
sociedade brasileira como um todo, é igualmente segregada. Há planos
de carreira separados para pessoas que vêm de classe social alta ou baixa.
Enquanto candidatos a posições de comando são testados em disciplinas
de nível universitário, como Direito e História, as provas para entrar na
Polícia Militar como soldado exigem somente uma educação de nível fundamental. O pessoal selecionado para esse grupo de “segunda classe” pode,
se quiser, fazer novas provas para subir na hierarquia, mas a maior parte se
aposenta trabalhando nas ruas e sendo exposta rotineiramente a situações
de risco de morte relacionadas à prevenção e repressão do crime.
Os parágrafos a seguir descrevem o uso de WhatsApp primeiro pela
polícia local e, depois, por grupos criminosos locais.
O WhatsApp se tornou importante para policiais que trabalham no
povoado como uma ferramenta que aumenta sua proteção como um grupo,
quando eles estão juntos, e como indivíduos quando estão fora de serviço.
Antes do WhatsApp, eles dependiam do rádio da polícia, instalado nos
carros e unidades, mas explicam que a comunicação por rádio não é nem
de perto tão eficiente como o WhatsApp, considerando suas necessidades
14 Juízes brasileiros determinaram, em diversas ocasiões, a suspensão do acesso ao WhatsApp
em relação ao seu uso por parte de criminosos (The Economist, 2008).
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e o contexto em que trabalham. Em lugares como Balduíno, há “áreas de
sombra” onde o equipamento de rádio não funciona (mas os telefones funcionam). Além disso, eles dizem que as trocas por rádio são demasiadamente hierárquicas e burocráticas porque as mensagens são transmitidas
verticalmente: ela precisa alcançar, primeiro, a delegacia, ser avaliada, para
depois ser transmitida para as outras unidades. O WhatsApp é útil porque
ele passa direto por esses gargalos tecnológicos.
O WhatsApp conecta os 14 policiais da delegacia local 24 horas,
estejam eles trabalhando ou não. A plataforma não é usada apenas em
momentos de necessidade. O grupo da unidade é uma espécie de central de ocorrências contínua em que cada participante posta o que está
acontecendo no momento – tiroteios, acidentes, demandas por ambulâncias, corpos encontrados, etc. Os policiais que não estão em serviço e
que tendem a ser mais vulneráveis (porque estão sozinhos) podem usar o
WhatsApp para solicitar ajuda imediata diretamente a seus colegas, de qualquer lugar. Além disso, dependendo da circunstância, podem ser chamados
a tomar ação. Junto com essas trocas mais intensas centralizadas na unidade
do grupo, a polícia local também está em contato individualmente com
pessoas de outras unidades e, assim, podem circular informações para coordenar apoio, dependendo da necessidade de cada situação.
Conforme essas trocas de comunicação interunidades acontecem, os
indivíduos também estão encaminhando informações para manterem os
oficiais em comando cientes dos eventos inesperados.
Grupos criminosos locais, como as unidades policiais, estão em
contato contínuo internamente uns com os outros usando o WhatsApp,
individualmente também podem fazer contato com outros grupos e organizações similares com quem colaboram. As mídias sociais permitem que eles
coordenem as coisas com privacidade e eficiência conversando em grupos
on-line.
Tanto a polícia como organizações criminosas também usam ocasionalmente o WhatsApp como um meio de transmitir informações para a
sociedade para influenciar a opinião pública. Durante a greve da polícia de
2014, os policiais que aderiram a esse movimento político julgaram que os
canais de mídia estavam boicotando sua ação ao não reportar suas demandas e também os supostos casos de disrupções que aconteceram na cidade
desprotegida. Eles responderam a essa situação usando o WhatsApp para
distribuírem a contatos pessoais fotos de corpos encontrados em cenas de
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Figura 6.6 – Captura de tela de um vídeo compartilhado no WhatsApp por um grupo
criminoso para intimidar uma gangue rival ao mostrar suas armas de fogo.
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crime. Essas ações aumentaram com a ansiedade e o medo do público, consequentemente, ampliando a pressão em governantes para negociarem com
a polícia.
Conteúdo similar tem circulado em Balduíno ultimamente – também
com resultados similares –, mas as fontes são de grupos criminosos locais.
Conforme rivais competem pelo controle do mercado e pelos canais para
distribuir drogas para visitantes ricos que ficam nos resorts turísticos nas
proximidades, eles têm usado as mídias sociais para intimidar uns aos
outros. Por exemplo, um grupo criminoso pode gravar mensagens de vídeo
mostrando armas e fazendo ameaças a seus rivais (dizendo “mostrem suas
caras!”). Eles também gravam áudios de um ataque surpresa na área rival,
dizendo ameaças e gravando o som de tiros, para depois circular esse material por seus contatos no povoado usando o WhatsApp.
Se a polícia e grupos criminosos estão usando o WhatsApp para
interferir no domínio público, o exemplo a seguir examina uma situação
diferente, mas igualmente perigosa. Uma pessoa, um antigo traficante de
drogas, está usando seu perfil no Facebook para disseminar seu novo status
de cristão evangélico.

Facebook e conversão religiosa
Patric, de 18 anos de idade, vive hoje com sua parceira de 17 anos de idade
e sua mãe, que está aposentada por razões médicas. Ele trabalha como
pedreiro quando há oportunidades disponíveis e também recebe dinheiro
do Estado por causa de seu pai, que trabalhava como policial e morreu em
combate.
A casa deles fica a apenas alguns metros de uma área aberta localizada
relativamente no meio da rua em que vivem. Há alguns anos, não se via
crianças na vizinhança brincando livremente do lado de fora como se vê
hoje. Aquela área aberta do outro lado da rua de sua casa era o “escritório”
onde Patric, seu irmão e outros colegas formaram e gerenciavam uma célula
local de tráfico de drogas. Mesmo os parentes de Patric – avós, tios e tias –
evitavam se aproximar deles para dar conselhos, já que eles eram violentos
e não ouviam, mas ainda assim eles constantemente os ajudavam, escondendo-os quando necessário. Durante o dia e a noite, as portas e janelas das
casas ficavam fechadas porque a qualquer momento as pessoas – esse grupo,
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seus rivais, ou a polícia – poderiam chegar armados. Quando começavam
tiroteios, as famílias deitavam no chão para se proteger e torciam para que
nada de ruim acontecesse.
Conforme a situação piorou e os vizinhos se sentiam vivendo constantemente em tensão, uma das tias de Patric procurou outras evangélicas da
rua para formarem um “círculo de oração” para mostrar sua devoção a Deus
“em troca de um milagre”. O acordo que tinham era de um dia por semana
cada uma rezaria por uma hora durante as 24 h do dia pedindo a Deus que
ele “mudasse as vidas” desses jovens e trouxesse paz para a rua. Durante os
meses seguintes, o irmão de Patric foi preso e depois assassinado na prisão,
outros membros da gangue fugiram ou foram presos, e o Patric sobreviveu,
se converteu para o cristianismo e aquela rua não é mais considerada um
local perigoso.
Similar ao que outros evangélicos com antecedentes criminais disseram, o Patric explicou que muitos gângsters são religiosos em seu íntimo
e tementes a Deus. Às vezes eles podem se tornar protetores de pessoas da
comunidade evangélica local, especialmente aqueles que o bandido considera viver uma “vida direita”. O Patric disse que, na época em que era
criminoso, ele constantemente cogitava a ideia de largar o crime e “seguir
Jesus”, e que isso de fato aconteceu um dia, durante um tiroteio com a
polícia. Ele se encontrou cercado, ficando sem munição, e pensou que fosse
morrer. Naquele momento, ele prometeu para Deus desistir do crime e
“entregar seu coração para Jesus” se Deus o protegesse e deixasse ele viver.
Patric saiu da situação com vida e rapidamente escolheu uma igreja para
cumprir sua promessa.15
A história de Patric fica evidente quando você visita seu perfil de
Facebook. Como foto de capa, ele subiu uma imagem editada que mostra
em um lado da foto ele em seus anos de gângster e no outro sua identidade
atual, um cristão atuante e bem-comportado que frequenta regularmente
a igreja Metodista. À esquerda, ele olha diretamente para a câmera, com as
mãos apontando para a frente (simulando revólveres?), enquanto à direita
ele está segurando um smartphone em uma mão e a Bíblia em outra.
Essa imagem também se refere a uma prática comum entre esses evangélicos. Durante os cultos ou em conversas íntimas, eles contam suas histórias milagrosas de conversão para dar testemunho do poder de Deus para
15 A respeito da conversão de criminosos através de organizações protestantes, ver: Machado
(2014). Também sobre as interações de pentecostais com o crime, ver: Birman (2009).
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transformar vidas. Mas deixar atividades criminosas não é o suficiente para
Patric e outros na mesma situação ficarem vivos. Ele explica que criminosos
às vezes procuram igrejas quando eles se encontram em situações vulneráveis, então os inimigos agora não são facilmente convencidos da mudança.
Como sua saída do crime ainda é recente, a ação de subir a imagem dissemina para o povoado seu novo eu para além dos círculos de pessoas que
ele encontra regularmente. A montagem em si torna a transformação mais
convincente, já que traz provas visuais da informação que está circulando
em redes locais de fofoca.
A imagem é uma declaração pública em que ele aparece para todos formalmente vestido como um cristão evangélico, com o típico “uniforme” de
camisa, gravata e Bíblia. Simbolicamente, esse esforço pode ajudar a impressionar seus rivais, embora o Patric acrescente que ele não teme por sua vida.
Ele diz que “Deus controla tudo que acontece. Perto de Deus, uma arma ou
uma pessoa não são nada além de pó. Ele é ‘o Deus do impossível,16 e sem Sua
aceitação, ninguém pode me tocar. Então eu não me preocupo”.

Figura 6.7 – Uma selfie de “antes” e “depois” do antigo traficante de drogas que se converteu
para o pentecostalismo.

Para Patric, assim como os evangélicos no próximo caso, o Facebook se
torna a plataforma para mostrar a evidência de que Deus está do lado deles.
16 Uma referência às escrituras bíblicas, como “Ah! Soberano Senhor, tu fizeste os céus e a terra
pelo teu grande poder e por teu braço estendido. Nada é difícil demais para ti.” (Jer.32:17) e
“Eis que eu sou o SENHOR, o Deus de toda a carne; acaso haveria alguma coisa demasiado
difícil para mim?” (Jer. 32:27). Coogan et al. (2010).
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Mídias sociais e política da igreja
Evangélicos compõem praticamente um quarto da população brasileira,
segundo dados do censo de 2010 (Mafra, 2013). Conforme mostrado em
capítulos anteriores, eles representam um grupo importante em Balduíno
por causa do número de moradores que pertence e participam regularmente
de atividades religiosas, de como essas igrejas promovem a alfabetização,
e de como o desenvolvimento socioeconômico que as famílias evangélicas
frequentemente experimentam em relação àquelas que não são evangélicas.
Nesse contexto, os evangélicos são particularmente interessados em
mídias sociais e computadores. Pais que trabalham fora usam a tecnologia
digital para manter contato com seus filhos,17 usando-a como motivação
para que os filhos passem mais tempo em casa – e não em lan houses junto
de “más companhias”. Conforme o capítulo “Postagens visuais: luzes acesas,
luzes apagadas” apresentou, as mídias sociais também são usadas como uma
“janela” para vizinhos e parentes que vivem em outros lugares verem o progresso financeiro da família através de fotos do interior de suas casas, suas
fortes ligações familiares, suas férias e outras práticas, como as pessoas se
arrumarem para irem à igreja.
Finalmente, as mídias sociais são um espaço importante para os evangélicos locais manterem relacionamentos com pessoas de seus círculos religiosos que moram em outros locais ou para acessar uma fonte infinita de
conteúdo – principalmente no YouTube – que inclui vídeos de pregação
ou de música Gospel, mas também de notícias e literatura que interessem a
esse segmento.
Entretanto, os elementos que mencionei acima frequentemente
produzem uma narrativa de evangélicos que é rasa e não inclui conflitos.
Vendo de fora, esses “evangélicos” estereotípicos representam pessoas acríticas, mas financeiramente ambiciosas com visões familiares conservadoras (contra aborto, direitos dos gays, etc.) e que, mais recentemente, tem
incorporado valores neoliberais sobre o individualismo e a prosperidade.
Essa seção, entretanto, discute política e mídias sociais enquanto também
apresenta conflitos dentro de uma igreja. As mídias sociais têm um papel na
17 Não apenas pais cristãos evangélicos fazem isso, mas eles, em geral, se preocupam mais com
onde seus filhos frequentam.
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negociação de conflitos entre grupos que representam valores e ideologias
diferentes em relação à incorporação recente de visões meritocráticas que
não são um elemento chave em organizações pentecostais.18
Sandra tem 34 anos de idade e se mudou de uma favela em Salvador,
onde viveu na infância,19 para Balduíno. Ela está entre os poucos moradores
locais que eu conheci que não apenas liam bem como liam como forma de
entretenimento. Mas ela também não tem interesse ou intenção de transformar essa formação valiosa em um emprego com um salário melhor. Ela
trabalha meio-período em uma loja no povoado, não tem filhos e valoriza o
fato de que todos os dias ela tem meio dia só para assistir TV, ouvir música,
rezar e escrever em seu diário. Quando outras pessoas a pressionam para
deixar de ser “acomodada”, ela responde que ela teve sua cota de trabalho
na vida, referindo-se aos dez anos em que seus pais a “deram” para ser cuidada enquanto trabalhava para diversas famílias como uma criada (Fonseca,
2002a, 2002b, 2003a, 2003b e 2004). Isso começou quando ela tinha 5
anos de idade. Junto com a carga de trabalho diário que ela tinha, também
sofreu algumas situações de violência e abuso.
O cristianismo evangélico é uma parte importante da identidade de
Sandra e ela valoriza o respeito moral que pertencer à Assembleia de Deus
a confere. Sua vida constantemente gira em torno de falar da Bíblia com
seus colegas e família e participar de eventos em sua igreja. Assim como
outros cristãos devotos, ela sabe de cor inúmeras citações literais e histórias
da Bíblia. Entretanto, porque Sandra entrou para a igreja já adulta, ela tem
tido dificuldades em se tornar um membro integral. Para fazer isso, ela precisa ser batizada, mas o pastor-chefe atual tem regras rigorosas e não casa
indivíduos que estão vivendo ou estavam antes vivendo com parceiros –
porque ele defende que o casamento religioso deve acontecer apenas uma
vez. Sendo ela o que chamam de “juntada”, não pode ser batizada na igreja
da qual escolheu participar.
A Sandra não está entre as pessoas de sucesso financeiro e ambiciosas que oferecem dízimos regulares para a igreja e ela não pode ir ao culto
18 Conforme o primeiro capítulo apresentou, há diferenças sensíveis dentro dessa comunidade,
por exemplo, entre denominações protestantes históricas, como os batistas, que chegaram no
Brasil em meados do século XIX; organizações pentecostais, como a Assembleia de Deus, estabelecida no início do século XX, e igrejas neopentecostais, como a Igreja Universal do Reino
de Deus, formada na década de 1970 e famosa por promover a “teologia da prosperidade”.
19 O exemplo de Sandra é mais detalhado aqui: Miller et al. (2016).
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com roupas da moda, então ficar nessa condição intermediária – não sendo
aceita oficialmente como parte da igreja – faz ela se sentir mais como uma
forasteira. Sem o batismo, ela não pode se sentar na seção prestigiosa de
“mulheres casadas” da igreja durante os cultos. Ela também não pode participar de algumas atividades restritas a membros completos ou ter posições
de prestígio, como ensinar as crianças na catequese.
Como outras pessoas em sua congregação, a Sandra se ressente com a
influência crescente dentro da igreja de pessoas que, em sua opinião, estão
distorcendo o propósito da Assembleia de Deus ao tornar coisas superficiais, como roupas e carros, mais importantes que a fé e as práticas individuais. No caso de Sandra, seu casamento se tornou um direito político
chave pelo qual ela lutou para ter, e o Facebook foi importante para ela ter
essa conquista vista e reconhecida por seus pares na igreja.
A Sandra diz que seu casamento aconteceu por causa da “graça de
Deus, como reconhecimento de sua fé e devoção”. Ela também acrescenta
que Deus tem mostrado seu mérito ao agraciá-la com “uma festa de casamento linda que as pessoas com muito mais dinheiro que ela não tiveram”.
Entretanto, outra forma de descrever a cerimônia é como um exemplo da
importância que redes de ajuda mútua ainda têm na localidade hoje. A
Sandra, na realidade, pegou dinheiro emprestado para comprar alguns dos
ingredientes para preparar a comida e para alugar o vestido de noiva, mas
todo o resto resultou das semanas de colaboração de suas redes de amigos e
parentes, muitos dos quais pertencem à mesma igreja que ela e têm visões
similares às dela. Essas colaborações incluem fornecer presentes materiais,
como a doação de flores e frutas, a participação de pessoas que voluntariaram seu trabalho (cantando e tocando música, cozinhando, dirigindo,
fotografando), e o uso de relacionamentos políticos para ter a festa em uma
escola pública local. O pastor-chefe anterior da igreja, ainda um participante ativo da Assembleia de Deus, foi para Balduíno para realizar a cerimônia, tornando-a religiosamente oficial.
O casamento de Sandra lhe conferiu capital político, já que seu
sucesso, pela lógica interna do cristianismo evangélico, resultou da vontade
de Deus. O pastor-chefe havia recusado a solicitação de Sandra de casá-la
e consequentemente criou mais dificuldades para o casamento acontecer, já
que ela não poderia usar a igreja local para a cerimônia (e teria que alugar
um outro espaço). O Facebook foi estratégico nessa disputa política. Foi lá
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que as fotos do casamento foram postadas no dia seguinte ao da cerimônia
e, porque foi uma festa impressionante para os padrões locais, essas fotos
circularam dentro e fora da comunidade da igreja.
Embora as fofocas disseminassem o sucesso de seu casamento pelo
povoado, a família de Sandra viu o Facebook como um aliado importante
para promover ainda mais a conquista. As imagens no Facebook atraíram
compartilhamentos, “curtidas” e comentários, não apenas da localidade,
mas de redes estendidas fora do povoado. As fotos sozinhas contam como
uma demonstração de sucesso, mas a demonstração de aprovação de seus
círculos sociais valoriza ainda mais.

Conclusão
Este capítulo começou considerando o ponto de discutir política e mídias
sociais quando, em Balduíno, política é um tópico a respeito do qual a
maioria das pessoas não se interessa em postar. A falta de interesse pelo
assunto precisa ser contextualizada, já que se trata precisamente do estrato
social no Brasil que mais depende de serviços do governo, como escolas
públicas e hospitais públicos. O principal objetivo deste capítulo tem sido,
portanto, examinar o uso que essas pessoas fazem das mídias sociais para
compreender melhor essa paradoxal falta de interesse na política.
Os casos apresentados na primeira parte deste capítulo mostram como
a população é ressentida pela falta de compromisso da parte dos políticos,
como candidatos a prefeito e deputados estaduais. Eles “só mostram a cara
durante as campanhas” é uma frase repetida no povoado como um mantra.
Mas, além disso, há outras razões para não se querer mostrar interesse em
política. Os moradores também estão direta ou indiretamente associados a
líderes políticos locais e frequentemente se encontram em dívida pelos favores que receberam. Eles e suas famílias contam com essas pessoas para driblar a burocracia do Estado. Dadas suas posições e influências, esses líderes
prestam favores em troca de lealdade e apoio. Eles evitam discutir políticas
governamentais nas mídias sociais porque não podem criticar políticos diretamente sem parecerem ingratos aos líderes locais.
A ausência de discussões sobre política também está relacionada à cautela que os moradores têm ao tratar de situações de conflito, especialmente
em público (“luzes acesas”). Os locais não conversam sobre questões sensíveis fora de grupos de confiança por causa da percepção compartilhada
de que eles são vulneráveis a atos violentos de vingança. Eles discutem
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situações de conflito com uma riqueza de detalhes na comunicação cara
a cara (“luzes apagadas”), mas os assuntos sensíveis ou não aparecem ou
aparecem desprovidos de referências a conflito nas mídias sociais de caráter
mais público. Esses assuntos também são frequentemente tratados como
uma questão religiosa, entretanto, o cristianismo protestante só fornece
uma proteção parcial à vulnerabilidade das pessoas e a polícia, além de não
ter infraestrutura, às vezes também não se percebe capacitada para suprir as
necessidades dessa população. A escolha por evitar conversar sobre conflitos coincide com a percepção pessimista localmente compartilhada de que
“as coisas são o que são” e não mudarão, e protestar contra as injustiças só
aumenta as aflições.
Os casos relatados neste capítulo apoiam, portanto, uma conclusão de
que as mídias sociais fizeram muito pouco para mudar a condição e a percepção de vulnerabilidade. Os moradores locais dependem de redes pessoais
para proteção e, em geral, escolhem a estratégia segura de ficarem quietos a
respeito de assuntos sensíveis. As mídias sociais ajudam os locais a manterem contato com suas redes de relacionamentos mesmo quando estão longe
do povoado – como eles têm que fazer cada vez mais hoje em dia. As mídias
sociais não estão sendo usadas apenas para reforçar o individualismo ou
expressões individuais.20 Conforme o capítulo “Intimidade: redes densas”
mostra, elas são usadas constantemente para cultivar ligações locais através
de interações, demonstrações de afeto, trocas de favores, e através da participação na circulação de fofocas e boatos.
As mídias sociais de caráter mais público carregam apenas versões
muito censuradas do que acontece e que é discutido por meio de trocas
diretas e comunicação off-line. Conforme argumentado no capítulo
“Panorama social: se escondendo em plena luz”, é a lógica de agir de modo
invisível que geralmente é preferida na prática. Os moradores locais ocasionalmente organizam ou se envolvem em formas de protestos, mas essas
demonstrações refletem o que vemos nas mídias sociais: atos coletivos acontecem sem muito planejamento, relativamente poucas pessoas participam e
a consequências (ou falta delas) somente reforçam o sentimento de que se
mobilizar para reclamar é inútil.
20 Duarte (1988) também argumenta que a cultura das classes trabalhadoras urbanas brasileiras
é “hierárquica” ou “holística” em oposição ao “individualismo” considerado como o ideal e a
versão ensinada nas classes média e alta da sociedade”.
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Não é que os moradores locais não estão discutindo essas situações
de conflito. Conforme os casos iniciais mostram, alguns acontecimentos
provocam o interesse coletivo e as pessoas discutem sobre eles interminavelmente por semanas através de trocas diretas (normalmente, cara a cara).
Isso atesta, ainda, que o intenso engajamento que essas pessoas hoje têm nas
mídias sociais não transformou suas relações sociais.
A fofoca – nessas trocas cara a cara de informações e opiniões – é
um aspecto importante da organização de comunidades de baixa renda
no Brasil,21 já que influencia as reputações das pessoas. Casos como os de
Sandra e Patric começam com conteúdo nas linhas do tempo do Facebook,
mas eles pretendem que seu conteúdo seja compartilhado através de redes
pessoais para de fato impactar a percepção pública. O Patric queria que
seus rivais soubessem que ele agora trabalha para Deus e Sandra queria ser
batizada contra a vontade do pasto-chefe. O uso que fizeram das mídias
sociais buscava alimentar as redes de fofoca para aumentar suas próprias
reputações.
Finalmente, é importante considerar como e por quê os posts nas
linhas do tempo do Facebook sobre situações de conflito são frequentemente tratados com o uso de narrativas religiosas. No primeiro caso, Lúcia,
a mãe cuja filha teve o braço amputado, fala sobre o acidente comparando
o que aconteceu com sua família com a experiência de Jó. Entretanto, a
conversa não é sempre passiva ou sobre receber conforto. Por exemplo,
em uma ocasião, a Lúcia respondeu no Facebook à fofoca que ela havia
ouvido sobre o acidente com sua filha ser uma punição pelos seus “pecados passados”. Lúcia escreveu indiretamente22 (sem mencionar a pessoa a
quem estava respondendo): “Me deixa louca que esses cristão saiam falando
merda por aí e misturando isso com Deus. Mas meu Deus é forte e ele me
dá força para encarar a vida. Eu não vou negar meu Deus…”. E depois que
sua filha saiu do hospital, durante os meses seguintes, ele postou fotos no
Facebook de sua filha de férias, comendo fora, brincando com sua nova
Barbie e seu novo smartphone. Similarmente ao Patric e à Sandra, as mídias
21 Sobre fofocas e populações de baixa renda no Brasil, ver: Fonseca (2000).
22 Sobre indiretividade nas comunicações cotidianas em Balduíno e particularmente sobre
essa forma de post chamada “indireta”, ver o capítulo “Panorama social: se escondendo
em plena luz”.
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sociais se tornaram uma ferramenta para conformar percepções públicas.
Lúcia retrata sua filha como “abençoada” e “vitoriosa”, conforme os exemplos mostrados de riqueza devem atestar.
O enquadramento religioso não apenas fornece um contexto no qual
conflitos podem se tornar públicos. O cristianismo protestante também
permite aos locais que posicionem eventos trágicos como desafios que conduzem uma pessoa à vitória. A Sandra é a pessoa que não tem dinheiro para
ir aos cultos usando vestidos da moda, e ainda assim as fotos de seu casamento que ela compartilhou no Facebook são discutidas como uma bênção
de Deus e sua aprovação por sua devoção aos valores cristãos. Essa narrativa
de redenção positiva e “vitória” sobre as dificuldades é diferente do discurso
tradicional católico que se refere aos pobres como virtuosos por aceitarem
sua condição de pobres e as consequências que essa situação tem em termos
de sofrimento.23 As mídias sociais se tornaram um canal poderoso para esse
tipo de reconformação da percepção pública ocorrer.

23 Sarti (1994) explica que a importância de fé entre os pobres é que eles podem ser moralmente
ricos para compensar a ausência da riqueza econômica e política.
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7
Conclusão: por que eles amam
as mídias sociais?

No Brasil como um todo – e Balduíno não é exceção – a população de baixa
renda tem mostrado grande entusiasmo pelo uso das mídias sociais. Apesar
das muitas limitações que as pessoas encararam para comprar computadores, elas realizaram sua própria inclusão digital por meio de lan houses em
vizinhanças mais pobres (Lemos e Martini, 2010), superando limitações
de escrita e leitura. Inicialmente entraram para o Orkut, a plataforma de
mídias sociais mais popular na época no Brasil, e foram publicamente ridicularizados e expostos por usuários ricos por sua “ignorância” e “mau gosto”
(Cruz, 2012). Conforme o interesse desses brasileiros por mídias sociais
aumentou, e por causa do período favorável da economia nacional, muitas
dessas famílias compraram seus computadores pagando a prazo em dezenas
de parcelas.
Em lugares como Balduíno, um povoado que apenas recentemente
deixou de ser uma vila rural de pescadores, havia outras barreiras para a
inclusão nas mídias sociais. Antes da popularização da conectividade móvel,
a falta de infraestrutura de cabo se tornou uma oportunidade para pequenos empresários revenderem conexão de banda larga à internet transmitida
através das ondas de rádio.
No final dos anos 2000, quando os computadores começaram a chegar
às casas dos moradores, os adolescentes se encarregaram de ensinar seus
parentes mais velhos a operar computadores e navegar a web. Conforme o
capítulo “Postagens visuais: luzes acesas, luzes apagadas”, sobre postagens
visuais, explica, mesmo os baixos níveis de alfabetização generalizados não
impediram muitos adultos de se abrirem às possibilidades das mídias sociais
para acompanhar o que acontece nas vidas das pessoas e para falar no Skype
com parentes que vivem longe.
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Esse envolvimento com as mídias sociais finalmente se consolidou
na segunda metade de 2013, quando os adolescentes aprenderam sobre o
WhatsApp, uma plataforma de mídias sociais que funciona bem mesmo em
smartphones Android mais baratos, e desde 2014 a maioria das pessoas com
menos de 50 anos de idade já têm um smartphone bom o suficiente para
usar esse serviço.
Este livro examinou diferentes perspectivas desse fenômeno, incluindo
a possível relação entre o interesse por mídias sociais e o período de prosperidade econômica do País na década de 2000. Muitos analistas e acadêmicos
escolhem se referir à emergência de uma “nova classe média” (Neri, 2011)
por causa desse período de ganho de poder de consumo – embora trate-se
mais de uma nova classe trabalhadora (Souza, 2012e Porchmann, 2012) –,
portanto, o uso das mídias sociais poderia ser visto como um esforço que
esses brasileiros fizeram, nesse contexto de ascensão socioeconômica, para
emular as camadas privilegiadas.
Entretanto, uma das hipóteses que este livro examina é se o interesse
pelas mídias sociais tem outras motivações. Por um lado, normalmente
associamos as mídias sociais à modernidade – alta tecnologia, fibras ópticas, inovação, acesso instantâneo à informação –, mas talvez a popularidade
das mídias sociais reflita também como elas fortalecem valores e práticas
tradicionais que estão entranhadas em organizações sociais, como famílias
estendidas e redes de ajuda mútua, ainda mais necessárias agora dadas as
drásticas mudanças pelas quais essa população tem passado recentemente.

População emergente e mídias sociais
Este livro tem um título diferente de todos os outros na série Why We Post.
Ele não se refere a uma região do país, mas usa o termo “classe emergente”.
A palavra “emergente” foi escolhida porque encapsula muito desse projeto
particular que liga a ascensão das mídias sociais a essa população específica. Ser emergente significa que as pessoas estão se tornando algo que não
eram como consequência de uma ampliação de sua visibilidade social. Elas
estão se tornando evidentes, vindo do plano ao fundo para o plano frontal. Essas características são exatamente as que atribuímos a novas mídias
sociais, porque elas potencialmente representam mudanças na sociedade e
por tornarem as pessoas mais visíveis do que antes.
Portanto, a chave para este livro sempre esteve em sua habilidade para
apresentar um encontro altamente embaralhado, em que há claros paralelos
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entre os impactos das mídias sociais em si e as transformações na sociedade
que criam essa manifestação particular das mídias sociais. Por esse motivo,
estamos constantemente mudando de um foco, olhando para a influência
que a internet produz e, em seguida, os valores tradicionais que impactam
o uso da internet, considerando o uso público e o caráter privado da comunicação on-line, a expressão de interesses progressistas e de perspectivas conservadoras, porque tudo isso está implicado nesta situação. De certa forma,
a questão de tornar esses embaralhamentos mais claros é a conclusão e a
tarefa deste livro.
Conforme enfatizado pelos volumes comparativos do projeto Why
We Post, o objetivo de conduzir 15 meses de etnografia em povoados
diferentes de onde acontecem as pesquisas típicas sobre internet (atentas
geralmente ao comportamento de pessoas jovens, urbanas, educadas e privilegiadas) é mostrar como a internet pode significar coisas diferentes para
pessoas diferentes. Por exemplo, artigos jornalísticos e livros comumente
discutem as mídias sociais em relação à política, empoderamento do indivíduo, ou ao fim da privacidade. Enquanto isso, as pessoas em Balduíno
frequentemente falam sobre as mídias sociais referindo-se a seus efeitos em
relacionamentos pessoais. As conversas sobre mídias sociais são, por exemplo, sobre o “vício” que os moradores locais estão experimentando de se
estar on-line, o que reflete as novas possibilidades de manter contato com
vizinhos e com parentes que vivem longe. Jovens reconhecem as vantagens
de se ter um espaço para interações onde os adultos têm dificuldades para
participar e monitorar as conversas. Homens estão incansavelmente conversando e fazendo piadas sobre o Facebook em termos das possibilidades que
ele traz para se comunicarem secretamente com amantes.
As pessoas em Balduíno, em geral, se referem ao Facebook e ao
WhatsApp como locais que os outros usam para espionarem as vidas dos
outros. E pais, principalmente as mães, referem-se às novas dificuldades de
terem que trabalhar para ganhar dinheiro e ter que deixar seus filhos em casa
desassistidos, e como as mídias sociais as ajuda a fazer isso e a manter suas
outras responsabilidades enquanto trabalham longe do povoado durante a
maior parte do dia.
A estrutura do livro em si pretende dar conta das múltiplas perspectivas. Os três capítulos iniciais são sobre “paisagens”: do local em que a pesquisa foi realizada, das mídias sociais que os locais usam, e dos posts visuais
nas mídias sociais. São genéricas no sentido de que estão observando um
espectro amplo das relações sociais (em termos de gênero, idade etc.) e não
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contextos ou domínios particulares. O objetivo desses capítulos é colocar o
leitor em uma posição de compreender os desafios encarados pelos moradores e como eles veem as possibilidades de se comunicarem on-line. Então,
esses primeiros capítulos fornecem a base, a “escalada montanha acima” até
um ponto em que se possa ver o mais longe possível em todas as direções,
para que se tenha uma perspectiva holística dos vários contextos – histórico, econômico, cultural – que precisam ser considerados para que se analise como e por que as pessoas escolhem estar on-line. É um movimento
também cronológico, que começa em um momento anterior à internet se
tornar disponível e chega aos dias de hoje.
Em seguida, os últimos três capítulos nos fazem “descer a montanha” para que observemos domínios particulares da sociedade e examinar
as formas como as mídias sociais estão contribuindo tanto com mudanças como com a permanência de relações estabelecidas. Esses domínios
são: casa e vizinhança (capítulo “Intimidade: redes densas”), escola e trabalho (capítulo “Educação e trabalho: tensões nas classes”) e rua (capítulo
“Política: palavras perigosas”), só que me refiro não exatamente a esses
lugares específicos, mas aos tipos de relacionamentos entranhados neles: a
família; aqueles entre professores ou chefes e alunos ou empregados; e os
de pessoas lidando umas com as outras através da mediação do Estado, de
políticas públicas e de igrejas.

Preconceitos de classe
As partes finais do capítulo “Local de pesquisa: o Brasil emergente”, sobre
métodos de pesquisa, e as seções iniciais do capítulo “Panorama social: se
escondendo em plena luz” discutem as dificuldades que experimentei chegando em Balduíno, como um brasileiro que vem de um contexto socioeconômico privilegiado. Nos primeiros seis meses do trabalho de campo, eu
fiquei quebrando a cabeça tentando entender diversas práticas relacionadas
ao uso das mídias sociais.
Em 2013, antes de o WhatsApp se tornar a plataforma de mídias
sociais mais importante por lá, eu era um estranho no povoado, e apesar
disso todo mundo que eu conhecia aceitava sem o menor problema minhas
solicitações de amizade. Os jovens eram muito proficientes no uso do
Facebook e sabiam como filtros de conteúdo funcionavam, mas eles não
entendiam as razões para usá-los. Então eu percebi que ser amigo de um
morador local não era necessário para eu acompanhar os posts dele, porque
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as linhas do tempo do Facebook de todo mundo são públicas e trazem fotos
para quem estiver interessado o interior das casas delas, os rostos de seus
parentes e amigos, os lugares onde elas trabalham, e as comemorações das
quais participam. Conforme eu tentava entender essa falta de restrições em
mostrar o que parecia ser a intimidade das pessoas, conclui inicialmente (e
erradamente) que as pessoas ali não entendiam os perigos de usar mídias
sociais. Pensava que eles não eram bem informados quanto a isso porque
eles não tinham experiência usando a internet e tinham baixa escolaridade.
O problema com essa interpretação precoce, conforme o capítulo
“Panorama social: se escondendo em plena luz” também explica, é que
ela se baseia no acesso parcial às mídias sociais dos moradores e na minha
própria compreensão de privado e público, que não corresponde ao entendimento dos meus informantes sobre esses termos. Conforme o capítulo
“Intimidade: redes densas” descreve a respeito de intimidade, em geral,
“todo mundo conhece todo mundo” no povoado, mas há, ainda assim,
diferenças em termos de intimidade compartilhada. A minha percepção
sobre o uso de mídias sociais em Balduíno só mudou depois que estabeleci laços de confiança que me levaram a conhecer a enorme quantidade
de conteúdo que não circula no Facebook. Conforme foi ficando claro, as
linhas do tempo no Facebook são, na verdade, para serem vistas por quem
é de fora de casa (não particularmente por amigos próximos e membros
da família). A linha do tempo é um espaço parecido com a igreja ou com
uma festa de casamento, para onde as pessoas vão usando suas melhores
roupas. Longe de serem percebidas como ambientes pessoais ou íntimas,
o que vai para as linhas do tempo do Facebook frequentemente representa
uma forma de mostrar os valores morais e conquistas da pessoa.
Depois finalizar a pesquisa de campo e voltar para a minha universidade, caí em uma segunda armadilha: tentei, durante alguns meses, encaixar minhas evidências em uma narrativa comum que descreve a internet
como uma força democratizante.1 Queria afirmar que o encanto que meus
informantes de baixa renda mostraram pelo uso das mídias expressava um
desejo de superar o legado de segregação herdado do colonialismo no Brasil.
1 Fonseca (2016) aconselha contra um tipo “missionário” romântico de estudo de populações de
baixa renda; ela argumenta que esse idealismo limita a percepção de contradições e conflitos
dentro de um dado grupo social; eu ofereço o mesmo conselho em relação à idealização e à
romantização do poder transformador da internet.
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(A categorização geral que se faz de eventos como a Primavera Árabe ou o
movimento Occupy Wall Street seguem linhas narrativas similares: multidões usando as mídias sociais para driblar desafios políticos).
O “problema”, entretanto, é que essa visão das mídias sociais como
um local meritocrático para ativismo e desenvolvimento pessoal não leva
em consideração práticas importantes que acontecem em Balduíno e que
não se encaixavam tão facilmente nessa conclusão. Conforme o capítulo
“Postagens visuais: luzes acessas, luzes apagadas” mostra, muito do que circula entre as pessoas em Balduíno é pornografia, violência explícita, humor
politicamente incorreto e muita dança, além de fotos de pessoas assassinadas encontradas no povoado. O capítulo “Intimidade: redes densas” explica,
em termos de interações e conversas reais, que a empolgação em relação às
mídias sociais está, em grande parte, associada a ter novas possibilidades
de encontrar amantes ou espionar os outros, especialmente seu parceiro ou
parceira.
Além disso, os jovens celebram coisas como o WhatsApp e o Facebook
porque pais, que são menos alfabetizados que eles, não conseguem acompanhar a comunicação de seus filhos nessas plataformas. Conforme o capítulo “Educação e trabalho: tensões nas classes” argumenta, as mídias sociais
estão definitivamente ajudando as pessoas a aprenderem, mas esse aprendizado muitas vezes não é o aprendizado que motiva os estudantes a irem
para a universidade. Além disso, como vimos no capítulo anterior, os moradores locais não usam as mídias sociais para discutir políticas públicas nem
para se organizarem e protestarem.

Um pouco de teoria
A primeira dica para que se entenda as formas específicas pelas quais as pessoas de Balduíno usam as mídias sociais veio junto com o desenvolvimento
de laços de confiança entre mim e alguns moradores. Foi uma descoberta
chocante que as infinitas selfies mostrando diversão, fé e conquistas que eu
vi nas linhas do tempo de todo mundo (ver capítulo “Postagens visuais:
luzes acessas, luzes apagadas”) eram apenas uma parte do conteúdo que as
pessoas continuamente trocam entre si e sobre o qual conversam – mas
somente através de mensagens diretas.
A noção de polimídia (Madianou e Miller, 2013) oferece uma forma
de interpretar a disparidade, já que propõe que, porque hoje existem muitas
possibilidades e alternativas de plataformas digitais disponíveis para as
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pessoas se comunicarem, a escolha de que canais usar segue uma compreensão moral dessas plataformas. Ou seja, como existem muitas alternativas,
escolhemos a plataforma para determinadas finalidades pelos valores que
são atribuídos a elas coletivamente a partir do uso. A aplicação do conceito
de polimídia explicitou que tipos de conteúdo os locais queriam mostrar
para todo mundo e quais eram os que circulavam apenas em redes de confiança, e os entendimentos morais associados a um e a outro. As conclusões
mais amplas dessa análise serão apresentadas nos parágrafos a seguir, mas
inicialmente a noção de polimídia mostrou que o uso que os locais fazem
da internet pode estar seguindo as tradições de comunicação anteriores às
mídias digitais, portanto, eles não são nem inocentes, nem inexperientes
na forma como usavam as mídias sociais, mas sua compreensão do que é
privado e público é específica daquele contexto.
A polimídia refere-se à descoberta chave usada para este livro, conforme apresentado no capítulo “Panorama social: se escondendo em plena
luz”: a de que as pessoas em Balduíno têm percepções moralizadas sobre
espaços diferentes no povoado. Por isso, eles aprendem tradicionalmente,
através da prática cotidiana, como esconder certas conversas, de acordo com
os lugares onde estão. Essa prática de “criptografar conversas” tem sido estudada na antropologia com o nome de “indiretividade” (Brenneis e Myers,
1984; Watson-Gegeo e White, 1990 e Caldeira, 1988). Durante conversas
presenciais, os moradores aprendem como extrair o conteúdo contextual
das informações para conversarem sobre assuntos delicados quando cercados de outras pessoas.
Dessa forma apenas alguns – e não todos os presentes – entenderão
o que está sendo dito. Os capítulos “Panorama social: se escondendo em
plena luz” e “Postagens visuais: luzes acessas, luzes apagadas” argumentam
que essa forma de comunicação agora acontece nas conversas pelas mídias
sociais: que as informações delicadas frequentemente circulam incompletas
para propositalmente restringirem o alcance e as consequências de se falar
sobre elas em um ambiente em que as pessoas constantemente se vigiam. É
o caso, por exemplo, de um gênero de postagem discutido, nos capítulos
acima mencionados, que os moradores locais chamam de “indireta”, que
consiste em culpar alguém publicamente por uma certa situação, mas sem
mencionar o nome da pessoa responsável.
O capítulo “Postagens visuais: luzes acessas, luzes apagadas”, então,
extrapola essa ideia sobre a circulação de informações, argumentando que
é impreciso classificar conteúdo e conversas que acontecem em Balduíno
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como “público” ou “privado”, e, em vez disso, propõe as noções alternativas
de “luzes acesas” e “luzes apagadas”. Já que o capítulo é sobre postagens
visuais, as muitas imagens apresentadas contrastam os tipos de conteúdo
visual que frequentemente vai para as linhas do tempo do Facebook e
aquelas compartilhadas apenas através de interações diretas usando o chat
do Facebook ou o WhatsApp. Entretanto, conforme o capítulo também
explica, “luzes acesas” é onde as pessoas frequentemente exibem suas vidas
dentro de suas casas, enquanto “luzes apagadas” é o canal regularmente
usado para discutir assuntos de interesse público, como a violência local.
Alguns exemplos desse último tema são examinados com mais detalhes no
capítulo “Política: palavras perigosas”.
A noção de indiretividade também indica um aspecto particular
de como as pessoas em vizinhanças e povoados de baixa renda no Brasil
compreendem as mídias sociais. Frequentemente, as imagens que associam mídias sociais à modernidade fazem referência a uma tecnologia que
reduz distâncias. Essa visão faz referência, por exemplo, a feitos complexos de engenharia conectem pessoas que vivem em continentes distantes.
Mas uma questão central sobre as vidas das pessoas que vivem em Balduíno
não é a distância excessiva, mas a proximidade excessiva. O problema da
comunicação, conforme o uso contínuo da indiretividade como estratégia
sugere, é que as pessoas vivem em um ambiente de densa sociabilidade e
frequentemente estão interessadas em formas de restringir o alcance de suas
conversas.
No espaço off-line, a proximidade de relações reflete a proximidade das
vidas, com casas que frequentemente são interconectadas ou separadas por
paredes finas, e os vizinhos que frequentemente são parentes. Os moradores
estão constantemente se observando, fofocando ou espalhando boatos sobre
as condutas erradas uns dos outros. Nesses contextos, as mídias sociais são
úteis porque representam novas fronteiras tanto para se falar secretamente
como para espionar uns aos outros.
Finalmente, também nos baseamos no trabalho extenso que a antropóloga Claudia Fonseca fez sobre populações de baixa renda e relações de
classe no Brasil. Ela descreve a distância real de classe que separa os pobres
dos ricos colocando que “para muitos brasileiros, os únicos momentos de
contato interclasses se produzem na conversação com a faxineira ou durante
um assalto. As barreiras de três metros de altura erigidas diante das casas
burguesas são como uma metáfora do fosso quase intransponível entre dois
mundos” (Fonseca, 2000, p. 108; tradução minha).
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A breve discussão sobre raça apresentada no capítulo “Panorama
social: se escondendo em plena luz” descreve a particularidade da sociedade
segregacionista do Brasil, cuja hierarquia de prestígio se baseia em critérios como educação formal, local de nascimento, gênero, histórico familiar,
e classe socioeconômica (Schwarcz, 2013). Fonseca argumenta que brasileiros ricos tendem a interpretar particularidades culturais dos pobres não
como expressões de diversidade, mas como exemplos de patologias sociais.2
O capítulo “Intimidade: redes densas” descreve casas de mulheres
chefes de família (matrifocais), que são frequentemente descritas por pessoas das classes privilegiadas em termos de uma “cultura da pobreza”, dando
a entender que a família nuclear representa a solução para a pobreza. É por
isso que, por exemplo, o vice-diretor de uma das escolas locais relacionou o
mau desempenho de estudantes com o fato de que poucos alunos tinham
seus pais vivendo com eles. A diferença em arranjos familiares não é, nesse
caso, aceita como uma possibilidade diversa, mas analisada como causadora
de sua condição de pobreza. Isso se relaciona com as mídias sociais pelas
formas como as populações de baixa renda eram e são continuamente atacadas on-line com base em gosto.
Há, frequentemente, uma suposição subjacente, discutida no capítulo “Educação e trabalho: tensões nas classes”, de que os pobres não foram
capazes de tirar vantagem da internet e das mídias sociais para melhorar sua
educação. Em vez disso, conforme uma professora local explicou, eles “facebookaram” a escola para transformá-la em um lugar de “socialização sem
propósito”. Essa conclusão, no entanto, desconsidera por exemplo como o
uso das mídias sociais promove a comunicação escrita entre jovens que até
recentemente raramente tinham motivo ou motivação para escrever.
2 Conforme Fonseca (2000, p. 125) escreve: “Ainda hoje, a ideia de que podem existir, entre os
grupos populares, formas de alteridade dignas de análise encontra resistências dentro e fora
do meio acadêmico. Citam-se provas de que, no fundo, no fundo, tudo que o pobre quer é ser
burguês. Vêm à tona exemplos de conversão de classe — isto é, quando Fulano ou Beltrano
ascende na escala social, e logo demonstra comportamentos condizentes com sua nova condição social — para então tecerem-se interpretações tendenciosas, alegando que a pessoa queria
desde sempre viver assim. Numa projeção de seus próprios valores de classe, o pesquisador
quer nos convencer de que se trata de desejos profundos que só agora, com uma relativa prosperidade, o indivíduo finalmente consegue realizar”.
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Porque as mídias sociais são importantes?
As seções a seguir retomam os vários casos apresentados ao longo do livro
para responder à importante pergunta de por que as mídias sociais são
importantes para brasileiros de baixa renda.
As mídias sociais são economicamente convenientes
Talvez seja mais fácil explicar o interesse das pessoas de baixa renda pelas
mídias sociais em relação às vantagens econômicas que a internet traz,
considerando, como é frequentemente o caso, que usar as mídias sociais
também ajuda a reduzir outros gastos, como as ligações caras de celular. Já
que a maioria dessas famílias (se não todas) têm parentes que vivem longe,
as mídias sociais se tornaram um meio barato e eficiente de manter contato
com eles, incluindo os que vivem em povoados vizinhos, em cidades próximas, e aqueles que vivem em partes distantes do País. Além disso, o livro
demonstrou nos capítulos “Intimidade: redes densas” e “Educação e trabalho: tensões nas classes” que mulheres adultas mais jovens hoje gastam cada
vez mais tempo longe de casa – trabalhando, estudando, ou cumprindo
tarefas cotidianas – e as mídias sociais também são convenientes economicamente para que se comuniquem com membros da família e outras pessoas próximas durante o tempo em que estão fisicamente distantes.
Conforme a seção sobre celulares e internet mostra no capítulo
“Panorama social: se escondendo em plena luz”, as pessoas de Balduíno
podem ser muito sofisticadas quando se trata de encontrar (e compartilhar entre si) soluções para se estar on-line. Elas descobrem e compartilham
senhas de conexões Wi-Fi no trabalho, na escola e no bairro, elas compartilham ou alugam seus serviços de Wi-Fi local de casa para vizinhos, regulam
seus celulares para só subir arquivos maiores quando conectados em uma
rede Wi-Fi, e descobrem as vantagens e desvantagens das várias alternativas
de planos de dados disponíveis no mercado. As possibilidades de conversas
de áudio e vídeo facilitam a comunicação com aqueles que têm dificuldades
de ler e escrever. Diferentemente de ligações telefônicas, quando se trata de
comunicação local, as mídias sociais permitem trocas mais prolongadas e
conversas simultâneas com vários indivíduos e grupos.
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As mídias sociais representam distinção socioeconômica
O Brasil passou por um período de estabilidade política e crescimento
econômico durante os anos 1990 até meados dos anos 2010 com consequências positivas para brasileiros pobres, em geral. Conforme o primeiro
capítulo mostra, os esforços do governo federal para controlar a inflação
criaram um ambiente de prosperidade que beneficiou as pessoas pobres em
muitos sentidos, incluindo através da implantação de programas de bem-estar social bem-sucedidos.
Coincidentemente ou não, esse período de evolução econômica se dá
primeiramente junto com a chegada dos serviços de conectividade comercial (meados da década de 1990) e, em meados dos anos 2000, com a popularização do Orkut, uma das primeiras plataformas de mídias sociais, que se
tornou um fenômeno nacional entre jovens brasileiros (Kugel, 2006). Esse
segundo momento é precisamente em que as primeiras lan houses abriram
no povoado permitindo aos moradores descobrir e experimentar com as
possibilidades abertas pela comunicação on-line.
Nesse contexto, não é difícil entender como o simbolismo das mídias
sociais representando a modernidade e o progresso é parte das razões pelas
quais os locais as adotaram. Famílias da classe trabalhadora no povoado
estão sendo capazes, pela primeira vez, de usar crédito bancário para comprar coisas que anteriormente elas só viam na TV ou nas casas de pessoas
ricas. A modernidade das mídias sociais refere-se, a princípio, ao preço que
os equipamentos eletrônicos têm. Ter um computador em casa é como ter
uma nova TV de tela plana ou uma moto. Os informantes falam sobre os
efeitos de se ter uma TV na década de 1980, de como as crianças locais
seguiam os caminhões de entrega até a casa dos proprietários. Se envolver
com as mídias sociais certamente projeta um status de distinção socioeconômica similar que, em Balduíno, refere-se aos pais ou parentes terem contas
bancárias como consequência de empregos formais.
Em relação a isso, um computador é, ainda, outro item caro que os
locais estão encontrando formas de adquirir nas décadas recentes. Eles,
especialmente adolescentes, falam constantemente sobre certos objetos de
prestígio, como roupas de uma certa marca, mas usar as mídias sociais é
mais que isso. O prestígio de se estar on-line reflete, em parte, uma certa
apreciação da educação. Uma amiga uma vez me disse que ela tinha dúvidas sobre cultivar amizades com pessoas de sua idade que não tinham uma
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conta de Facebook. Para ela, estar no Facebook não era uma questão de
dinheiro, já que qualquer um no povoado conseguia passar um tempo em
uma lan house.
Para ela e outros adolescentes e jovens adultos, a habilidade de usar
mídias sociais indica que a pessoa tem uma mentalidade moderna e não é
“atrasada”. Também significa que a pessoa teve tempo livre para gastar nas
mídias sociais. Essa disponibilidade de tempo reflete que a família tem um
determinado nível socioeconômico no qual, diferente do que é tradicional
(Kuznesof, 1998), adolescentes podem não trabalhar enquanto estão cursando o ensino médio.
Também em relação à educação se tornar um elemento de distinção
através das mídias sociais, o capítulo “Educação e trabalho: tensões nas classes” traz evidências de que a alfabetização é uma consequência inesperada
do uso das mídias sociais, precisamente porque os moradores locais estão
sob pressão para mostrar on-line que eles sabem escrever corretamente.
As mídias sociais são um elemento particular de distinção social para
grupos cristãos evangélicos em Balduíno. Embora no passado os adultos
falassem sobre mídias sociais como um problema (relacionado, por exemplo, à exposição das crianças à pornografia), essa visão pessimista não era
prevalente entre os evangélicos em Balduíno durante minha pesquisa de
campo, e, de várias formas, a tecnologia digital se relacionava, para eles, a
progresso e conquistas pessoais. Por exemplo, durante uma ocasião especial, com a presença de um artista popular que adotou o pentecostalismo,
a maioria das pessoas entre as centenas que estavam na cerimônia usavam
seus smartphones ou tablets para gravar vídeos e tirar selfies durante o culto.
Esses dispositivos expunham o status econômico de seus proprietários, que
frequentemente eram proprietários de negócios locais ou empregados em
cargos com salários melhores.
Pais que são cristãos evangélicos discutem abertamente as novas
mídias como parte de sua estratégia para proteger seus filhos. Essas famílias
falavam sobre se esforçarem para comprar um computador e contratar um
serviço de banda larga com a intenção, justamente, de manter suas crianças em casa, em vez de se encontrar com “más companhias” em lan houses.
Também não é coincidência que a maioria dos homens que tinha negócios
relacionados a tecnologia digital (gráficas, lojas de conserto de celular, etc.)
eram cristãos evangélicos. Vários casos apresentados no livro referem-se a
como é esperado do evangélico que ele leia e tenha incentivos dentro de
seus círculos sociais para voltar e terminar o ensino médio.
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No capítulo “Educação e trabalho: tensões nas classes”, que descreve
o atual estado dos serviços educacionais em Balduíno, vemos como os
moradores locais, em geral, detestam ir para a escola ou tratam isso como
uma obrigação de maneira pragmática, não pelo conhecimento ensinado
durante as aulas, mas como um meio de ter um diploma que vai melhorar
as chances de se encontrar empregos formais. Nesse contexto de rejeição à
escola, as famílias evangélicas são as que mais frequentemente encontram
meios de apoiar filhos interessados em conseguir um diploma universitário.
E é nesse estágio em que as mídias sociais têm usos para além da comunicação dentro do povoado. Conforme apresentado na seção final dos capítulos “Intimidade: redes densas” e “Educação e trabalho: tensões nas classes”,
jovens mulheres evangélicas conseguem gerenciar relacionamentos e informações principalmente através do uso das mídias sociais, de forma a repaginar a identidade de cristãos evangélicos que são tidos como materialistas,
conservadores e fanáticos, para se mostrarem como mulheres intelectual e
pessoalmente ambiciosas.
Ajudando a viver em meio a mudanças rápidas
Apesar desses argumentos e das evidências em que se baseiam, seria um
equívoco olhar para a popularidade das mídias sociais somente como uma
consequência de suas vantagens práticas e da melhoria econômica pela
qual os brasileiros de baixa renda passaram. O capítulo “Intimidade: redes
densas”, por exemplo, aplica a noção de “vida em sanduíche” para descrever
a camada que atualmente representa a maioria das pessoas em Balduíno,
que estão “ensanduichadas” entre os grupos muito pobres e marginalizados
e o tipo de proletariado industrial que já adotou valores dos privilegiados,
como investimento em educação como um caminho para ascender socialmente (Fonseca, 2000).
Ouvimos constantemente as pessoas no povoado dizerem coisas
como: “aquela família tem TV a cabo em casa, mas as crianças em casa não
têm comida na mesa”, um comentário que posiciona quem o fez em um
patamar de maior responsabilidade e conhecimento, mostrando suas conquistas. Ao mesmo tempo, observar os posts visuais no capítulo “Postagens
visuais: luzes acesas, luzes apagadas” revela a importância que os moradores
locais atribuem à exibição de suas conexões sociais. Isso ecoa uma certa prática que os adolescentes locais têm (ver capítulo “Intimidade: redes densas”)
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de coordenar com um ou dois amigos de ir para a escola com a exata combinação de produtos (por exemplo, uma mochila da Nike, uma camiseta da
Cyclone, um tênis da Adidas e um boné do New York Yankees).
De acordo com o esquema de “vida em sanduíche”, os moradores ao
mesmo tempo se apresentam como diferentes dos pobres, mas têm medo
de serem percebidos como esnobes e consequentemente serem cortados das
redes informais de apoio mútuo. Resumindo, as pessoas do povoado têm
vivido novos níveis de prosperidade, mas ainda querem fazer parte e contar
com as vantagens de famílias estendidas e redes de solidariedade.
Talvez uma explicação possível para a vida em sanduíche é que, apesar
das várias formas de prosperidade material de que eles dispõem hoje, eles
sentem que não estão seguros fora dessas redes.
Segundo o primeiro capítulo, a mudança é, talvez, o aspecto mais
recorrente da vida no povoado. O antropólogo Gilberto Velho refere-se ao
“imenso crescimento das populações que vivem em centros urbanos” como
um fenômeno social chave no Brasil contemporâneo (Velho, 2007) e o
maior padrão migratório durante esse período é o de famílias que deixam
o sertão do Nordeste para irem para cidades grandes tanto no Nordeste
como em outras regiões. Durante a maior parte do século XX, Balduíno era
uma vila onde não mais que algumas centenas de pessoas (principalmente
pescadores e trabalhadores rurais) viviam, e cresceu nas décadas recentes,
tornando-se um povoado da classe trabalhadora com 15 mil habitantes.
A agricultura à moda antiga, junto com pesca tradicional, cultivo e uma
economia coletivista começaram a mudar na década de 1950, com a inauguração de uma estrada que permitia que pessoas mais ricas que moravam
em cidades construíssem casas de veraneio para serem usadas em finais de
semana e feriados. Os nativos começaram a trabalhar profissionalmente
como pedreiros. Visitantes ricos também compravam deles frutos do mar
e contratavam cozinheiras, faxineiras e empregadas domésticas. Dinheiro,
algo que antes era raramente visto no povoado, começou a circular mais
comumente. Uma linha de ônibus diária começou a circular na década de
1960, uma estrada asfaltada até a capital começou a operar na década de
1970 e um número crescente de negócios se estabeleceram lá a partir da
década de 1980, incluindo cinco resorts turísticos internacionais de cinco
estrelas de grupos empresariais estrangeiros.
Os impactos dessa mudança precisam ser considerados em termos da
falta da infraestrutura urbana para receber esses migrantes (em Balduíno e
outros locais), mas também em relação a como os migrantes são integrados
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quando chegam com pouca ou nenhuma educação formal, vindo de contextos socioculturais diferentes. De acordo com dados do censo e o relatório
de seus habitantes, as pessoas em Balduíno viviam, até a década de 1950,
em condições socioeconômicas em muitos aspectos de maneira similar
àquelas da Europa Medieval.3 Comparando de maneira geral, as mudanças
pelas quais a Europa passou no curso de muitos séculos e particularmente
durante os mais recentes estão chegando a Balduíno em aproximadamente
uma geração. Há as consequências da urbanização, transporte e telecomunicações. No período de 30 anos, os moradores foram de não terem água
encanada ou eletricidade a estarem conectados com o mundo através da TV
a cabo e internet de banda larga.
Para aqueles com empregos formais, os pagamentos são feitos em
suas contas bancárias, o que também significa acesso facilitado a crédito.
Hoje, os moradores consomem bens e serviços que até recentemente eram
exclusivos de consumidores ricos, incluindo viagem aéreas, TV a cabo e ter
os filhos no ensino superior. O capítulo “Educação e trabalho: tensões nas
classes” descreve que quatro anos de educação básica opcional se tornaram
12 anos de educação compulsória, durante os quais os estudantes recebem
incentivos governamentais para estudar. Embora longe de ideais, serviços como saúde pública e policiamento hoje existem em Balduíno. Mas
a mudança mais drástica ocorreu no âmbito da religião, já que o povoado
passou por uma “revolução protestante” que transformou o cenário religioso em algumas décadas, passando de ter uma capela católica para mais
de vinte denominações diferentes de organizações protestantes materializadas em dezenas de igrejas ocupando de garagens a galpões vastos.
Muitas dessas mudanças foram bem-vindas, especialmente pelos mais
jovens, mas elas trouxeram novos desafios. As mídias sociais ficaram populares entre brasileiros de baixa renda também por ajudarem essas pessoas a
ficarem menos vulneráveis. Conforme mostram o capítulo sobre trabalho
3 Estou me referindo particularmente aqui à análise de Bloch do feudalismo sendo economicamente baseado no pagamento pelo uso da terra através de objetos móveis. Em Balduíno, os
camponeses também pagavam pelo uso da terra com produtos. Pescadores locais ainda trabalham usando o mesmo sistema: pagam para serem parte de uma equipe ao dar ao proprietário
do barco suas pescas e vendendo a outra metade por um preço determinado. OS moradores
locais ainda reclamam hoje de trabalhar em horários fixos (em vez de seguir o tempo das estações), de trabalharem com estranhos em vez de com família estendida e amigos, e de como
eles têm que deixar suas famílias para trás e serem subordinados a chefes que frequentemente
os tratam com preconceito. Ver Bloch (2014).
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e educação e o capítulo sobre relações de base institucional, instituições
como escolas, a polícia e o centro de saúde pública, frequentemente fornecem serviços ineficientes perante as novas dificuldades. O crime organizado
(capítulo “Política: palavras perigosas”) se tornou o assunto mais discutido
no povoado, principalmente devido a como ele atrai os jovens, e os locais
constantemente usam as mídias sociais para compartilhar informações
sobre crimes e violência. As escolas têm inúmeras deficiências e são vistas,
principalmente, como “creches” para adolescentes em vez de como instituições que contribuem para ampliar oportunidades profissionais. Protestos
políticos, embora ocorram ocasionalmente, não trazem consequências reais.
O que a etnografia mostra recorrentemente é que os moradores de
Balduíno continuam dependendo de suas famílias estendidas e das redes
informais de ajuda mútua. Esses relacionamentos (baseados em família, tradição ou laços religiosos) existem em si, mas adquiriram novas possibilidades de alcance graças às mídias sociais. Então, vemos como as mídias sociais
ajudam as pessoas a seguirem participando de suas redes durante intervalos
no trabalho ou durante as longas horas no ônibus. Ao fofocar, compartilhar
problemas, piadas e histórias religiosas, elas estão demonstrando seu interesse mútuo e disponibilidade uns para os outros.
Portanto, se olharmos para o simbolismo associado às mídias sociais,
ele se refere à exibição de conquistas econômicas e, em alguns casos, à
distinção de classe socioeconômica que vem junto com a adoção do cristianismo evangélico, a escolha por unidades de família nuclear e por investimento em educação. Entretanto, as práticas relacionadas às mídias sociais
são também fortemente usadas como uma extensão das formas de comunicação que existiam anteriormente a chegadas das mídias sociais. O uso real
das mídias sociais não é para interagir com as pessoas que estão distantes
(embora isso aconteça), mas, em geral, para manter contato com outros
moradores das redondezas enquanto se está longe do povoado, ou como
novas soluções para se ter conversas secretas enquanto também se espia a
vida dos outros. Isso está muito longe da suposição de que as mídias sociais
apenas estendem redes baseadas no indivíduo, conforme argumentado em
grande parte das ciências sociais (Castells, 2011 e Rainie e Wellman, 2012).
Na verdade, as mídias sociais são também importantes ao ajudar as
pessoas a preservarem as relações sociais e o apoio que são ameaçados por
outras forças modernizadoras, concomitantes ao advento das mídias sociais.
Sendo assim, chego a conclusões similares àquelas encontradas em outros
livros nesta série, como os de Costa (2016) e Miller et al. (2016), de que
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as mídias sociais são frequentemente usadas para reforçar formas de conservadorismo. Em vez de ser apenas uma força transformadora que atua de
maneira unidirecional – “empoderando indivíduos” ou “destruindo a privacidade” –, a consequência das mídias sociais depende da maneira como
determinadas pessoas se comunicavam antes da internet e das tensões que
existem em suas vidas. No caso das camadas populares brasileiras, o valor da
internet tem a ver essencialmente com poder “levar a própria vizinhança no
bolso” e também com a necessidade de vigiar uns aos outros e, ao mesmo
tempo, encontrar espaços de convívio menos controlados. É a partir desse
contexto que entenderemos melhor por que, apesar da baixa escolaridade e
de ter recursos financeiros limitados, os brasileiros de origem popular produziram sua própria inclusão digital.
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