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Respeitável público!
Em pesquisa, jornalista e professora universitária analisa como as novas tecnologias da 
informação e da comunicação desestabilizam e ampliam questionamentos em torno do papel 
da imprensa, editoras e crítica enquanto supostos formadores de público

Flávia Lopes
Repórter

Três dias depois de lotar o “Sym-
phony Hall” - um dos palcos mais 
requisitados de Boston (EUA) -, 

Joshua Bell, um dos maiores violinistas 
do mundo, viveu experiência inusitada: 
tocou por 45 minutos em uma movi-
mentada estação de metrô na capital 
norte-americana, Washington, e não 
foi aplaudido. Nem mesmo a execução 
impecável de “Chaconne”, de Bach, de-

sacelerou quem passava pela estação. O  
experimento, promovido pelo jornal “Wa-
shington Post”, buscava discutir se um 
dos maiores instrumentistas da atuali-
dade seria reconhecido fora do contexto 
elitista da música erudita.
Mas a experiência traz, ainda, o questio-
namento sobre quais fatores atuam na 
formação de um público. E, também, a 
pergunta sobre quem é o público, essa 

figura cada vez mais desfragmentada 
que segue tão romantizada no imaginá-
rio sobre a audiência na atualidade. 
À procura de respostas sobre o público 
na contemporaneidade, a doutora em 
Literatura - Estudos Literários pela Uni-
versidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), 
Fernanda Fernandes, aprofundou suas 
pesquisas nos últimos quatro anos (parte 
delas na Universidade de Stanford/Ca-

Ilu
st

ra
çã

o:
 M

ar
ti

na
 F

an
ti

ni



43A3- Janeiro a Junho/2016

TESE

43A3- Janeiro a Junho/2016

lifórnia/EUA, orientada pelo professor 
Gumbrecht Ulrich) e defendeu a tese 
“O Público na Cultura Contemporânea: 
Tempos e Lugares de uma Audiência 
Imaginada”, em 2015. 
Trabalhando com a questão do público 
na cultura desde quando era repórter 
do Caderno Dois, do jornal “Tribuna de 
Minas”, de Juiz de Fora (MG), prosseguiu 
com a temática no mestrado, também no 
Programa de Pós-graduação em Letras 
- Estudos Literários/UFJF, tendo como 
foco o grupo teatral Ponto de Partida. Na 
pesquisa, publicada em livro pela Funalfa 
(Prefeitura de Juiz de Fora), com  apoio da 
Lei Municipal Murilo Mendes e do progra-
ma da UFJF no qual estudou, observou 
como o grupo mantém público cativo por 
tanto tempo, mesmo mantendo suas 
características de companhia de inte-
rior (Barbacena/MG). Já na tese, foram 
escolhidos estudos de casos. “Mas não 
dá para ignorar espetáculos ou eventos 
presenciados ao longo de uma carreira e 
cujos dados são rarefeitos ou enviesados 
pela memória e cujo tom seria compli-
cadíssimo abordar nas formalidades de 
uma tese”, ressalta Fernanda.
O tema foi dividido a partir de três eixos, 
questionando a organização e os media-
dores do circuito cultural, a pornografia 
ou a questão moral como um possível 
desestabilizador de uma recepção con-
servadora e, por último, a reflexão sobre 
a literatura marginal e a ascensão dos 
saraus de poesia - espaços que promo-
vem deslocamentos, com o surgimento 
de novos públicos e atores na cena lite-
rária nacional, a partir de certa inclusão 
econômica ocorrida de uma parcela da 
população antes invisível na produção da 
vida cultural. 
Fernanda buscou enfrentar a complexi-
dade de articular a própria tradição, numa 
teoria crítica interdisciplinar. “Procurei 
identificar os ideais normativos da esfera 
e sondar as arenas discursivas da arte, 
bem como alguns de seus desdobramen-
tos nas práticas sociais, dando a ver obje-
tos contemporâneos. Muito se fala que o 
público está sumindo com a emergência 
das novas tecnologias de comunicação 
e informação. No trabalho procurei esse 
público, não no sentido da recepção, mas 
do ponto de vista do artista, do produto e 
da circulação.”

ESPAÇOS DE 
LEGITIMAÇÃO
A busca por um bom espaço nos ca-
dernos de cultura de grandes veículos, 
e boas críticas, é um dos anseios de 
artistas em suas estreias. Isso porque os 
veículos atuariam como “legitimadores” 
da qualidade de um produto cultural para 
seus públicos (leitores, espectadores). 
Para questionar as forças que regem 
esse mercado artístico, o artista plástico 
Yuri Firmeza criou o pseudônimo Sou-
zousareta Geijutsuka (algo como “artista 
inventado” em japonês) e enviou releases 
e fotos por meio de uma assessoria 
de imprensa fictícia, responsável pela 
apresentação às redações e oferta de 
entrevistas do artista japonês. Todo o 
trabalho seria via e-mail. A exposição 
Geijitsu Kakuu seria no Museu de Arte 
Contemporânea do Centro Cultural Dra-
gão do Mar, em Fortaleza (CE). O release 
utilizava palavras recorrentes do voca-
bulário da arte contemporânea, como 
tempo real, simultaneidade, supressão 
do espaço e imaterialidade. A pauta foi 
“comprada” pelos veículos, rendendo 
mais de uma página nos cadernos de 
cultura da imprensa cearense.
Na abertura da exposição, no entanto, 
não havia fotos ou objetos. Apenas có-
pias de e-mails e uma placa: “Exposição 
em desmontagem”, revelando a farsa. 
Com a “obra”, Firmeza quis mostrar como 
a arte e a cultura são suscetíveis a mani-
pulações de mercado e autenticadas pela 
imprensa e por instituições, revelando 
como essas instâncias de legitimação fa-
zem de alguém um artista, independen-
temente dos méritos e da qualidade da 
obra.  Para Fernanda, os veículos deixam 
de ser mediadores críticos entre obras ou 
questões culturais e seus públicos. “Tor-
na-se um jornalismo de serviço, reduzi-
do ao acompanhamento da agenda de 
estreias, lançamentos e opções de lazer, 
elaborado para um leitor-consumidor”. 

PORNOGRAFIA GERA
INSTABILIDADE
O tipo de pornografia que desestabiliza 
a recepção convencional é outro ques-
tionamento da tese, que analisou obras 
aceitas no consumo privado e outras 
que deslocam a discussão para a esfera 
pública. Para isso, Fernanda trabalhou 
com o quadro “A origem do mundo”, de 
Gustave Courbet, com o livro de poemas 
“Cosmologia do impreciso”, de Oswaldo 
Martins, que ganharam debate na esfera 
pública (e virtual). O primeiro, por ter cau-
sado a suspensão da conta do Facebook 
do artista dinamarquês Frode Steinicke, 
que postou a imagem em sua timeline. 
Já o segundo, por conta da repercus-
são da demissão do poeta e professor 
Oswaldo Martins de uma das escolas em 
que trabalhava após pressão de pais que 
argumentavam que “escrever poemas 
eróticos não é tarefa para um professor 
de seus filhos”.
Para ela, as obras analisadas têm o poder 
de desestabilizar recepções conservado-
ras, não pelo teor pornográfico, mas pelo 
fato de que, ao produzirem reações de 
censura, deslocam sua recepção para a 
esfera pública, promovendo o debate, e 
jogam luz sobre os valores da sociedade. 
Ao contrário do erotismo ou da porno-
grafia, elaborados e aceitos no consumo 
privado ou em determinadas situações 
sociais.

NOVAS VOZES E 
ATORES
A emergência de novos atores na cena 
literária encerrou o trabalho da pesquisa-
dora, que também analisou a ascensão 
dos saraus de poesia como novo espaço 
de fruição literária nas periferias. A partir 
da produção literária de Alessandro Buzo, 
nascido e residente na periferia de São 
Paulo e integrante do movimento Litera-
tura Marginal, Fernanda trabalhou com 
a obra “O trem: contestando a versão 
oficial”. No livro, o autor questiona a co-
bertura da imprensa sobre o incêndio em 
vagões da CPTM em que nenhum usuário 
de trem foi ouvido. “O povo era tratado 
como demônio incendiário em pessoa”, 
conforme Buzo. 

elaborado para um leitor-consumidor”. 
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Fernanda Fernandes: “Muito se fala que o público está sumindo com a emergência das novas tecnologias de comunicação e informação. No trabalho 
procurei esse público, não no sentido da recepção, mas do ponto de vista do artista, do produto e da circulação”

Na obra, ele dialoga com pessoas que 
vivem o dia a dia das periferias, produz 
identidade e atua na formação de novos 
leitores, à medida em que falam a mes-
ma língua. “A escolha de Buzo não tem 
relação com a qualidade do trabalho, mas 
buscava um outro tipo de discurso, que 
atinge um novo público que não se sentia 
representado nos veículos de comunica-
ção”, diz A pesquisadora.
No entanto, para ela, é nos saraus que 
se evidencia o empoderamento de uma 
camada da população que até então 
estava ausente ou pouco representada 
na vida pública. Ao visitar o sarau da 
Cooperifa, no extremo sul paulistano, 
observou um público interessado e 
participativo, mesmo após um dia de 
trabalho (os encontros ocorrem das 21h 
às 23h, nas quartas-feiras). Segundo a 
pesquisadora, o espaço reúne cerca de 

200 pessoas, chegando a 500 em datas 
especiais. O microfone é aberto e uns 
declamam poesias próprias ou de autores 
conhecidos, outros escutam e aplaudem. 
Não há regras. 
O corpo místico e a presença, temas 
trabalhados por Gumbrecht, tornam-se 
mais importantes nesse espaço. Em 
entrevista à revista “Ipotesi” (da Pós-
-graduação em Letras/UFJF), o professor 
de Stanford  ressaltou que a coisa mais 
“interessante em relação a um sarau 
talvez seja considerar que a qualidade 
não depende tanto da qualidade textual 
dos textos produzidos e recitados, mas 
do investimento afetivo e emocional das 
pessoas que ali estão”. Para Fernanda, 
além da formação de novos leitores e 
autores, o sarau preenche uma lacuna 
de “espaço comum e comungado que 
sindicatos, associações e partidos haviam 

perdido, já que todos podem participar 
da maneira como quiserem”. Um público 
com voz e vez.
Apesar de se apresentar como algo posi-
tivo e democrático, Fernanda não crê que 
o sarau possa ser visto como espaço que 
traria nova esfera para um novo público. 
“Há uma ideia paradoxal de unidade no 
público e de fragmentação da audiência. 
A diferenciação sempre existiu, porém, 
não era interessante ressaltá-la. O que 
observamos hoje é o enfraquecimento 
dos sistemas que sustentam jornais, 
editoras e instituições. Há outras tec-
nologias de visibilidade, dificultando, ou 
impossibilitando, uma tipologia univer-
sal. Estamos num momento muito mais 
complexo, no qual cabem mais variáveis 
e menos rótulos.”

+ MAIS
Vídeo do violinista Joshua Bell: http://bit.ly/Joshua_Bell
O trem: contestando a versão ofi cial - Alessandro Buzo
Clipping Yuri Firmeza - http://bit.ly/clippingyurifi rmeza

Artigo: “Que tipo de pornografi a desestabiliza uma recepção conservadora?” 
http://bit.ly/artigopronografi a
Entrevista: Alessandro Buzo http://bit.ly/entrevistabuzo
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