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Quando aceitamos o desafio de explorar quais os discursos que reverberam nas
redes sociais sobre a 33ª Bienal de Arte de São Paulo, já sabíamos que não seria
uma tarefa fácil. A proposta apresentada não se enquadra nos temas que estamos
acostumados a lidar, ou seja: política e ativismo em rede. Inicialmente pensamos
que estas questões ficariam na periferia do assunto principal: arte. Entretanto,
em tempos de eleições, o debate político ocupou o centro das discussões.
Mais à frente, em nossos resultados, demonstramos a dificuldade - e mesmo a
impossibilidade - de isolar a produção artística e cultural da crise política que
passa o país, especialmente em um período eleitoral.
Diante das duas questões principais que nos foram propostas (a saber: “O que
os não-especialistas têm a dizer sobre a Bienal?” e “O que reverbera a partir da
Bienal?), temos nosso primeiro desafio metodológico: identificar quem são esses
“não-especialistas” e quais os conteúdos que eles “reverberam”. Interessa-nos,
portanto, entender e analisar as diversas redes e fluxos de informação pelas quais
os discursos, opiniões e interações sobre e com a Bienal se manifestam nestas
plataformas.
Os dados falam, nós tentamos escutá-los
A primeira opção adotada para entender o que os “não-especialistas” reverberam
sobre a Bienal foi investigar a rede social Twitter. Essa escolha está embasada
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em dois aspectos principais. Primeiro por ser esse site de relacionamento
um dos mais importantes na atualidade. O Twitter é uma plataforma de
compartilhamento de informações curtas, com o máximo de 140 caracteres,
criado em 2006. Hoje esse limite foi duplicado, mas ainda consistem em contar
uma história em poucas palavras. Essa característica justifica o próprio nome
da rede social, como definido por um dos seus co-fundadores, Jack Dorsey: um
“tweet” é como o gorjear, o piar de pássaros, intenso e rápido (Davis, 2013). O
Twitter tenta ser um reflexo das conversações que ocorrem fora da rede social
(Harvey, 2018).
Essa velocidade comunicacional é um dos pontos fortes da rede. E, por isso,
o Twitter foi utilizado como mecanismo de espalhamento de informações em
grandes mobilizações. Isso pode ser observado durante os protestos no Brasil em
2013, movimento conhecido como “Jornadas de Junho”; na “Revolução Árabe”,
entre 2010 e 2011; no “15-M”, na Espanha, a partir de 2011; ou no movimento
“Ocuppy”, especialmente nos Estados Unidos entre 2011 e 2012 (Gomes,
2016). Por sua capacidade de comunicar amplamente com poucos textos e em
grande velocidade, o Twitter também é muito empregado como estratégia de
comunicação direta entre grandes personalidades ou veículos de mídia com suas
audiências.
Essa capacidade interativa do Twitter pode ter caráter “transmissional” ou
“conversacional” (Bentivegna, 2016), sendo que o primeiro é resultado apenas
de uma replicação de informação produzida por outra pessoa, sendo o aspecto
conversacional o mais rico do ponto de vista qualitativo, porém menos frequente
na rede. Independente do tipo de interação resultante, sempre que um perfil (re)
publica algo, interage ou menciona outro perfil no Twitter, essa relação cria um
vínculo. E é justamente esse rastro que investigamos neste estudo: como essas
interações no Twitter sobre a 33ª Bienal de Arte de São Paulo constróem um
panorama sobre quem fala e o que fala na rede social.
Para conseguirmos investigar esses rastros (Bruno, 2008; Latour et. al, 2015)
utilizamos uma forma de acesso aos dados por meio de Application Programming
Interface (API). Essa Interface de Programação de Aplicação (tradução livre
para o português) é um conjunto de ferramentas disponibilizado por alguns
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sites e serviços de software para que desenvolvedores independentes possam
criar aplicações secundárias para tais softwares. Com isso, permite a troca
de experiências entre desenvolvedores e a construção coletiva de soluções
para problemas complexos. Além disso o uso de API também serve para fins
comerciais, sendo o caso mais emblemático o uso de dados de usuários do
Facebook por meio de API a partir de uma aplicação construída pela Cambridge
Analytica (Cadwalladr, Graham-Harrison, 2018). O escândalo demonstra o quanto
as informações que são produzidas e circuladas em redes sociais são valiosas.
O caminho para chegar aos dados
Para iniciar a nossa exploração, buscamos os primeiros dados no período de
21 de agosto a 03 de setembro, separados em duas coletas1 . As coletas foram
bastante “contaminadas” por outros eventos, especialmente a Bienal do Livro,
que aconteceu em São Paulo entre os dias 03 e 12 de agosto. Podemos destacar
também a contaminação na última coleta, realizada entre 11 a 17 de setembro,
em decorrência da mudança de local da realização da exposição dos Livros em
2020, ano em que voltará a ser realizada na Expo Center Norte. Além disso, os
preparativos para a XII Bienal de Arquitetura de São Paulo, que será realizada em
2019, também contaminou nosso dataset. O desafio: limpar os dados e manter
a essência do conteúdo que se refere à Bienal de Arte de São Paulo. Diante do
conflito de tweets sobre as diversas “bienais”, coube aos pesquisadores do Labic
aplicar a metodologia de modelagem de dados para tornar o conteúdo analisado
mais assertivo quanto à proposta: identificar os atores e as reverberações ligadas
exclusivamente à Bienal de Arte de São Paulo.
Outras duas coletas foram então realizadas. Uma entre os dias 3 e 10 de setembro
e outra de 10 a 17 de setembro. O período abarca a abertura da Bienal e sua
repercussão inicial. O banco de dados de 3 a 10 de setembro sofreu um boom
político devido ao movimento em defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da
Silva no prédio da exposição. O “Lulaço”, como denominado pelos participantes,
ocupou a maior parte do nosso banco naquela semana. De um total de 1433
tweets, 917 deles se relacionavam com este evento. Entretanto, na semana
1 O script de coleta Ford Parse, desenvolvido pelo Labic, possui um limite de coleta que corresponde a 7 dias.
Portanto, considerando o período citado acima, foram necessárias duas coletas para que conseguíssemos
agrupar tweets entre os dias 21 de agosto e 03 de setembro.
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seguinte, a repercussão deste evento somente aparece em 18 tweets.
Ler, analisar e categorizar os tweets faz parte do processo que chamamos de
“modelagem de dados”. Nesse passo, buscamos identificar similaridades entre
as mensagens para formar um conjunto de textos que podem ser agrupados
em categorias, facilitando, assim, o processo de análise dos tweets. Com a
modelagem, definimos três principais categorias com base na leitura dos tweets
e no primeiro contato com os dados. São elas: informação, percepções e outros.
A primeira, denominada informação, é definida por um conjunto de tweets
que direcionam perguntas sobre a bienal, fazem convites e convocações para
visitarem o espaço e divulgação na mídia sobre a exposição. Podemos citar
como exemplo a presença especial e constante, na última coleta, de um usuário
denominado “Rádio Trânsito” que divulga informações do fluxo de veículos no
entorno do evento. A segunda categoria, chamada percepções, abarca tweets que
demonstram sentimentos acerca da arte, vontades, impressões, críticas à arte e
seus modos de apropriação, assim como a visão política sobre como a arte deve
ser vista e feita nos espaços públicos.
Por fim, identificamos como a categoria outros os tweets que não têm relação
com a bienal, que usam das hashtags como forma de impulsionar conteúdos
fora do campo da arte, mensagens que se referem às bienais de arquitetura,
quadrinhos, livros e fandons de cantores. Exceto para a categoria outros,
definimos subcategorias para as duas demais. As mensagens que foram
categorizadas como informação, foram classificadas como indicação, notícia
e convite. Já aquelas categorizadas como percepções, alocamos para as
subcategorias emoção, visão artística e posicionamento político.

Tabela 1 – Análise temática da primeira semana (3 a 10 de setembro)
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Tabela 2 – Análise temática da segunda semana (10 a 17 de setembro)

O que reverbera? Primeira semana: Lulaço como tema principal
Desde as jornadas de 2013, o Brasil passa por efervescências políticas que ora
orbitam pelo espectro progressista, ora circulam pelo campo conservador.
Seguiu-se um processo eleitoral apertado em 2014, o golpe de 2016, a prisão do
líder nas pesquisas de intenção de voto e o novo pleito eleitoral em curso neste
ano de 2018, torna-se inevitável a militância política em um meio considerado
por alguns como elitista, como expressão política ou espaço de contemplação
artística (a arte pela arte).
Dada essa conjuntura, o assunto que mais reverberou nas redes na primeira
semana de Bienal de Arte foi o movimento pró-Lula, convocado pela militância
do Partido dos Trabalhadores, chamado “LULAÇO”. Nesse ato, apoiadores do
ex-presidente Lula circularam pelo espaço da Bienal com faixas, cartazes, apitos,
trompetes e vozes com palavras de ordem em defesa do ex-presidente. Esse
conteúdo foi compartilhado por centenas de vezes, e é ele quem dita a agenda de
comentários sobre a primeira semana da 33ª Bienal de Arte de São Paulo.
Os atores que tiveram forte influência na disseminação do Lulaço, que ocorreu no
dia 7 de setembro, na abertura da 33ª Bienal, foram basicamente perfis de mídia
alternativa como @midianinja, @dcm_online e @j_livres. Esses três atores, juntos,
somam 7 tweets e obtiveram 814 retweets até a data final da nossa coleta. Para
efeito de comparação, ao somarmos os retweets de todos os usuários presentes
em nosso banco de dados, chegamos ao total de 1163 retweets. Isolando somente
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a influência do Mídia Ninja, Diário do Centro do Mundo e Jornalistas Livres, eles
dominam 70% dos tweets coletados.
Os tweets referentes ao ato em defesa do ex-presidente Lula foram alocados
na categoria percepções, e na subcategoria posicionamento político. Em nosso
entendimento, a simbologia do espaço artístico como campo político consiste em
uma tomada de posição acerca da importância da arte e do artista no processo de
expressão da política, principalmente ao considerar a conjuntura político-social
em que o Brasil está.
Outro tema que aparece como posicionamento político, mas com menor
intensidade, é a relação criada entre o incêndio que destruiu o Museu Nacional,
no Rio de Janeiro, e lideranças de esquerda vinculadas à reitoria da Universidade
Federal do Rio de Janeiro, além de questões acerca das verbas destinadas pelo
Governo Federal por meio da Lei Rouanet aos museus brasileiros. Sobre esse
tema, houve apenas duas ocorrências de tweets.
Quem domina o discurso da Bienal: mídia tradicional, alternativa e
especializada
Ainda que estejamos em uma época de polifonia nas redes sociais digitais,
os veículos de mídia continuam desempenhando o papel de divulgador,
de disseminador de conteúdo noticioso (Caminada e Christofolett, 2016).
Considerando o período de 03 a 17 de setembro, foram 346 mensagens
identificadas como notícia, conjunto formado tanto de tweets quanto por
retweetados. A origem das mensagens parte principalmente de perfis oficiais,
mas também tem como replicadores usuários comuns, que repercutem o
conteúdo da imprensa tal como publicado por ela mesma. No total citado acima,
estão agregadas mídia tradicional, como Estadão, Folha de São Paulo, El País;
mídia alternativa, representados por Jornalistas Livres, Mídia Ninja e Catraca
Livre; e as especializadas em arte, como Bravo!, Hipermedula.org e Revista
Magenta.
Seguimos em busca dos tweets que repercutem a Bienal de forma menos
engessada ou que não estivessem contaminados pelo discurso curatorial.
Chegamos a duas possibilidades que se confrontam: visão artística e emoção. Na
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primeira, identificamos discursos que, apesar de não se mostrarem como notícia,
caminham em direção a uma fala muito própria do campo artístico e que se
mantém em um espectro de domínio do discurso da arte. Identificamos que neste
grupo estão perfis de pessoas ligadas ao campo da arte e que usam um léxico
comum a esse campo, por vezes buscando se expressar por meio de palavras em
frases curtas como “Sentidos e sinapses em constante explosão”, “O humano,
o contato, o toque”, “palavras que dizem”. Destacamos que o conjunto de visão
artística abarcou tweets apenas com hashtags ou “Afinidades Afetivas” na
descrição da imagem. Mas elas foram classificadas como parte para dessa ordem
por direcionarem links para imagens do Instagram. A tendência, esperamos, é que
com o decorrer da Bienal, nossas categorizações sejam mais assertivas.
Por outro lado, as emoções nos encaminham para um espectro mais próximo
da resposta que procuramos para a pergunta “o que os não-especialistas têm
a dizer?” sobre a Bienal de Arte de São Paulo. Nesse conjunto, agrupamos
tweets que aparentemente pertencem a atores sociais movidos por emoções,
sentimentos, sensações, angústias etc. provocados pela observação, que
aceitaram o “Convite à Atenção” proposto pela 33ª Bienal junto ao tema
“Afinidades Afetivas”. De certo modo, acreditamos estar no caminho para
encontrar o discurso não-oficial sobre o evento, daquilo que é percebido pelos
visitantes e, talvez, não visto por quem projetou as obras. Os tweets de emoção
foram classificados de acordo com a presença de termos que remetem a
sentimentos, vontades e sensações como “triste”, “me atraiu”, “amor”, “quero
voltar!”, “dinheiro jogado fora”, “maravilhoso”, “não me conquistou”, “muito
incrível”, “queria ir”, “bem ruim” entre outros.
Ao todo, as emoções, no sentido proposto por nossa análise, ocorreram em 86
ocasiões. Ainda que o total possa parecer pouco, é um dado que tem seu valor
ampliado por ser uma informação qualitativa, resultado de um esforço analítico
sobre grandes quantidades. Na tentativa de entender o que e quem reverbera a
Bienal, chegamos inicialmente a esse número. A expectativa é que com o decorrer
do tempo, as visitas aumentem e a repercussão por parte dos “comuns” também.
Quem são os atores que reverberam?
Uma prévia sobre os atores está no grafo abaixo, gerado a partir de um arquivo
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.csv, processado pelo Ford Parse e visualizado no programa Gephi. Aqui estão
identificados os atores que participaram da discussão sobre a bienal entre os dias
03 e 17 de setembro.
Como forma de identificar os atores mais populares e com o maior diversidade
de relações, usamos a métrica de grau ponderado médio. As métricas usadas
consideraram o grau ponderado de entrada, que faz uma média ponderada
da quantidade de retweets recebidos, assim afetando o tamanho do nó na
visualização. O tamanho do nó representa a quantidade de republicações
(ou retweets) que um tweet obteve. O uso da quantidade de retweets como
parâmetro analítico leva em consideração a repercussão do tema. Essa escolha
objetiva compreender a disseminação de um texto. Quer dizer que quanto maior o
nó, mais retweets ele recebeu. E mais reverberação obteve.
Com isso, percebemos que os principais personagens nessas primeiras semanas
de bienal foram a mídia alternativa, muito em vista da reverberação sobre o
“Lulaço” ocorrido na abertura da exposição.
Temos, portanto, a evidência de três mídias (@j_livres, @midianinja e dcm_online)
e um ator que, em um primeiro momento, nos parece um perfil teleguiado (que
pode ser robô ou humano) em favor do Partido dos Trabalhadores e do expresidente Lula (@didi_forelsket), isso por causa da frequência de publicações a
sua univocidade. Já a mídia tradicional é percebida no grafo com menor tamanho,
estando mais à esquerda do grafo e trafegando entre as cores rosa e laranja.
Nesse conjunto estão @cartacapital, @portalr7, @estadaocultura, @folha, @
estadao e @jornaldagazeta. Esses usuários desempenharam a função mais
pragmática no sentido de informar sobre o evento e o que poderia ser encontrado
nele.

continua >
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Fig. 1 - Grafo de visualização dos perfis com base na coleta de dados sobre a bienal. O conjunto
apresenta os nós maiores (perfis) como aqueles que tiveram o maior número de retweets na rede.

Os perfis nas redes sociais comumente disponibilizam uma área na qual o usuário
cria uma autodescrição. Nossa coleta conseguiu agrupar a descrição de todos
os usuários que participaram da discussão sobre a bienal no Twitter. Com isso,
organizamos uma nuvem de palavras que nos mostra como se descrevem a
maioria dos visitantes e entusiastas da bienal.
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A nuvem de palavras abaixo reúne as descrições dos usuários que participaram
da conversação sobre a Bienal entre os dias 03 e 17 de setembro. Com base
nesse dado e na imagem referida, podemos traçar um perfil do visitante da
Bienal de arte como sendo aqueles ligados principalmente às áreas da “arte” e
da “ciência”. “Cidadão” e “Brasil” aparecem como referência aos perfis ligados ao
“Lulaço”. Já “notícias” está vinculado aos portais de mídia que foram os principais
disseminadores de informação sobre a 33ª Bienal de Arte de São Paulo.

Fig. 2 - Nuvem de palavras retiradas da descrição dos perfis atuantes na rede e que constam em
nossa base de dados sobre a 33° Bienal.

Análise de Imagens
A análise das imagens coletadas passa por dois processos principais. O primeiro
consiste no processamento dos dados no script Ford Parse e, em seguida, a
visualização por meio do programa “Image J”. Esse programa gera o arquivo
“measurements.csv”, que é fundamental para a analisar e mensurar a interação
dessas imagens no Twitter, fornecendo na sua visualização final a quantidade de
vezes em que aquela imagem foi retweetada. Novamente com o auxílio do script
Ford Parse, é gerado um mapa interativo das imagens ou “ImageMap”, assim
temos a versão final para a visualização.
Depois de todos os processos realizados, o mapa das imagens é adicionado
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ao site do Labic (http://labic.net/pulsao/?bienal) para que seja possível criar a
visualização e o compartilhamento do mapa gerado, sem que sejam necessários
programas específicos. Isso torna o acesso aos dados mais simples e interativa.
Alguns dos recursos disponíveis nessa visualização consiste na linha do tempo
em que as publicações surgem na rede, assim como seus respectivos dias. A
quantidade de retweets da imagem também é exibida e isso interfere no tamanho
do nó exibido.
Nessa visualização, as cores das imagens são responsáveis por criar um
agrupamento, criando um conjunto de imagens semelhantes que podem
corresponder a um tema específico. Uma vez que observamos essa dinâmica,
associado aos dados analisados anteriormente, percebemos, mais uma vez, como
os dados se cruzam e o tema “Lulaço” na bienal foi o ato mais repercutido na
rede.

Fig. 3 - Visualização das bolinhas - linha do tempo das imagens. Mais aqui: http://labic.net/
pulsao/?bienal

Frequência de tweets por dia
Na páina seguinte está a frequência de tweets no período de coleta e análise.
Aqui estão mensagens publicadas entre os dias 31 de agosto e 17 de setembro.
É possível perceber que conforme a data de abertura do evento se aproximava,
o índice de tweets crescia gradativamente, ainda que com números baixos. Já
entre os dias 06 e 09 de setembro, identificamos um aumento rápido, uma vez
que junto à abertura da Bienal também ocorreu o ato em defesa do ex-presidente
Lula (o Lulaço) dentro do prédio da Bienal. Apesar desse crescimento abrupto, os
temas “bienal” e “Lulaço” acabaram sendo pouco lembrados. Principalmente no
que condiz à 33º Bienal de Arte de São Paulo, o total de menções relacionados ao
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evento passou a oscilar abaixo das 55 menções entre os dias 10 e 17 de setembro.

Fig. 4 - Gráfico de tweets por dia demonstra demonstra correlação entre crescimento e Lulaço

Considerações finais
Este primeiro relatório de análise geral que abarcou as duas primeiras semanas da
33ª Bienal de Arte de São Paulo nos colocou alguns apontamentos importantes
para se entender não somente o que reverbera da Bienal nas redes sociais, mas
também a quem serve a Bienal. Primeiramente, há a discussão sobre a arte como
uma forma de expressão política. Existem, naturalmente, defensores e contrários
ao uso da arte para fins políticos. Entretanto, o Brasil, que está passando por um
processo eleitoral, e a cidade de São Paulo sendo o maior centro metropolitano
do país, carrega o peso da atual conjuntura política. Assim, a apropriação dos
espaços ocupados pela classe média e alta é uma forma de resistência diante
daquilo que se entende como “golpe”, projetado pós-eleições de 2014.
Outra questão é sobre quem domina o discurso oficial da Bienal. De acordo
com as nossas análises, esse papel está intimamente ligado à imprensa, seja
ela tradicional, independente ou especializada. Sobre esse padrão, a quem
serve? Ou ainda, a quem interessa as obras da Bienal? A popularização desses
espaços artísticos, no sentido lato do termo, ainda não chegou à maior parte da
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população, e aqui falo da periferia. Por que a dita cultura e arte sempre circula
nos mesmos espaços, para o mesmo conjunto de pessoas e para aqueles que já
possuem um capital cultural acumulado?
Em contrapartida, ainda existem aqueles que buscam, ao nosso ver, subverter
a lógica da arte para poucos e adentram esses espaços e se apropriam de um
lugar de fala para descrever a arte, a emoção e os sentimentos sem que seja
“contaminado” pelo discurso pré-estabelecido pelos profissionais e apreciadores
da arte.
Por fim, presumimos que há um caminho longo que separa a arte e os discursos
“não-especializados”. Mas para que seja possível ouvir, ler, visualizar esse público,
é preciso apontar nossas máquinas de fazer e pensar arte para eles. Seguimos
estudando. E com nossos radares captando todos os sinais emitidos nas redes
sociais, esperando ser afetados por afinidades diversas.
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