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O alcance da Bienal: análise das últimas três semanas da 33ª Bienal de Arte de
São Paulo - Twitter e Facebook
Dando sequência ao relatório “Bienal para quem?”, buscamos nas principais redes
sociais (Facebook e Twitter) discussões sobre a 33ª Bienal de Arte de São Paulo.
Enquanto a primeira análise nos mostrou uma efetiva participação política no
espaço da Bienal, as três últimas semanas, com coletas realizadas entre os dias
18 de setembro e 08 de outubro, nos mostrou uma guinada acerca dos principais
temas encontrados anteriormente.
O período analisado abarcou a véspera do primeiro turno das eleições, o que,
desta vez, não influenciou nos resultados encontrados. Na busca pelos “nãoespecialistas”, e quais os conteúdos que eles “reverberam”, separamos esta
análise em duas partes. A primeira se refere aos dados extraídos do Twitter,
que agrupa tweets realizados entre os dias 18 de setembro e 08 de outubro, e
obtivemos um total de 466 tweets; para a segunda parte, usamos como base a
página oficial da Bienal no Facebook1. Analisamos 827 comentários realizados em
38 publicações, de janeiro a setembro de 2018.
Twitter - o que observamos por lá
Na tentativa de criar uma sequência de análise, separamos os conjuntos de
dados por semanas. O script usado pelo Labic para a coleta, o Ford Parse2, tem
1 Devido a dificuldades algorítmicas e de privacidade desse site de rede social, não foi possível buscar conteúdos de perfis pessoais e grupos.
2 O script de coleta Ford Parse, desenvolvido pelo Labic, possui um limite de coleta que corresponde a 7 dias,
que vai de acordo com as predefinições de privacidade das redes sociais.
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como limite os 7 dias anteriores à data da coleta. Considerando essa delimitação,
trabalhamos com 3 semanas. Para este relatório, apresentaremos um panorama
geral acerca dos dados do Twitter.
Ao final do período citado, chegamos às seguintes constatações quantitativas:

Tabela 1 - análise temática do período entre os dias 18 de setembro a 08 de outubro

A análise anterior, que contemplou o período de 03 a 17 de setembro, teve como
fato principal o ato “Lulaço”, em defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da
Silva, preso em Curitiba. O movimento ocupou grande parte do dataset, com
917 tweets, enquanto o conjunto total de tweets daquelas semanas alcançaram
1.433 mensagens publicadas. Diferentemente daquele período, as três semanas
subsequentes demonstraram uma baixa adesão dos usuários aos eventos
políticos e à própria Bienal de Arte, o que resultou em pouca repercussão quando
observados os totais de tweets com os principais termos de coleta (bienal de
arte de são paulo”; “bienal de são paulo”; “33 bienal”; “afinidades afetivas”;
#33bienal; #afinidadesafetivas; #bienaldesaopaulo; #bienalsaopaulo; #bienalsp;
#bienal2018). Assim, foram 466 tweets coletados entre os dias 18 de setembro e
08 de outubro.
O que reverbera? Terceira, quarta e quinta semanas: baixa adesão e pouca
repercussão
Nosso papel é observar os fluxos e identificar padrões para realizarmos nossas
análises. No primeiro relatório apresentado, percebemos que a política dominou
fortemente o dataset de tweets. No entanto, nas três semanas seguintes, o tema
teve pouca ou nenhuma interferência nos resultados observados. Ainda assim,
do ponto de vista político, críticas ao candidato de extrema-direita do PSL Jair
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Bolsonaro surgem como intervenção nos tweets sobre a Bienal sob a forma do
movimento #EleNão em uma obra de Edvard Munch, “O Grito”.

Fig. 1 - Imagem de postagem no Instagram em tom de crítica a um presidenciável.

Outra questão política que insurge é a lei de incentivo à cultura chamada “Lei
Rouanet”. Esta lei é um dos alvos do grupo de extrema-direita no Brasil e
define a Lei Rouanet como uma forma de financiar artistas já consolidados e de
“esquerda”, o que seria configurado, por eles, uma forma de desvio de dinheiro
público para fins pessoais. Apesar disso, uma outra parcela da sociedade,
mais ligada às questões político-sociais e de maior abrangência surgem como
defensoras da lei de fomento cultural e se propõe a explicar quais os objetivos
fundamentais da Lei Rouanet. Ainda que os usuários usem de linguagem
coloquial, típica da internet, a mensagem mais importante é de defesa da cultura
por meio da defesa da Lei Rouanet e os principais beneficiários desta lei de
fomento, estando entre eles o MASP, a Fundação Bienal de São Paulo, Museu de
Arte do Rio, Museu do Amanhã, Pinacoteca, entre outros.
Ainda que a 33ª Bienal de Arte de São Paulo já tenha completado um mês de
exposição em 2018, o quantitativo de visitação não tem sido expressado em
tweets de visitantes. Ao compararmos a subcategoria emoção entre os dois
primeiros relatórios, o primeiro, que agregou 14 dias de evento, repercutiu em
86 tweets. O segundo, que relaciona 21 dias, teve 97 tweets. Ainda assim, o
importante neste grupo de mensagens não é sua quantidade, mas sim o destaque
da fala dos “não-especialistas”, dos sujeitos comuns que se introduzem no espaço
da arte dominantemente elitista e engessado.
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Constatamos com nossa análise que a emoção sobre a bienal no período entre
18 de setembro e 08 de outubro constitui a curiosidade acerca das visitas e das
obras, assim como observamos que não há uma evidente preocupação em se
mostrar culto perante às obras. Ao mesmo tempo, o convite à contemplação,
ao silêncio e o desligamento do automático criam uma organicidade acerca
da curiosidade do visitante sobre a bienal. Ao falarmos de emoção, queremos
identificar o olhar do outro sobre o discurso artístico consolidado, o outro “nãoespecialista” e as suas reflexões para entender as obras expostas.
Temos a subcategoria visão artística, que nos coloca em uma situação de impasse
diante das nossas análises, porque ainda se mostra um pouco abstrato no sentido
de termos que buscar elementos que identifiquem o discurso do tweet como uma
crítica artística “qualificada”, ou especializada. Com isso, para essa classificação,
buscamos identificar os conceitos em torno da arte pela arte, expressão da alma,
descrições das obras e críticas às obras (positivas ou negativas).
No conjunto de tweets na subcategoria visão artística, encontramos
mensagens que remetem a percepções do visto, mas que não se colocam
como questionamentos efetivos à produção da arte, nem como objeto político
nem como apenas artístico. O que observamos, em um primeiro momento, é a
exposição de si perante a exposição vista, com comentários acerca do observado.
A descrição da arte ou da percepção é vista como estratégia discursiva, que pode
ser considerada um dos principais pilares desta subcategoria de análise.
O domínio do discurso: a mídia mantém o seu papel
Assim como apontado na primeira análise, os veículos de mídia continuam
desempenhando um papel de propagador do discurso oficial sobre os
acontecimentos (Caminada e Christofolett, 2016). No levantamento entre os dias
18 de setembro e 08 de outubro, identificamos 157 tweets de conteúdo noticioso,
com compartilhamento de notícias sobre a 33ª Bienal de Arte de São Paulo,
visitantes, artistas e curadores. Como observado na análise anterior, os perfis de
mídia se consolidaram como o principal meio de divulgação oficial do que cerca
esse evento de arte.
A diferença nesta análise sobre a presença da mídia, consiste no movimento mais
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forte de mídias especializadas em arte, enquanto a mídia tradicional aparece
com menor frequência. Temos como principais atores os perfis @hipermedula, @
bravonline, @artebrasileiras e @RevistArtishock. Mas, apesar de toda circulação
de informação referente à Bienal de Arte, os tweets de maior compartilhamento
partem do perfil @radiotransitofm, um informativo sobre o trânsito de São Paulo.
As principais mensagens do perfil da Rádio Trânsito fazem menção ao horário de
funcionamento da bienal e o fluxo de carros em seu entorno.
Os atores que reverberam
Seguindo a mesma proposta de análise de atores, o grafo abaixo reúne perfis que
se conectaram a partir do tema comum “Bienal”. Aqui estão arrolados usuários
que participaram da discussão entre os dias 18 de setembro e 08 de outubro.
Devido à queda no quantitativo de tweets no período analisado, o grafo de
interações foi afetado diretamente. Conseguimos observar, ainda assim, que os
perfis de mídia se mantêm desempenhando o papel de divulgação dos eventos
dentro da Bienal e alternativas culturais em São Paulo.

Fig. 2 - 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.
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O tamanho do nó demonstra o quanto ele influenciou na rede. Quanto maior o nó,
mais retweets ele recebeu. Tendo isso em vista, identificamos como os principais
perfis influenciadores a @radiotransitofm, @sp_arte, @estadãocultura e @
jornalcultura.
Os principais conteúdos relacionados a esses atores dizem respeito ao horário
de funcionamento da Bienal e fluxo de veículos em seu entorno, a cargo
principalmente da Rádio Trânsito, e dicas de agenda cultural para o final de
semana, atividades escolares na Bienal e descrição das obras expostas. Esses
tweets foram reverberados principalmente pelos Estadão Cultura, Jornal da
Cultura e SP Arte.
Já o usuário @taniadominic apresenta uma visão artística, comentando sobre
a astronomia como inspiração para a confecção de obras. Além disso, temos o
perfil @hipermedula, que divulga a experiência individual do espectador para a
interpretação das obras. Por fim, os perfis que fizeram críticas e tiveram bastante
interação na rede foram @marchahist e @tatiberitini. O primeiro traz uma crítica
negativa ao sucesso da Bienal e reflete sobre a possibilidade de não ser mais
realizada, enquanto a primeira traz uma crítica irônica às especulações a respeito
da Lei Rouanet.
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Fig. 3 - Tweets de destaque de dois dos principais atores na rede sobre a Bienal

Da primeira análise para esta, o padrão de comportamento nos parece ter se
alterado, demonstrando menos reações de expectativa e mais comentários
moderados, afetando a dinâmica de participação dos atores na discussão. Assim
como adotamos na análise anterior, organizamos as descrições dos usuários
coletados para traçarmos um perfil daqueles atores que reverberam a bienal. O
conjunto de palavras abaixo reuniu a descrição de 208 usuários, que tweetaram
entre os dias 18 de setembro e 08 de outubro, com algum dos termos de coleta
destacados no início desta análise.
A partir da observação desse dado, identificamos que nas últimas três semanas
o perfil do usuário que comentou, visitou e divulgou conteúdos sobre a bienal
é formado por núcleos de disseminação de informação. Como abordado no
decorrer desta análise, a Rádio Trânsito aparece como um dos principais atores
nesse contexto. Escritor, jornalista, editora, escritora, ilustradora, TV e notícias
aparecem como personagens relevantes no contexto da 33ª Bienal de Arte de São
Paulo.
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Fig. 4 - Nuvem de palavras retiradas da descrição dos perfis atuantes na rede e que constam em nossa base
de dados sobre a 33° Bienal.

Frequência de tweets
A seguir temos a frequência de tweets que apontam mensagens entre os dias 13
de setembro e 01 de outubro. O período que apontamos se diferencia das datas
ditas ao decorrer desta análise por um motivo: há tweets que foram realizados
fora do período coletado, mas que tiveram um número considerável de retweets,
quer dizer, de compartilhamentos. Nosso método de coleta, portanto, considera
o momento em que o tweet circulou na internet. Desta forma, uma mensagem
realizada anteriormente, ao receber um retweet, reaparece no sistema do Twitter
como uma nova mensagem.
Dada a explicação, percebemos no gráfico abaixo que a frequência de tweets na
segunda semana da 33ª Bienal de Arte de São Paulo ainda se mantinha em alta,
dando destaque principalmente ao movimento em defesa do ex-presidente Lula.
Já o pico observado no dia 17 de setembro tem como referência a repercussão
da participação de turma de crianças na Bienal de Arte de São Paulo como
expositores, sendo a mensagem publicada pelo @jornal_cultura. O segundo pico,
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registrado no dia 21 de setembro, tem como mote também a participação de
crianças da realização de obras de arte, desta vez, crianças criaram cogumelos de
argila, que ficaram expostos em um dos salões do prédio da Fundação Bienal.
No dia 26, no entanto, o pico de tweets não tem relação direta com a 33ª Bienal
de Arte de São Paulo. Nesse contexto, o perfil @grupodobemestar, que faz tweets
de temas variados, utiliza como forma de impulsionar suas mensagens diversas
hashtags que não têm relação direta com o tema proposto em suas mensagens.
Desta forma, há um grande número de tweets a partir de poucos usuários.
Catorze dos 25 tweets realizados nesse dia são do perfil supracitado. Por fim, no
dia 30 de setembro, há a repercussão de uma notícia sobre o “convite à atenção”
proposto pela Bienal e compartilhada principalmente pelo perfil de mídia @
cartacampinas.

Gráfico 1 - Representação de tweets por dia demonstra oscilações sobre o tema Bienal no decorrer de 19 dias
(de 13 de setembro a 01 de outubro)

Mesmo diante das limitações impostas pelo Facebook para a coleta de dados, nos
esforçamos para identificar no perfil oficial da Fundação Bienal quais seriam as
colaborações discursivas daqueles que seriam os “não-especialistas”. Para tanto,
coletamos no dia 28 de setembro as últimas publicações da página da Bienal no
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Facebook e seus respectivos comentários. Foram 38 publicações e um total de
827 comentários.
Para manter um equilíbrio lógico no processo de categorização, mantivemos as
mesmas categorias utilizadas na análise do Twitter, preservando, portanto, as
categorias Informação (convite, indicação e notícia), Percepção (posicionamento
político, visão artística e emoção) e Outros. De acordo com o aprimoramento das
análises, buscamos encontrar brechas deixadas nas análises anteriores para que
fossem identificadas e reduzidas no decorrer do processo sobre as reverberações
e discursos dos não-especialistas sobre a 33ª Bienal de Arte de São Paulo.
A categorização e análise constituíram o seguinte quadro:

Tabela 2 - análise temática de 38 postagens do Facebook e 827 comentários

Em busca de discursos que tivessem relação com a exposição e a proposta do
projeto Outra 33 Bienal, nos focamos em entender aquilo que está implícito
e explícito nos comentários categorizados como emoção. Mas, antes,
apresentaremos um panorama sobre o que foi visto nas subcategoria convite,
indicação e posicionamento político.
Dentro da subcategoria convite, agrupamos comentários que usam palavras
como “vamos”, “vamo”, “irmos”, “inscrever”, “me leva”, “bora” e “ir juntos”, que
caracterizam uma proposta ao outro de visitar a Bienal de Arte de São Paulo.
Nesse conjunto, foram categorizados 145 comentários.
Em seguida, a subcategoria indicação consiste em mensagens sobre informações
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ou ainda propostas sobre como aproveitar melhor a exposição de arte. Aqui,
categorizamos 34 comentários que tinham como fator principal a informação de
datas, locais, horários e acesso a materiais distribuídos no prédio da Bienal e pela
internet. Os termos que demarcam essa subcategoria são: “veja”, “olhe”, “olha”,
“vai até”, “começou hoje”, “pegarei o material”, “a partir de”, “vão transmitir?”,
“será disponibilizada?”, “se liga”, “onde é?”.
Posicionamento político, uma das subcategorias vinculadas à ideia de
percepções, consiste na expressão política do usuário por meio da mensagem
comentada. Considerando o momento político-eleitoral no Brasil, espera-se
que questões partidárias e de candidatos inevitavelmente apareçam em nossa
amostra. Ainda que o total de comentários seja de apenas 4, dois deles fazem
menção ao candidato líder nas pesquisas de intenção de voto até o momento,
sendo uma mensagem contrária e outra favorável.

Fig. 5 - Exemplo de comentários de posicionamento político no Facebook da Bienal

Em contrapartida, os outros dois comentários reforçam uma mensagem de apoio
ao Museu Nacional, que sofreu com um incêndio que acabou com a maior parte
de seu acervo. Em mensagem publicada pela Fundação Bienal, a entidade presta
solidariedade ao museu e pesquisadores, e reforça uma ideia que cobre políticas
públicas de conservação dos acervos e cultura no Brasil. Diante dessa publicação,
foram realizados dois comentários. Um com a mensagem “força Brasil!” e o outro
criticando a política brasileira, que além de não proteger o patrimônio cultural, é
visto como um país “falido”.

Fig. 6 - Exemplo de comentários de posicionamento político no Facebook da Bienal
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A subcategoria visão artística foi pensada para agrupar um conjunto de
comentários que tivesse, de certa forma, uma relação mais íntima com a arte e
aproximação com os discursos artísticos. No entanto, nesta análise, entendemos
que classificar as mensagens que trazem pontos de vista sobre a bienal poderiam
melhor se encaixar na subcategoria emoção. Isso porque entendemos esses
discursos como uma expressão da vontade e percepções por meio das palavras.
De modo geral, classificamos como emoção comentários que expressam
sentimentos e adjetivos como “amo”, “mais perfeito”, “amei”, “linda”, “eu te amo”,
“sensacional”, “ótimo”, “ansiosa”, “incrível”, “interessante”, “gratidão”, “triste”,
“ninguém vai”, “arrasou”, “emocionada”, “fraca”. Ao mesmo tempo, há usuários
que formulam suas opiniões considerando o papel da arte, sua importância e
críticas ao evento, podendo elas serem positivas ou negativas.

Tabela 3 - Amostra dos comentários das postagens no Facebook da Bienal
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Considerações finais
Nos deparamos com dois panoramas distintos em duas diferentes plataformas de
rede social. Enquanto o Twitter, que nos permite um pouco mais de liberdade na
proposta de coleta e processamento de dados, identificamos poucas interações e
maior evidência da circulação de informações por parte dos veículos de imprensa,
por outro lado, o Facebook, mesmo com suas limitações de privacidade, usamos
o perfil da Fundação Bienal para buscar as percepções, e conseguimos nos
aproximar um pouco mais da proposta que visa compreender o que os “nãoespecialistas” estão dizendo, e ainda “o que reverbera” desse conjunto de atores.
Ao nos atentarmos às mensagens, percebemos que pontos de vista sobre o
papel da arte são colocados em discussão e acabam por gerar reflexões. E
ainda há diversos espectros sobre a função da arte e suas falhas na relação
com a sociedade: há os contempladores da “arte pela arte” e a “expressão da
alma”; aqueles que entendem que a bienal não consegue alcançar o público
popular; aqueles que criticam a arte pela forma que é realizada, ou ainda que se
surpreendem pelas formas de expressão escolhidas pelos artistas. Por vezes,
contempla-se a pintura e ignora-se a instalação. Mesmo com todas essas críticas,
entendemos ser o comentário uma forma construtiva de entender e produzir a
Bienal como uma estrutura acessível ao popular, que a linguagem e a expressão
das obras sejam pensadas também para o público que não é nem crítico nem
especialista do campo da arte.
Aqui, temos várias faces de como a bienal é vista. Ela é vista como a expressão da
arte, a dificuldade da arte em chegar às camadas mais populares, a dimensão do
que se caracteriza como arte, se o dinheiro classifica o que é arte e o imaginário
popular sobre as produções artísticas.
Mantemos o foco.
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