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Rastros digitais da 33ª  Bienal contaminados pelo afeto
Milena Mangabeira, Ivan Criste, Fábio Goveia 
Laboratório de Estudos sobre Imagem e Cibercultura (Labic - UFES)

O afeto é o principal tema nas conversações em rede relacionadas à 33ª Bienal 
de Arte de São Paulo. Não apenas pelo tema “Afinidades Afetivas”, que norteia os 
trabalhos da mostra, mas também por que são as “afecções” dos visitantes que 
dominaram as conversas no Twitter entre 9 de outubro e 2 de novembro. 
O compartilhamento de imagens da exposição foi o conteúdo que predominou 
neste último mês, traçando um outro percurso para além das afetividades 
textuais. A emoção das fotos, portanto, se destacou no dataset analisado, 
proveniente das interações pelo Twitter. Uma das características marcantes desta 
percepção é o uso constante das hashtags do evento junto ao compartilhamento 
da imagem, uma espécie de demarcação de território, apontando para o horizonte 
dos afetos transmitidos pelas imagens.

A construção da imagem, o enquadramento e os detalhes capturados pelos 
visitantes da Bienal conseguiram, de certo modo, transmitir essas “Afinidades 
Afetivas”, transportando para as redes sociais a tentativa de chamar seus 
seguidores para participar do evento, realizando um “convite à atenção”.
Com uma coleta de dados um pouco mais longa do que as demais, este relatório 
de discursos examinou especificamente mensagens publicadas na rede social 
Twitter . Alcançamos um total de 531 tweets realizados entre os dias 9 de outubro 
e 2 de novembro, coletados a partir de palavras-chave vinculadas à Bienal. 
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A partir do número total de tweets, 152 foram associados à categoria emoção. 
Identificamos um certo padrão de comportamento nas mensagens dos 
usuários mediante às obras expostas na bienal: majoritariamente, os visitantes 
demonstram suas emoções por meio de fotografias publicadas no Instagram e 
redirecionadas para o Twitter. Em sua maioria, as imagens não são acompanhadas 
por textos reflexivos ou críticas, estando nas descrições os termos “afinidades 
afetivas”, “#bienalsp” ou “33 bienal”. Por outro lado, há também tweets apenas 
com textos, que apontam para usuários ansiosos em visitar as instalações da 
Bienal, breves comentários de quem já visitou e sugestões de como apreciar a 33ª 
Bienal de Arte de São Paulo. 

Fig. 1 - Tweets classificados como emoção com reprodução do link direcionado
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De acordo com as categorias previamente definidas no primeiro relatório, 
classificamos como informação 108 tweets, enquanto a categoria percepções 
agrupou 227 mensagens. Os demais 196 tweets foram classificados como outros 
por não tratarem de questões estritamente relacionadas à 33ª Bienal. Vale 
destacar que o nosso processo de coleta usa termos específicos para a mineração 
dos dados, o que, ocasionalmente, pode retornar resultados sem relação direta ao 
nosso objetivo final.

Como metodologia de coleta, usamos termos específicos relacionados à 33ª 
Bienal de Arte de São Paulo como “33 bienal”, “afinidades afetivas”, “#33bienal”, 
“#afinidadesafetivas” e termos mais amplos como “bienal de arte de são paulo”, 
“bienal de são paulo”, “#bienaldesaopaulo”, “#bienalsaopaulo”, “#bienalsp”, 
“#bienal2018”. De posse dos termos, usamos o script desenvolvido pelos 
pesquisadores do Laboratório de Estudos sobre Imagem e Cibercultura da UFES, 
o Labic, para efetivar a coleta dos tweets: o Ford Parse  (Malini, 2016).

Esses rastros (Bruno, 2008; Latour et. al, 2015) que perseguimos são possíveis de 
serem identificados devido a uma forma de acesso aos dados por meio de uma 
Interface de Programação de Aplicação (API) , em tradução livre. Esta API é um 
conjunto de ferramentas disponibilizado por alguns sites e serviços de softwares 
para uso de desenvolvedores independentes, para que possam criar outras 
formas de aplicação secundárias desses softwares. É relevante destacar que os 
instrumentos de coleta aplicados lidam apenas com os dados tornados públicos 
pelos usuários e disponibilizados legalmente pela rede social. 

Quando utilizamos as tags específicas, a probabilidade do conteúdo coletado 
vir assertivo é maior, enquanto o uso das demais pode nos trazer mensagens de 
outros eventos que acontecem a cada dois anos, como a Bienal do Livro, que 
também sediada em São Paulo. É nesse contexto que o processo de modelagem 
(Bortolon et. al, 2015) dos dados nos auxilia na mineração do conteúdo. O método 
consiste na leitura e classificação do conteúdo que, na análise que se segue, 
busca tweets estritamente relacionados à 33ª Bienal de Arte de São Paulo. As 
mensagens que não se enquadram no tema supracitado são classificadas como 
outros para que o estudo consiga se mostrar o mais adequado possível às nossas 
questões. 
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OS RASTROS DAS REPERCUSSÕES 
Na tabela abaixo observamos que a subcategoria emoção é quem agrupa um 
número significativo de tweets, reforçando os resultados identificados nas 
análises anteriores. Em seguida, notícia é o conteúdo que mais aparece no 
período analisado, com 81 ocorrências. Na sequência, visão artística aparece com 
69 tweets enquanto ocorrem 27 indicações de atividades relacionadas à bienal. 
Por fim, o posicionamento político figurou com apenas 6 tweets, o que demonstra 
que a eleição não influenciou este último período de análise.    

Tabela 1 - análise temática do período entre os dias 09 de outubro  a 02 de novembro

Em nosso primeiro relatório identificamos forte presença de conteúdo político, 
o que não se repetiu nas demais semanas. Enquanto naquela análise o ato 
“Lulaço” teve grande repercussão, nas demais semanas poucas menções ao 
cenário político foram identificados. Dois atores foram lembrados nos seis 
tweets categorizados como posicionamento político: os candidatos Fernando 
Haddad (PT) e Jair Bolsonaro (PSL), que disputaram o segundo turno das eleições 
presidenciais. O primeiro aparece sendo mencionado por apoiadores que desejam 
conquistar votos nas redes sociais, enquanto o segundo é mencionado para uma 
espécie de denúncia contra atos políticos dentro da Bienal de Arte de São Paulo. 

A subcategoria visão artística, por sua vez, nos apresenta uma quantidade 
considerável de tweets, 69 no total. Dois perfis ganharam notoriedade e presença 
na rede neste último mês, sendo eles o perfil oficial da Bienal de São Paulo (@
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BienalSaoPaulo) e o bot @Outra33Bienal. A função desempenhada pelos perfis 
é diferente, enquanto o perfil da Fundação Bienal realiza diversas publicações de 
conversas, palestras e falas de curadores e artistas como Tales Ab’saber, Gabriel 
Pérez-Barreiro e Thiago Gil, em sua maioria são tweets com compartilhamento 
de vídeos vinculados ao YouTube. O perfil @outra33bienal é parte deste mesmo 
projeto. Ele busca criar discursos alternativos por meio de Inteligência Artificial, 
publicando tweets a cada hora, e em resposta aos usuários que mencionam o 
perfil do bot. Uma vez que isso ocorre, o bot responde com tweets generativos, 
cuja fonte são os textos de Bienais anteriores. As demais mensagens fazem 
críticas ao modelo adotado pela Bienal de 2018 e também sobre o tema 
“Afinidades Afetivas”. 

O conteúdo reunido na categoria informação consiste na reprodução de notícias 
sobre a exposição, serviços como horário de funcionamento e visitação, e trânsito. 
Na subcategoria notícia, que gerou 81 tweets, o que cabe destacar aqui é a 
repercussão da visita de crianças à exposição, a presença de quatro mulheres 
no grupo de expositores na 33ª Bienal de Arte de São Paulo, além de tweets do 
curador da Bienal Gabriel Perez-Barreiro com a agenda “Simpósio Práticas de 
Atenção”, assim como compartilhamentos de links direcionados ao site oficial do 
evento. 

Na sequência, destacamos a subcategoria indicação e identificamos mensagens 
de visitantes que fazem sugestões sobre a bienal e convidam seus seguidores 
no Twitter a participar visitar a exposição, bem como sugerem leituras de suas 
análises ou podcasts sobre arte. 

Fig. 2 - Tweets classificados como visão artística com críticas à Bienal
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QUEM SÃO OS ATORES NA REDE?

Fig. 3 - Tweet do curador Gabriel Perez-Barreiro compartilhando a agenda do Simpósio Práticas de Atenção 
da 33ª Bienal de Arte

Fig. 4 - Grafo de visualização dos perfis com base na coleta de dados sobre a bienal no período de 09 de 
outubro a 02 de novembro
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A frequência de tweets e os atores que aparecem na conversação variam de 
acordo com a coleta realizada. É possível que mais tweets sejam realizados 
enquanto o número de perfis que tweetaram seja consideravelmente menor. É 
importante saber que as conexões entre os usuários (nós) no grafo  ocorrem por 
meio de curtidas, menções e retweet. No grafo acima, usamos apenas os dados 
de retweet. A formação de diversos pequenos grupos, portanto, demonstra que 
nem todos os usuários estão conectados, neste caso, não compartilharam tweets 
dos mesmos atores. 

Na visualização acima pudemos observar que o perfil @radiotransitofm se 
manteve como um dos usuários mais retweetados na rede. A rádio paulista 
apareceu em todas as análises anteriores como um dos principais atores da rede, 
repetindo o padrão também no período de 09 de outubro a 02 de novembro. 
Outro destaque que apontamos é a permanência dos perfis @jornaldagazeta e @
jornal_cultura, que compartilham informações sobre a bienal, outros eventos de 
arte e cultura pelo país. 

Especificamente sobre a Bienal de Arte de São Paulo, o perfil do curador @
gperezbarreiro ganha destaque ser um dos usuários a compartilhar links 
direcionados ao site da 33ª Bienal de Arte de São Paulo (Fig. 4). Há, também, 
jornalista @isabel_ jlb, que teve seu tweet sobre a artista Maria Laet, uma das 
expositoras da 33ª Bienal, compartilhado por outros usuários, o que fez com que 
seu perfil estivesse entre os nós de destaque no grafo. 
Percebemos que existe uma grande dispersão dos grupos coletados no período 
de coleta, que abarcou principalmente o mês de outubro. Isso demonstra 
uma certa redução no quantitativo de atores que se conectaram tanto com a 
bienal quanto entre si no que tange a exposição de arte em São Paulo. Assim, 
acreditamos que a adesão à 33ª Bienal parece estar baixa no Twitter, quando 
comparada às semanas anteriores.

Quando observamos a atuação do perfil @BienalSaoPaulo, identificamos que não 
há uma linguagem que provoque o usuário a compartilhar, assistir aos vídeos e 
comentar os tweets do perfil. Tendo isso em vista, acreditamos que há um vácuo 
interativo entre os canais oficiais da Bienal de Arte com o público que está nas 
redes sociais.
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Como dado complementar aos atores de maior repercussão, identificamos no 
dataset 78 usuários que participaram do debate na rede com menções a pelo 
menos uma das nossas tags de coleta. Relacionamos as descrições desses atores 
e observamos que há uma forte participação dos perfis ligados à bienal e, em 
evidência, o bot @outra33bienal. Jornalistas, artistas, fotógrafos, administradores 
e perfis ligados à ciência e opinião também apareceram como usuários que 
reverberam a 33ª Bienal de Arte de São Paulo no Twitter.

Fig. 5 - Nuvem de palavras retiradas da descrição dos perfis atuantes na rede e que constam em nossa base 
de dados sobre a 33° Bienal.
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FREQUÊNCIA DE TWEETS

Posterior a isso, temos a frequência de tweets e usuários envolvidos na rede 
entre os dias 05 de outubro e 02 de novembro. Quando comparado ao relatório 
#2, identificamos um aumento considerável na quantidade de tweets, com 
65 mensagens a mais. No entanto, apontaremos algumas ressalvas sobre o 
conteúdo. 

Ao longo das quatro semanas, foi possível perceber quatro picos de tweets, que 
ocorreram nos dias 13, 20, 26 e 29 de outubro. Porém, isso não significa que 
o tema “Bienal” liderou esses índices de repercussão na rede. Acontece que o 
perfil @Grupodobemestar, que faz uso de hashtags variadas para impulsionar 
suas mensagens, usou dos termos de coleta utilizados para esta pesquisa, 
e de outras matizes como #ENEM, para alcançar seus objetivos. Com isso, 
identificamos que dos 27 tweets realizados no dia 13 de outubro, 10 foram feitos 
pelo perfil supracitado; no dia 26 de outubro, 7 tweets do total de 33 seguem 
a mesma lógica; e no dia 29 de outubro, 15 dos 27 tweets são originários do 

Gráfico 1 - Representação de tweets por dia demonstra oscilações sobre o tema Bienal no decorrer de 29 dias 
(de 5 de outubro a 02 de Novembro)
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perfil @Grupodobemestar. Desse quantitativo, apenas um tweet faz menção a 
alguma atividade na bienal, sendo ela uma intervenção do grupo com tema “Pela 
Qualidade do Ar”, coletado no dia 29 de outubro.

Já no dia 20 de outubro, houve um pico de mensagens dominadas por menções à 
Bienal de Arte de São Paulo, data em que o humorista Marcos Veras tweetou uma 
mensagem sugerindo aos seus seguidores que visitem a exposição. Além disso, 
foram identificados 9 tweets com check-ins de visitantes e compartilhamento de 
fotos, e menções sobre novidades na exposição. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Alongamos nosso terceiro relatório para um total de quatro semanas buscando 
aumentar o dataset para análise. Ainda que tenhamos feito esse processo, os 
resultados nos mostraram que há uma baixa adesão de visitantes na 33ª Bienal 
de Arte de São Paulo que repercutiram no Twitter. É possível que essa pouca 
repercussão tenha influência na dificuldade de criar conexões entre o perfis de 
arte com a linguagem da internet. 

Na tentativa de trabalhar com um Inteligência Artificial por meio do bot @
outra33bienal, boa parte dos tweets coletados não são considerados orgânicos 
como a interação dos usuários comuns. Ainda assim, é possível tirar conclusões 
consistentes sobre como a Bienal é vista (ou não vista) pelos usuários na rede. 
O modelo adotado pelos usuários para repercutir a exposição nas redes foi 
pelo uso de imagens no lugar de textos mais descritivos. A presente análise nos 
direciona a uma ideia mais no campo do compartilhamento de afetividades por 
meio das imagens e enquadramentos onde o afeto das imagens reverbera como o 
importante rastro deixado pelos visitantes da exposição.  
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