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RESUMO 

Este trabalho foi realizado para compreender se as postagens populares da fanpage de 

Fabrício Carpinejar são crônicas. O fio condutor deste estudo de caso foi investigar e como 

esse gênero está presente em suas publicações mais curtidas e compartilhadas. Para isso, foi 

necessário realizar a revisão bibliográfica sobre crônica e jornalismo opinativo, também 

discutir a reconfiguração dos gêneros no meio digital e entre cronista e sua fanpage no 

Facebook. Buscaram-se embasamentos de autores como Marques de Melo (2003), Lia Seixas 

(2009), Raquel Recuero (2010-2012), Manuel Castells (2003-2005) André Lemos e Pierre 

Lévy (2010).  A partir da análise do corpus selecionado, foi possível compreender as 

transformações que o gênero crônica está sendo utilizado em redes sociais na Internet e 

avaliar o capital social do cronista a partir de exemplos de laços fortes que o escritor criou 

com seus fãs/seguidores na fanpage. 

 

Palavras-Chave: Jornalismo opinativo. Crônica. Mídias digitais. Capital social. Facebook. 

 

ABSTRACT 

This study was conducted in order to understand whether popular entries on Fabricio 

Carpinejar fanpage can be considered chronicles. The thread of this case study was to 

investigate whether and how this genre is present in his most liked and shared publications. 

For this, it was necessary to perform a bibliographic review on chronicle and opinionated 

journalism, as well as to discuss the reconfiguration of genres in the digital media and 

between the chronicler and his fanpage on Facebook. For that, the theoretical foundation from 

authors such as, Marques de Melo (2003), Lia Seixas (2009), Raquel Recuero (2010-2012), 

Manuel Castells (2003-2005), André Lemos and Pierre Lévy (2010) was sought. From the 

analysis of the selected corpus it was possible to understand the transformations that the 

chronicle genre has been suffering on social networking sites and evaluate the social capital of 

the chronicler from examples of strong ties that the writer created with his fans/followers on 

the fanpage. 

 

Key words: Opinionated journalism. Chronicle. Digital medias. Social capital. Facebook. 
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À memória de minha mãe do coração, Lola 

 

“Há um velho provérbio que diz que você não pode escolher sua família. Você 

aceita o que o destino lhe dá. E gostando deles ou não, amando-os ou não, 

entendendo-os ou não, você se adequa a eles. Aí então tem a escola de pensamento 

que diz que a família onde você nasce é simplesmente o ponto de partida. Eles te 

alimentam te vestem e tomam conta de você até que esteja pronto para cair no 

mundo e encontrar sua própria tribo”  

Obrigada família do coração! 

(Meredith Grey) 
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INTRODUÇÃO  

Este trabalho final de graduação foi realizado para compreender o seguinte problema: 

“as postagens populares da fanpage de Fabrício Carpinejar são crônicas?”. O objetivo 

principal é investigar se esse gênero está presente e de que forma em suas publicações mais 

curtidas e compartilhadas. Sendo os objetivos específicos realizar a revisão bibliográfica 

sobre crônica e jornalismo opinativo, discutir a reconfiguração dos gêneros no meio digital e 

entre cronista e sua fanpage no Facebook. A coleta foi realizada nos dias 11, 12, 17 e 21 de 

fevereiro e nos dias 2 e 5 de março de 2015, para analisar quais dos conteúdos publicados são 

os mais compartilhados e os mais curtidos.  

A justificativa deste estudo contribui para o meio acadêmico por se tratar de um 

jornalista que se adaptou aos meios digitais. Conforme pesquisa feita previamente durante o 

estado da arte encontrou-se o trabalho intitulado “Redes Sociais Digitais: Relações entre 

autor, obra e leitor-espectador” (SOUZA, Carlos; RAMOS, Penha, 2014), que apresenta 

aspectos semelhantes a esta pesquisa, como por exemplo, a popularização no ciberespaço.  

Não lembro exatamente quando comecei a ler as crônicas assinadas por Fabrício 

Carpinejar, mas desde então, jamais deixei de lê-lo. Sim, ele é um dos cronistas por quem eu 

mais tenho apreço, seu codinome poderia ser amor, porque ele consegue transformar o banal 

em poesia, até mesmo quando usa um pouco de ironia.  

Lembro como se fosse hoje, aquela noite de Feira do Livro de Santa Maria, era 2 de 

maio de 2013. Ele estaria no palco central da Praça Saldanha Marinho para participar de um 

bate-papo no Livro Livre. Ali foi meu primeiro contato, como repórter aprendiz, também foi o 

meu primeiro autógrafo e a primeira foto ao lado do meu ídolo. E nesse dia eu pude expressar 

a minha admiração e também comunicar-lhe que ele seria meu objeto de estudo para o 

término da minha graduação.  

Meu interesse em pesquisar sobre Carpinejar foi decorrente de sua crônica ‘A maior 

tragédia de nossas vidas’, publicada no jornal Zero Hora, de 27 de janeiro de 2013. Dia esse 

que eu, como milhares de internautas de todo o país, quiçá do mundo, se enxergaram mortos 

junto dos 242 jovens que perderam suas vidas da pior maneira possível em uma festa, em 

Santa Maria, cidade onde resido há seis anos.  
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Em cada linha escrita naquele texto, Carpinejar lidou como sentimento da perda, da 

dor com sutileza, com compaixão pelas famílias das vítimas, tanto que sua crônica acabou 

ganhando circulação na rede social Facebook e foi capa de um dos grandes jornais do 

Sudeste, O Globo, sendo que o gênero escrito pelo autor é um texto opinativo que se encontra 

no segundo caderno de um jornal diário. Primeiramente esse seria o carro-chefe da minha 

pesquisa, que veio a ser interrompida, e acabei por mudar seu foco por diversos fatores. 

O que posso concluir é que o corpus mudou, porém o objeto permaneceu. Concordo 

com ele quando diz que o leitor não o lê, “ele me encarna
1
”, talvez seja essa a máxima. Seus 

textos sempre dizem aquilo que queremos dizer a alguém, aquilo que está guardado no nosso 

intimo, alguns são como casca de ferida, que às vezes se abre e outras se fecham, de acordo 

com a interpretação. 

Nesta pesquisa será utilizado o método de estudo de caso, que para Yin (2015), 

independente de qual for o campo de interesse do pesquisador, a necessidade diferenciada da 

pesquisa de estudo de caso surge do desejo de entender fenômenos sociais complexos. (YIN, 

2015, Online p 4). 

Segundo Martins (2008), o estudo de caso é próprio para a construção de uma 

investigação empírica que pesquisa fenômenos dentro de seu contexto real (MARTINS, 2008 

p. 10). 

O corpus coletado para este trabalho inclui 14 posts, publicados entre os cinco meses 

entre novembro de 2014 e março de 2015, as publicações são em formato de manuscritos e 

‘memes’. 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
1
 conforme entrevista realizada pela autora como parte da metodologia desta pesquisa. A entrevista foi realizada 

pessoalmente durante a Feira do Livro de Santa Maria de 2015, a síntese dela pode ser conferida nos anexos 

desse trabalho.  
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CAPÍTULO 1: JORNALISMO OPINATIVO E CRÔNICA  

 

Este capítulo tem como finalidade apresentar a classificação de gêneros jornalísticos e, 

a partir disso, discutir o que é jornalismo opinativo. Interessa para este estudo o conceito de 

crônica, um texto de caráter opinativo presente principalmente no jornalismo impresso 

brasileiro e, mais atualmente, nas mídias digitais. 

 

1.1 Classificação de gêneros jornalísticos 

 

A classificação dos gêneros jornalísticos surgiu no início do século XVIII, quando o 

editor do jornal britânico Daily Courant, Samuel Buckeley optou pela separação entre news 

(notícias) e comments (comentários), delimitando, portanto, o espaço entre informação e 

opinião. A partir daí, a mensagem jornalística vem sofrendo inúmeras alterações tanto 

naturais quanto tecnológicas, adaptando-se à instituição jornalística em cada país do universo 

geocultural (MELO, 2003 p. 42). 

Apesar da divisão entre informação e opinião ter origem no século XVIII, os estudos 

de gêneros jornalísticos, segundo Seixas (2009), só tiveram início na década de 1980, na 

Espanha, com Martínez Albertos, Lorenzo Gomis, Bernal y Chillión. Nos anos 1990, os 

também espanhóis Núñez Ladevèze, Sánchez e López Pan deram prosseguimento ao estudo 

de gênero. Conforme Seixas (2009), a classificação espanhola está organizada a partir de três 

critérios: 1) tipos que ocupam a mídia impressa, ou seja, baseada no suporte; 2) estrutura 

textual, podendo ser descritiva, narrativa ou argumentativa; e 3) finalidade. 

Um dos tópicos abordados por Seixas (2009) é a variedade de formas com que o 

jornalismo relaciona os gêneros, de acordo com suas mídias: jornalísticos, televisuais, 

radiofônicos e digitais, o que, de acordo com ela, acarretou em “uma fatal ausência de diálogo 

sobre os estudos dos gêneros”, em diferentes plataformas (SEIXAS, 2009 p. 2, Online). 

 No Brasil, as classificações de gêneros jornalísticos surgiram a partir de estudiosos 

da área, o pioneiro foi Luiz Beltrão, que classificou o conteúdo do jornalismo impresso em 

três categorias: informativo (notícia e reportagem), opinativo (editorial, artigo, crônica e 

opinião do leitor) e interpretativo (reportagem em profundidade). 
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Outro brasileiro a se interessar pelos gêneros foi Marques de Melo, que, inicialmente, 

apresentou duas categorias: informativa (com a nota, notícia, reportagem e a entrevista) e a 

opinativa (com o editorial, o artigo, o comentário, a resenha, a coluna, a carta, a crônica e a 

caricatura). Por sua vez, Manuel Chaparro divide a produção jornalística nos gêneros relato e 

comentário. O relato apresenta os formatos de nota, notícia, reportagem, entrevista e coluna 

(factual). Já o comentário engloba a crônica, o artigo, a carta, a resenha, o editorial e a coluna 

(argumentativa). Trata-se de uma classificação semelhante à britânica, baseada nas notícias e 

comentários, ou informação e opinião. 

Nascimento (2009) faz uma ressalva para as ‘indefinições classificatórias’ frequentes 

na leitura atenta que se faz em cada discurso. Para a autora, quase não há um limite entre um 

formato ou outro, ou entre um gênero e outro, pois dificilmente estão de forma clara na 

prática diária do jornalismo. (NASCIMENTO, 2009 p. 101). 

Uma crítica relevante feita por Seixas (2009) é que o Brasil estagnou os estudos sobre 

gêneros na década de 1980, com a obra A opinião no Jornalismo Brasileiro de Melo (1985), 

que, apesar de ser citada em quase totalidade dos trabalhos estudos sobre gêneros, os critérios 

de classificações não são consensuais. “Assim, a cada novo artigo, a cada novo trabalho, uma 

nova classificação, sugerida” (SEIXAS, 2009 p. 3, Online).  

O quadro abaixo (Quadro 1), elaborado por Seixas (2009), traz as principais  

classificações do jornalismo brasileiro. Nele é possível comparar os estudos  de Beltrão e de  

Marques de Melo deste ainda sem os gêneros interpretativo, diversional e utilitário. 

 

Quadro 1 - Classificação de Gêneros de Beltrão e Melo 
  

Classificação Beltrão, Luiz (1969- 1976) Marques de Melo, José (1985) 

 
 

Informativo 

História de interesse humano Nota 

Notícia Notícia 

Reportagem Reportagem 

Informação pela imagem Entrevista 

 Editorial Editorial 
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Opinativo 

Artigo Artigo 

Fotografia e Ilustração Resenha 

Charge/ caricatura Caricatura 

Colaboração do leitor Carta 

 Comentário 

  

Interpretativo 

 Coluna 

Reportagem em profundidade   

(Fonte: SEIXAS 2009, Online)  
 

 

1.2  Jornalismo opinativo 

No subcapítulo anterior, foi discutida a classificação dos gêneros jornalísticos. Esta 

seção tratará de um gênero em especial, o opinativo, a partir dos principais formatos em que a 

opinião é apresentada no jornalismo.   

Melo (2003) elenca oito tipos de gêneros textuais para o jornalismo opinativo: 

editorial, comentário, artigo, resenha, coluna, crônica, caricatura e carta.  

Editorial é a seleção de informações que expressa a ótica através da qual a empresa 

jornalística vê o mundo (MELO, 2003 p. 75). Ou, conforme Nascimento (2009), é a linha 

editorial de um jornal ou revista que representa o caráter ideológico do veículo, “é a linha 

editorial, por exemplo, que define o que será publicado, como será publicado, qual o grau de  

visibilidade que determinada notícia terá na página, quais imagens serão utilizadas nas 

matérias, qual será o tratamento gráfico-visual de identidade do veículo” (NASCIMENTO, 

2009 p. 90). 

Comentário é uma categoria recente no jornalismo brasileiro, ele surgiu para atender 

à necessidade de complementar as notícias do rádio e da televisão. De acordo com Melo 

(2003), no comentário, ao contrário do editorial, a opinião apresentada não é necessariamente 

a da empresa jornalística, e sim do jornalista competente que emitirá suas próprias ideias e se 

responsabilizará por elas. Além de jornalistas, há comentaristas especializados de outras 

áreas.  

Artigo é o formato que expressa opinião, peculiar à imprensa, podendo ser chamado 

de cientifico, que divulga ao público algum avanço da ciência ou doutrinário (artigo 

jornalístico) que está ligado à atualidade. A pessoa que escreve o artigo é chamada de 
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articulista, que pode ser um jornalista ou um colaborador. “O artigo confere liberdade 

completa ao seu autor”(MELO, 2003 p. 125), podendo esse ser colaborador da empresa 

jornalística, ou externo à redação, como políticos, especialistas, escritores, entre outros. 

Segundo Nascimento (2009), “o artigo exibe de forma mais direta, marcas pessoais-estilísticas 

de quem redige” (NASCIMENTO, 2009 p. 92). 

Resenha ou crítica é o conteúdo que fornece análise sobre determinado produto da 

indústria cultural, por exemplo, filmes, livros e músicas. 

 Coluna é o texto com caráter opinativo, publicação com posição fixa no jornal para 

facilitar a localização para o leitor, texto curto que não ultrapassa mil palavras, geralmente 

assinadas por um colaborador do veículo de comunicação ou voluntário.  

Crônica é um formato híbrido, escrito geralmente na primeira pessoa. É um texto que 

permeia entre o jornalismo e a literatura. Este item será melhor descrito no subcapítulo a 

seguir. 

 Caricatura é retrato humano ou de objetos que exagera nos traços, com detalhes 

marcantes ou simplificados. A incorporação da imagem como opinião, podendo ainda ser 

chamada de charge, é um estilo influenciador por meio da sátira ou do humor. Melo (2003) 

destaca que “se por um lado a caricatura tem essa peculiaridade de estigmatizar certos 

personagens da vida pública, por outro lado, contribui também para humanizá-los” (MELO, 

2003 p. 166). 

Carta é o texto com autoria do leitor, que também passa por um crivo editorial, uma 

espécie de triagem é feita antes de serem publicadas. 

A opinião de um veículo de comunicação é explicitada no editorial, texto opinativo 

não assinado que apresenta o ponto de vista da empresa de comunicação. Conforme 

Nascimento (2009), a linha editorial de um jornal ou revista é que representa o caráter 

ideológico do veículo, “elemento ordenador das significações que o discurso jornalístico 

constrói em sociedade (sua coerência, sua lógica, daí advém)” (NASCIMENTO, 2009 p. 90-

91). O que vai ao encontro quando Melo (2003) cita que “a seleção, significa, portanto, a ótica 

através da qual a empresa jornalística vê o mundo” (MELO, 2003 p. 75). Neste subcapítulo 

iremos usar como exemplo a linha editorial do Jornal Folha de S. Paulo, mais precisamente o 

estilo do Manual de Redação, que cita que um editorial nunca é assinado e sua localização no 

jornal é sempre na segunda página, e somente em casos extraordinários, na primeira.  

O manual também deixa claras as seguintes instruções: a Folha procura sempre assinar 

artigos que discordem de seus editoriais, nada impede que o jornal mude de opinião sobre 
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determinado assunto, os editoriais não dirigem o noticiário, porém os temas que aparecem 

neles devem ser explorados pela reportagem. Importante colocação feita por Nascimento 

(2009) é que o leitor não deve se levar por esse elemento jornalístico, o editorial, e ser 

ingênuo “a ponto de crer que a voz do jornal (ou da revista) é a voz da verdade (da única 

verdade), a exalar dos signos ali dispostos, como um 'espelho' dos fatos do mundo” 

(NASCIMENTO, 2009 p. 91). 

“O repórter deve dar a mão aos leitores e leva-los pelos caminhos de uma história, 

mesmo complicada, mas sem opinar. A explicação, contudo é necessária” (ERBOLATO, 

2003 p. 41). Deste modo, o jornalista faz que a notícia ganhe forma ‘humana’, fazendo 

sentido ao leitor. Porém, em um mesmo texto não deve conter a informação e a interpretação 

junto à opinião. Por isso, necessita que o jornal busque a neutralidade, informando com 

clareza, para que o leitor forme sua própria opinião. Os repórteres da Folha de São Paulo, por 

exemplo, que seguem o estilo do Manual de Redação precisam ter brevidade ao tratar do tema 

que o jornal vai publicar.  

Recentemente, a Folha de S. Paulo lançou a campanha ‘O que a Folha Pensa’, que 

traz o posicionamento do jornal referente a temas polêmicos como casamento gay, pena de 

morte, cotas raciais, política econômica, aborto, manifestações, voto obrigatório e legalização 

das drogas. 

A campanha apresentada em agosto de 2014, e inspirada no material publicado em 

seu aniversário, em 19 de fevereiro reunia as ideias da Folha sobre os temas contemporâneos 

mais relevantes e controversos, difundidos ao longo dos anos nos editoriais do jornal. 

Segundo o jornal, as opiniões são frutos de uma experiência ao longo de 93 anos de existência 

do periódico. As peças da campanha foram veiculadas na mídia impressa, canais de televisão 

abertos e pagos, em rádios e na internet, todas apresentadas por leitores reais da Folha 

mostrando o posicionamento do jornal referente a esses temas, e em seguida eles expressam 

suas próprias opiniões. 

O editor-executivo do jornal, Sérgio Dávila, deixa claro que, por mais explicita que a 

opinião seja exposta nas páginas do jornal, por meio de editoriais ou peças publicitárias, nada 

impede que os diversos colunistas (de colaboração diária), e articulistas (esporádicas) possam 

manifestar posições contrárias. 

De acordo com o diretor-executivo de circulação e marketing do jornal, Murilo 

Bussad, o que a Folha pensa reforça ainda mais o pluralismo, um dos pilares do jornal.  “Não 

só nos textos de opinião publicados em editoriais ou por articulistas, mas também nas 
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reportagens procuram enfocar a informação sob vários ângulos, que tampouco são dirigidas 

pelos editoriais” (FOLHA, 2014, Online).  

Apesar de ser uma campanha publicitaria e produzida por uma agência de publicidade, 

a África, o jornal não abriu mão de dirigir os vídeos, pelo próprio editor da TV Folha, João 

Wainer. Segundo Bussab o desejo era manter nas peças publicitarias a mesma linguagem dos 

vídeos que o jornal publica na internet.  (FOLHA, 2014, Online)  

 

1.3 Crônica 

 

Esta seção tem como objetivo discutir o que é crônica, tema central deste trabalho. 

No Brasil, o gênero crônica, segundo  Melo (2003), é plenamente definido. “Sua 

configuração contemporânea permitiu a alguns estudiosos proclamarem que se trata de um 

gênero tipicamente brasileiro, não encontrado equivalente na produção jornalística de outros 

países” (MELO, 2003 p. 148). 

Para Melo (2003), é como folhetim
2
 que a crônica surge no jornalismo brasileiro. A 

ponte entre o jornalismo e a literatura é concebida desde o século XIX, pois nos folhetins da 

época continham inúmeras publicações literárias de diversos escritores, obras como ‘O 

Guarani’(1857), de José de Alencar e ‘Memórias de um sargento de milícias’ (1853), de 

Manuel Antônio de Almeida, foram conhecidas em primeira mão na imprensa, para 

posteriormente se tornarem livros. Escritores que na época não tinham como sobreviver da 

literatura e acabavam recorrendo à imprensa como fonte de sustento, que apesar de pagar mal, 

pagava em dia. E também era uma das formas de conquistarem o público leitor. 

 Nascimento (2009) acrescenta que boa parte do que era publicado nesta fase tinha 

procedência do hibridismo entre literatura e jornalismo (NASCIMENTO, 2009 p.108). As 

primeiras tentativas de mudar essas duas áreas do discurso jornalístico começa no início do 

século XX, quando o jornal decide que não será mais todo literário e separa ‘as colaborações 

literárias’ e organiza as matérias à parte.   

Neste sentindo, é importante definir o que é crônica, Nascimento (2009) cita três 

características que definem o gênero crônica são elas: a simplicidade, a brevidade e o estilo 

(NASCIMENTO, 2009 p. 95).  

                                                           
2
 espaço que os jornais reservam semanalmente para o registro do que aconteceu no período, sua redação é 

confiada a escritores (poetas ou ficcionistas) (MELO, 2003 p. 152). 
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Para explicar tais elementos, será apresentada uma crônica de Fabrício Carpinejar, 

intitulada Amizade definitiva publicada em Zero Hora, na edição de 10 de fevereiro de 2015, 

extraída do seu blogspot:  

 

 

Amizade vai além do momento. É comum ser amigo de contextos idênticos e se 

distanciar com os hábitos diferentes. Quando você está solteiro, o normal é fazer 

cumplicidade com quem frequenta festas e não se apega a uma relação. Quando está 

casado, o normal é criar laços com outros casais e privilegiar jantares e viagens. 

Quando está com filhos, o normal é sair com quem também está conhecendo as 

manhas e as longas manhãs dos bebês. Amizade verdadeira ultrapassa a normalidade 

e o oportunismo do convívio. Estas nem são amizades verdadeiras, mas afinidades 

circunstanciais. São colegas de uma época, de uma fase, de um estilo. Acabam 

unidos provisoriamente por um gosto, circunscritos a uma vizinhança etária. 

Desaparecem diante de nossa primeira mudança, de nossa primeira transformação de 

personalidade. 
Permanecem quando há um interesse imediato, um arranjo benéfico do cotidiano, e 

somem quando não existe mais uma desculpa para se ver e se ouvir. Dependem de 

um pretexto para se manter próximos. Os conhecidos da academia ficarão no 

passado dos halteres assim que cansarmos dos treinos. Os conhecidos da faculdade 

ficarão na lembrança do quadro-negro assim que nos formarmos. Os conhecidos dos 

cursos de idiomas ficarão nos livros de exercícios assim que dominarmos uma nova 

língua. Amigo mesmo é o que não experimenta uma fase igual e permanece junto. 

Quebra o espelho e não se machuca com os cacos. Amigo mesmo é o que não tem 

filho e vem brincar com nossas crianças, não reclama dos gritos e dos choros e não 

diz que “pela trabalheira, não pensa em ser mãe ou ser pai tão cedo”. Não se 

justifica, está lado a lado qualquer que seja o cenário. É aquele que se separou e não 

amaldiçoa nossa paixão recente. É aquele que não tem emprego fixo e não inveja o 

nosso sucesso. É aquele que não tem nenhum problema grave e escuta com 

paciência e atenção as nossas lamúrias. Não é o de empatia fácil, feita de 

experiências semelhantes: só porque atravessa a fossa entende a nossa fossa, só 

porque transborda de alegria festeja a nossa alegria. Amigo não dá nem para contar 

nos dedos, pois sempre estará segurando nossa mão. (CARPINEJAR, 2015 Online)  

 

Nesta crônica, Carpinejar consegue atingir seus leitores pela simplicidade e 

praticidade do modo como escreve.  Ele acaba fazendo que o leitor se enxergue ou recorde de 

alguma pessoa ou determinada situação em seu texto. Para expressar ao leitor o que é a 

verdadeira amizade, Carpinejar se utiliza da metáfora, fazendo que seu público compare as 

diferentes amizades que os cercam.  Ele deixa explicito que não se faz amizade por 

conveniência nem por acidente, mas por doação e respeito. Ao especificar o título de 

“Amizade definitiva”, é notório que o autor está querendo nos remeter à sintonia de afeto que 

é acolhedora e definitiva, que muitas vezes não se repetirá em nossas vidas, exemplifica no 

final do texto com a frase “Amigo não dá nem para contar nos dedos, pois sempre estará 

segurando nossa mão.” 

 

 



16 
 

 

CAPÍTULO 2: REDES SOCIAIS E CRÔNICA DIGITAL 

 

Neste capítulo iremos fazer uma breve contextualização sobre cibercultura e apresentar 

as Redes Sociais na Internet (RSIs) suas características e discutir assuntos importantes para 

esta pesquisa, como laços fortes e fracos e o capital social procurando chegar ao cerne desta 

pesquisa, que é a análise da fanpage do cronista Fabrício Carpinejar. 

O surgimento da Internet se deu por meio de uma rede de computadores montada em 

1969, pela Advacend Research Projects Agency (ARPA) oriunda de uma estratégia militar 

feita pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos. (CASTELLS, p. 13) com a finalidade 

de movimentar soluções de pesquisa no mundo acadêmico e, “com o objetivo de alcançar 

superioridade tecnológica militar em relação à União Soviética na estreia do lançamento do 

primeiro Sputink (satélite) em 1957”. (CASTELLS, 2005 p. 13) 

É importante, para contextualizar, comentar sobre os três princípios básicos da 

cibercultura propostos por Lemos e Lévy (2010): liberação da emissão, conexão generalizada 

e reconfiguração social, cultural e econômica e política. Estes princípios são norteadores dos 

processos de “evolução cultural”, contemporâneos. “Sob o prisma de uma fenomenologia do 

social, esse tripé (emissão, conexão, reconfiguração) tem como postura a mudança social na 

vivência do espaço e do tempo” (LEMOS e LÉVY, 2010 p. 45). 

O primeiro princípio é o da liberação do polo da emissão, delineado “a emergência de 

vozes e discursos anteriormente reprimidos na edição da informação pelos mass media” 

(LEMOS e LÉVY, 2010 p. 45). O usuário passou de receptor a co-criador da informação na 

esfera midiática, seja na produção como na circulação de textos, vídeos, imagens, sons e 

outros conteúdos inclusive provenientes de plataformas offiline como, por exemplo, televisão, 

rádio, cinema e jornal.  

Os autores definem o segundo princípio como “tudo em rede”, ou seja, da 

conectividade generalizada. Essa conectividade transversal e planetária com a transformação 

do computador pessoal, no início da microinformática em 1970, em computador coletivo com 

o surgimento da Internet e sua popularização nos anos 1980 e 1990. Hoje ganha novas 
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dimensões com os dispositivos móveis, como os smartphones e tablets, e as redes móveis, 

como 3G, 4G, Wi-Fi e bluetooth
3
. 

A contextualização de que tudo comunica e está em rede é referida para pessoas, 

máquinas, objetos e cidades. “Internet das coisas”, como alguns autores se referem, está 

baseada em objetos que passam a se comunicar ao se conectar a rede. Um exemplo é o 

smartwatch, o chamado relógio inteligente. “A novidade não é tanto a recombinação em si, 

mas o seu alcance” (LEMOS e LÉVY, 2010 p. 45). 

“A recombinação e a remixagem têm dominado a cultura ocidental pelo menos desde a 

segunda metade do século XX, mas o adquirem aspectos planetários nesse começo de século 

XXI” (LEMOS e LÉVY, 2010). Lemos e Lévy (2010) definiram o terceiro princípio como da 

reconfiguração. Em várias representações da cibercultura, significa reconfigurar práticas, 

modalidades midiáticas, espaços, sem substituição de seus respectivos antecedentes. 

Com a Internet, é possível estar em uma civilização da cooperação em rede, do espaço 

desterritorizalido independente de proximidades geográficas e do tempo real. O processo é 

acelerado pelo crescimento e complexificação desse novo meio comunicacional que 

condiciona e condicionará mais e mais outras mutuações: crescimento de conexões, 

multiplicação de sítios, explosão de dispositivos de acesso sem fio, profusão de mídias, boom 

(com altos e baixos) da “nova economia”, mutação da comunicação, dos mercados, das 

empresas, dos governos, dos sistemas de educação, dos sistemas de saúde. 

A temática de comunidades virtuais definida por Lemos e Lévy (2010) no 

desenvolvimento de comunidades e redes sociais on-line, é, sem dúvida, um dos maiores 

acontecimentos dos últimos anos, ambos destacam uma nova maneira de “fazer sociedade”. 

“Uma comunidade virtual é simplesmente um grupo de pessoas que estão em relação por 

intermédio do ciberespaço”. 

Os primeiros usuários de redes de computadores criaram comunidades virtuais, para 

usar a expressão popularizada por Howard Rheigold (1993) “essas comunidades foram fontes 

de valores que moldaram comportamento e organização social” (apud CASTELLS, 2003 p. 

46). 

                                                           
3
 tecnologia sem fios (wireless) que permite a troca de arquivos entre computadores, celulares, câmeras digitais, 

entre outros dispositivos sem fios por meio de ondas de rádio. 
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Com duas características fundamentais e comuns: a primeira o valor da comunicação 

livre, horizontal. O segundo intitulado por Castells de ‘formação autônoma de redes’, ou seja, 

“a possibilidade de qualquer pessoa encontrar sua própria destinação na Net, e não a 

encontrando, de criar e divulgar sua própria informação, induzindo assim a formação de uma 

rede” (CASTELLS, 2003 p. 49).  

Segundo Turkler, referenciado por Castells (2004), a Internet e as comunidades 

virtuais oferecem um novo contexto alegórico em que se pensar sobre a identidade humana na 

era da Internet (TURKLER, 1995, apud CASTELLS, 2004  p.100). A luz disso é que previa 

Howard Rheingold em sua obra Comunidade Virtual
4
 (1993) quando defendia 

veementemente o nascimento de uma nova forma de comunidade “que reuniria as pessoas on-

line em torno de valores e interesses compartilhados, criando laços de apoio e amizade que 

poderiam se estender também à interação face a face. Sociabilidade irrestrita era a 

promessa”(RHEINGOLD,1993 apud CASTELLS, 2003). 

Para Castells (2003), as “comunidades virtuais”, que foram propostas pelos 

precursores da interação social na Internet, tinham um grande atributo: “chamava a atenção 

para o surgimento de novos suportes tecnológicos para a sociabilidade, diferentes de formas 

anteriores de interação, mas não necessariamente inferiores a elas” (CASTELLS, 2003 p. 

105).  

Nessas então chamadas “comunidades mediadas por computadores” (CMC) surgem 

agregações sociais criadas através de redes, realizadas primeiramente nas BBSs
5
. “Hoje, essas 

relações de proximidade se dão preferencialmente em agregadores de ferramentas sociais, os 

softwares sociais, como, no Brasil, o Facebook, Multiply ou MySpace. Aqui a relação se dá 

por vínculos afetivos a “amigos” adicionados ao seu portfólio social, criando uma 

comunidade individual de interessepessoal que se liga a outras comunidades individuais 

criando grafos de redes sociais, ou seja, relacionando comunidades, pessoas a outras pessoas” 

(LEMOS e LÉVY, 2010, p 104). 

As relações virtuais propiciam novas formas de interação entre os sujeitos. Um 

comparativo feito pelos autores é que pessoas de empresas, universidades, escolas, 

                                                           
4 
tradução da autora para “The Virtual Community”. 

5
Bulletinboard systems – BBS advento da computação pessoal, que não precisava de redes sofisticadas de 

computadores, somente de PCs, modems e linha telefônica que acabou se tornando em fóruns eletrônicos de 

todos os tipos de interesses e afinidades (CASTELLS, 2005 p.87).  
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organizações clássicas, que estejam elas geograficamente em um mesmo estabelecimento, 

estão, de agora em diante, ligados por um correio eletrônico, compartilhando suas memórias 

em uma internet e comunicando-se com todos os seus clientes, parceiros, usuários e outros 

por meio de redes sociais: seja um sítio web, blog, um wiki
6
, microblogs ou um mundo virtual 

imersivo como o Second Life
7
. O que deixa evidente, a partir das colocações dos autores, é 

que o usuário que vive em constante transição “nesses tempos de nomadismo e de migração” 

(LEMOS e LÉVY, 2010 p.105). 

As redes sociais permitem que mesmo as famílias mais dispersas, assim como às 

pessoas que vivem distantes geograficamente de seu território nacional conseguem manter 

contato com seus grupos de pertencimentos. Estudos mostram como o celular permite um 

contato permanente contato com os seus próximos, amigos ou familiares sobre a fórmula 

(Katz e Aakhuns, 2002 apud LEMOS e LÉVY, 2010). 

O que é notório nos estudos sobre comunidades e redes sociais feitos por Lemos e 

Lévy, a grande parte dessas comunidades, são por natureza, desterritorializada e reúnem 

pessoas que se interessam pelos mesmos temas, paixões, projetos, objetos, posturas, ideias, 

etc., independente das fronteiras geográficas e institucionais (LEMOS e LÉVY, 2005 p. 105). 

Estes exemplos citados que já se desapareceram e deram lugar aos ‘agregadores 

sociais’, conhecidos como softwares sociais que incluem ferramentas de publicação de e-mail, 

de blogs, de fotos, vídeos, de comunidades “sistemas como Facebook (...) hoje é o mais usado 

no Brasil” (LEMOS e LÉVY p.106). 

Segundo dados divulgados pela rede social, Facebook Brasil, “diariamente, 59 milhões 

de brasileiros, ou 66,2% do total de usuários, entram no Facebook.” E o que mais cresceu foi 

o acesso na plataforma com o aparelho móvel “de acordo com a empresa, os acessos móveis 

subiram 55% no país entre abril e julho. Isso quer dizer que 68 milhões de pessoas acessam 

suas contas no Facebook por meio de aplicativos e de dispositivos móveis.” (G1, 2014, 

online). 

Lemos e Lévy (2010) fazem uma comparação com a evolução das redes sociais 

contemporâneas, citando que hoje já não usam mais a metáfora das cidades e sim utilizam 

grandes portais pessoais, onde “o usuário expõe sua vida e suas informações ao mesmo tempo 
                                                           
6
 No idioma havaiano significa rápido, estrutura aberta que pode ser editada por qualquer pessoa. 

7
Second Life (Seu mundo Sua Imaginação), em inglês significa segunda vida, é um jogo virtual que simula a 

vida real e social do jogador.   disponível em http://secondlife.com/  (acessado em 24 de março de 2015). 

http://secondlife.com/
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em que se relaciona com amigos e pessoas de mesmo interesse. (LEMOS e LÉVY, 2010 

p.106). Atento a isso, em uma entrevista cedida à revista Vila Cultural
8
,o cronista Carpinejar 

alerta que “somos a soma da nossa vida real e da nossa vida digital” (CARPINEJAR, 2015 

Online p.9). 

Os influentes na temática (Wasserman e Faust, 1994; Degenne e Forse, 1999 apud 

Recuero  2010 p. 24) definem Rede Social em dois elementos: atores (pessoas, instituições ou 

grupos, os nós da rede) e suas conexões (interações e laços sociais). Para Recuero (2010), a 

interação mediada pelo computador é também geradora e mantenedora de relações complexas 

e de tipos de valores que constroem e mantêm as Redes Sociais na Interne (RSIs). “Mas mais 

que isso, a interação mediada pelo computador é geradora de relações sociais que, por sua 

vez, vão gerar laços sociais” (RECUERO, 2010 p, 36). “O laço é a afetiva conexão entre os 

atores que estão envolvidos nas interações” (RECUERO, 2010 p. 38). 

Procura-se, neste trabalho, o conceito de laços fortes e fracos sustentados por Recuero 

(2009). Os laços fortes definidos em ‘intimidade’, ‘proximidade’ e ‘intencionalidade’. Já os 

laços fracos seriam a falta de interações, uma relação sem intimidade (RECUERO. 2009 p. 

41). 

 A autora também faz uma ressalva para a representação dos laços em uma rede social, 

que está na seguinte conexão de A para B (AB) e de B para A (BA), Recuero (2010), também 

destaca a força dos laços e a reciprocidade, relação mútua entre eles, por exemplo, se um ator 

A considere o ator B como seu melhor amigo (laço forte) e que B não o considere A como um 

indivíduo tão próximo (laço fraco): 

Quando os laços que conectam dois indivíduos possuem forças diferentes nos dois 

sentidos (AB e BA), tratam-se de laços assimétricos. Já os laços são considerados 

simétricos quando tem a mesma força nos dois sentidos (AB e BA) Essa 

reciprocidade, portanto, não é compreendida como uma troca de forma igualitária, 

mas apenas como uma troca de interações e informações. (RECUERO, 2010 p. 42) 

Diante do conceito apresentado por Recuero (2010), buscam-se dois exemplos de 

laços fortes nas publicações do cronista Carpinejar, abaixo nas figuras inseridas como 

(desabafo da leitora e poema em forma de tatuagem), que vai desde uma ‘conversa’ por meio 

do bate-papo do Facebook a uma poesia gravada na pele, (tatuagem) que demonstram o 

                                                           
8
 entrevista revista Vila Cultural disponível em: http://bit.ly/1AXWNkH 
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envolvimento de leitores (as) pelos poemas do cronista Carpinejar, em seu perfil
9
 no 

Facebook, as imagens abaixo são oriundas de sua conta do Instagram
10

. 

 

Figura 1: desabafo da leitora 

 

Fonte: facebook/carpinejar 

 

O entendimento de Recuero (2012) sobre o capital social  mostra que são as 

conversações em rede que o compõem: 

Quanto mais indivíduos têm acesso ao que diz e concordam com esse ator, mais 

elementos de reputação este soma, além de aumentar sua popularidade e visibilidade 

(RECUERO, 2012 p. 137) 

                                                           
9
facebook.com/fcarpinejar 

10
 o Instagram é um aplicativo online de compartilhamento de fotos e vídeos, que permite o usuário aplicar 

diversos filtros nas imagens e compartilhá-las em outras redes sociais como Facebook, twitter e tumbrl 
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 Carpinejar compartilha em seu perfil do Facebook o printscreen
11

de um desabafo 

enviado por uma de suas leitoras. “Quando alguém constrói um perfil num site de rede social 

ou uma representação de si, está controlando impressões de valor que deseja que sejam 

atribuídas para si” (RECUERO, 2012 p. 161).   

A publicação é provida de sua conta no Instagram. O ‘recorte da conversa’ feito pelo 

escritor foi postado com a seguinte frase “milagres da literatura”.  

Forma de Carpinejar reconhecer e retribuir a esses seguidores que demonstram carinho 

e gratidão às palavras proferidas por ele. No printscrn está o seguinte texto, enviado pelo 

perfil de Yatna Yoga via web pelo bate-papo do Facebook: “Eu não me lembro exatamente o 

texto, mas em algum deles do seu livro vc  expressa saudade com roupas sobre a cama e hoje 

o meu pai fez isto, ele leu o seu livro... um ano sem a minha mãe e a porta fechada do quarto 

esta fechada com a roupa estendida sobre a cama...obrigada por nos ensinar sobre a dor...” .  

Um desabafo breve e emocionante da leitora, que envolve o sentimento de perda e o 

luto que ela e seu pai estão vivenciando há um ano e que de alguma forma a dor de ambos 

estaria sendo amenizada a partir de um dos textos de Carpinejar, onde ele faz menção à 

saudade relacionando-a com roupas sobre a cama.  

  

                                                           
11

Quando a tecla é pressionada o computador automaticamente captura uma foto da tela. Para colar a imagem, 

abra o programa Paint e clique em Colar ou aperte Ctrl + V. (Fonte: http://assistenciatecnica.uol.com.br/) 
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Figura 2: poema em forma de tatuagem 

 

Fonte: facebook/carpinejar 

A figura nomeada de poema em forma de tatuagem também é oriunda da conta no 

Instagram de Carpinejar e compartilhada no perfil do Facebook do escritor, objeto deste 

estudo. 

 Ele menciona a fã por meio da seguinte frase “Homenagem de @larissasdelima. Meu 

poema na canela e verso de Bukowksi no pé”. A fã/leitora que fez um registro das suas 

tatuagens, uma com no pé com a frase de Bukowski “love is a dogfromhell” e na canela o 

poema “depois da palavra, o amor jamais envelhece” que não está assinado por Carpinejar, 

mas a fonte (caligrafia) da tatuagem é a própria dele, estilo dos manuscritos (ver corpus) 

publicado em suas redes sociais.  

Os exemplos apresentados vão com Castells (2003), quando afirma que a Internet 

fortalece as relações sociais “tanto à distância quanto num nível local para laços fortes e 

fracos, para fins instrumentais ou emocionais, bem como para a participação social na 

comunidade”, (CASTELLS, 2003. p. 103). 
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2.1 UM NOVO CONCEITO PARA CRÔNICA, A MINICRÔNICA 

Em um recente estudo, Nara Gehrk e Sara Cabral (2014) apresentam um novo gênero 

que contempla o universo jornalístico, a microcrônica verbo-visual. A pesquisa partiu da 

análise descritivo-analítica e permitiu o reconhecimento das regularidades do gênero: temas 

do cotidiano de centros urbanos da região sul, estrutura composicional multimodal (KRESS; 

VAN LEEUWEN, 2006 apud Gehrk, Cabral 2014).   

Estudo este que também se apropriou do estilo bakhtiniano para caracterizar um 

gênero: tema, estrutura composicional e estilo (BAKHTIN, 2000 p. 279 apud Gehrk, Cabral 

2014). De acordo com as autoras, o termo levou cerca de três anos para ser definido. Segundo 

Gehrk e Cabral (2014) a microcrônica verbo-visual foi criado a partir da base análoga sobre o 

microconto (FREIRE, 2004; CONDE, 2010; ROSSATO, 2011; ÁLVARES; 2012 apud Gehrk 

e Cabral 2014). 

Para Gehrk e Cabral (2014): 

 

a microcrônica verbo-visual possibilita manifestar o lirismo herdado de nossos 

cronistas clássicos, especialmente através da imagem, e a expressão de um ponto de 

vista crítico do dia a dia, exigência do domínio jornalístico em que circula(GEHRK, 

CABRAL 2014 p,161). 

 

As pesquisadoras definem com o novo gênero que:  

Quanto mais curto o texto, mais o leitor é interpelado pela linguagem concisa e 

necessita preencher lacunas, buscando na memória intertextos, imagens e fatos 

familiares que estão implícitos, sugeridos, velados no texto (GEHRK e CABRAL 

2014 p,161). 

 

Exemplo do termo proposto por Gehrk e Cabral (2014) já podia ser visto antes mesmo 

de Carpinejar compartilhar seus posts em sua fanpage. Estilo de escrita que a ele já era 

predominante na sua Rede Social, Twitter, que permite o espaço de 140 caracteres por 

publicação (tuitadas). 

Foi a partir do Twitter, onde o escritor está inserido desde 2009, que surgiu seu 

exemplar intitulado www.twitter.com/carpinejar, que é composto por 416 tuitadas. Em uma 

http://www.twitter.com/carpinejar


25 
 

 

entrevista concedida à Saraivaconteúdo
12

, a ferramenta para ele serve com um caderno de 

notas. “Ele é meu moleskine, a minha folha aberta” (CUNHA, 2011, Online). Para o autor, 

tanto a crônica quanto a minicrônica “é um texto que fala de comportamento, influência, 

provoca e quer desestabilizar as certezas. São banalidades distraídas” (CUNHA, 2011, 

Online). 

Já o autor da obra Cem Toques Cravados, Edson Rossato (2011, apud CUNHA 2011) 

acredita que as Redes Sociais está formando novas gerações de escritores e reciclando os 

veteranos  (CUNHA, 2011, Online). Rossato (2011) também diz que a Rede têm  obrigado 

escritores prolixos a serem coesos e concisos em suas postagens (CUNHA, 2011, Online). 

 

 

Segundo Andrade (2005), o enunciador busca durante o processo enunciativo, 

convencer o leitor de algo, enquanto o leitor procura interpretar aquilo que lhe é proposto, ou 

seja, se aceita ou não aquilo que lê. São os discursos construídos em primeira pessoa 

(enunciação enunciada) que produzem efeitos de sentido de aproximação do sujeito 

enunciador com o que se diz e uma relação dialógica entre os sujeitos da atividade. Desta 

forma a construção do sentido textual se constrói a partir das interações de subjetividade que 

podem criar maior cumplicidade entre os parceiros, gerando emoção, ironia, etc. 

(ANDRADE, 2005p, 9) 

Conforme Fiorin (apud Andrade, 2005), a enunciação define-se como a instância de 

um eu-aqui-agora, isto é, há um sujeito (eu) que realiza uma produção discursiva num dado 

espaço (aqui) e num certo tempo (agora) (Fiorin apud ANDRADE 2005 p, 9). 

CAPÍTULO 3 - ESTUDO DE CASO: POSTAGENS POPULARES DE FABRÍCIO 

CARPINEJAR 

 

Este capítulo tem como finalidade expor a metodologia utilizada para este Trabalho 

Final de Graduação (TFG), bem como apresentar o corpus e a análise. Para isso, nos 

apoiaremos nos seguintes autores: Melo (2003), para discutir gêneros; Nascimento (2009), 

para embasar a reflexão sobre o gênero crônica, foco principal desta pesquisa; para explicar os 

princípios da cibercultura, Lemos e Lévy (2010); Castells (2003; 2005), para apresentar as 

                                                           
12

 entrevista disponível em: http://bit.ly/1EDYbdY (acessado em 03 de março de 2015) 
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comunidades virtuais, assim como Recuero (2010), para abordar as redes sociais e o capital 

social. 

 

O método utilizado nesta pesquisa será um estudo de caso, que segundo Martins 

(2008): 

é próprio para a construção de uma investigação empírica que pesquisa fenômenos 

dentro de seu contexto real – pesquisa naturalística – com pouco controle do 

pesquisador sobre eventos e manifestações de fenômeno (MARTINS, 2008 p. 10) 

 

A definição de uma pesquisa de estudo de caso para Yin (2015) está divida em duas 

partes: (a) o escopo de uma pesquisa de caso e (b) suas características. Para a edição mais 

recente, o autor esclareceu as seguintes definições: 

  
1. a falta de uma distinção clara entre fenômeno e contexto não minimiza a 

necessidade de se identificar um ‘caso’ e sua singularidade como característica 

essencial de um estudo de caso (...) 
2. o tempo em profundidade, especialmente no estudo de um fenômeno 

contemporâneo, implica a provável necessidade de algum tipo de trabalho de campo 

para aproximar você do estudo de caso 
3. o termo fenômeno contemporâneo abarca uma ampla noção de estudar o presente, 

mas não exclui o passado recente – apenas aqueles eventos que se estendem para um 

passado já “morto”, em que não se podem fazer observações diretas e do qual não há 

pessoas vivas para entrevistar(fazer uma pesquisa histórica seria o método mais 

relevante sob essas condições). 
4. ter mais variáveis de interesse do que de pontos de dados ocorre complexidade do 

caso e do seu contexto (muitos variáveis) sendo o único ponto de dados. O uso dessa 

linguagem não significa que o estudo de caso seja baseado em variáveis; ao 

contrário, a multiplicidade de variáveis levanta dúvidas sobre a utilidade dos 

métodos convencionais baseadas em variáveis na análise de dados do caso, assim 

favorecendo abordagens holísticas. (YIN, 2015 p. 26) 

 

Realizar a pesquisa de caso para Yin:  

 

permanece um dos empreendimentos mais desafiadores  das ciências sociais (...) sua 

meta é projetar bons estudos de caso e coletar, apresentar e analisar os dados 

corretamente. Outra meta é realizar o encerramento do seu estudo de caso com a 

redação de um artigo, relatório ou livro, ou ainda, com uma apresentação oral (YIN, 

2015 p. 1). 

 

Yin (2015) destaca que independente de qual for o campo de interesse do pesquisador, 

a necessidade diferenciada da pesquisa de estudo de caso surge do desejo de entender 

fenômenos sociais complexos. (YIN, 2015 p 4).  

O autor pondera que os investigadores realmente foquem em um ‘caso’ e retenham 

uma perspectiva holística e do mundo real – bem como no estudo dos ciclos individuais da 

vida, o comportamento dos pequenos grupos, os processos organizacionais e administrativos, 



27 
 

 

a mudança de vizinhança, o desempenho escolar, as relações internacionais e a maturação das 

indústrias (YIN, 2015 p. 4).    

 

O estudo para Martins (2008) é uma metodologia aplicável em situações dinâmicas 

que o elemento humano está presente para avaliar e descrever: 

busca-se, criativamente, apreender a totalidade de uma situação – identificar e 

analisar a multiplicidade de dimensões que envolvem o caso – e, de maneira 

engenhosa, (..) compreender, discutir e analisar a complexidade de um caso 

concreto, construindo uma teoria que possa explicá-lo e prevê-lo (MARTINS, 2008 

p. 11). 

 

 

Seguindo essa linha, pretende-se, durante esta pesquisa, que tem como problema "as 

postagens populares da fanpage de Fabrício Carpinejar são crônicas?" investigar se esse 

gênero está presente, e de que forma, em suas publicações mais curtidas e compartilhadas. Os 

objetivos específicos são: realizar a revisão bibliográfica sobre crônica e jornalismo opinativo, 

discutir a reconfiguração da crônica no meio digital e avaliar as postagens mais populares do 

cronista em sua fanpage no Facebook. 

 

A partir da delimitação do corpus "postagens populares na fanpage do cronista 

Fabrício Carpinejar no Facebook", a coleta foi realizada nos dias 11, 12, 17 e 21 de fevereiro 

e nos dias 2 e 5 de março de 2015. Foram selecionadas as postagens que haviam sido mais 

curtidas e compartilhadas pelos usuários/fãs.  

Como complemento dos métodos e técnicas, a pesquisadora também realizou 

entrevista pessoalmente, semiestruturada, com o escritor, em sua passagem pela Feira do 

Livro de Santa Maria no mês de maio de 2015.  

Sabe-se que o autor utiliza a ferramenta para replicar seus conteúdos provenientes de 

outras mídias. As publicações que a pesquisadora avaliou como as mais "populares", ou seja, 

mais curtidas e compartilhadas pelos usuários/fãs do cronista foram as não oriundas de outras 

plataformas, e sim aquelas com formato de foto, com textos curtos, publicadas diretamente na 

rede social digital. O corpus coletado para este trabalho inclui 14 postagens, publicadas nos 

cinco meses entre novembro de 2014 e março de 2015, em forma de manuscritos e memes. 

Segundo o dicionário Michaelis
13

, popularidade é característica de pessoa estimada 

pelo povo em geral. Para Recuero (2010), é um valor relacionado à audiência, que é também 

                                                           
13

disponível em: http://bit.ly/1Gtot79 
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facilitada nas redes sociais na Internet. “Como a audiência é mais medida na rede, é possível 

visualizar as conexões e as referências a um indivíduo, a popularidade é mais facilmente 

percebida”, (RECUERO, 2010 p. 111). A autora também traz o conceito, que popularidade é 

um valor mais relacionado com os laços fracos do que os laços fortes “isso porque para a 

percepção do valor é associada à quantidade de conexões e não à qualidade das conexões” 

(RECUERO, 2010 p. 112).   

 

3.2 Facebook, a fanpage de Carpinejar 

A rede social Facebook criada pelo americano Mark Zuckerberg em 2004 ‘com foco 

inicial em uma rede de contatos em um momento crucial da vida de um jovem universitário: o 

momento em que este sai da escola e vai para uma universidade, o que, nos Estados Unidos, 

quase sempre representa uma mudança de cidade e um espectro novo de relações sociais’ 

(RECUERO, 2010 p.172).  Para fazer parte da rede social, que no início era focada apenas em 

escolas e colégios, era necessário o usuário fazer parte de alguma das instituições 

reconhecidas, sendo que ela foi disponível primeiro para alunos de Harvard (2004) e, em 

2005, foi aberto para escolas secundárias (RECUERO, 2010, apud Boyd & Ellison, 2007). 

Hoje, qualquer pessoa que possua um e-mail ou que tenha um número de celular pode 

se cadastrar no site do Facebook e gerar um perfil de usuário, podendo acessar sua conta pelo 

desktop, tablet ou smartphone. Isto também mostra que, na atualidade, a rede social não tem 

um público específico como em seu surgimento. Qualquer pessoa, independente de classe 

social, pode ter uma conta no Facebook.  

Atualmente o Facebook é um dos sistemas com maior base de usuários no mundo. 

Segundo dados do Uol Tecnologia
14

 em outubro de 2014, a rede social possuía 1,23 bilhão de 

usuários mundiais, sendo 61,2 milhões brasileiros. Importante destacar ao usuário que ao 

‘criar’ um perfil, a ele é permitido constituir um ciclo de até cinco mil amigos. Segundo 

Recuero (2010), o sistema é muitas vezes percebido como mais privado que outros sites de 

redes sociais, pois apenas usuários que fazem parte da mesma rede podem ver o perfil uns dos 

outros.  

                                                           
14

disponível em http://bit.ly/1lJI3DF 
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“O Facebook funciona através de perfis e comunidades. Em cada perfil é possível 

acrescentar módulos de aplicativos (jogos, ferramentas, etc)”. (RECUERO, 2004 p. 172), as 

comunidades, por exemplo, seriam as fanpages de marca, figura pública ou empresa, que 

permite o usuário dar um ‘curtir’ e ter acesso às informações em seu feed de notícias (lista 

atualizada constantemente com histórias de pessoas que o usuário segue ou fanpages), “as 

histórias do Feed de Notícias incluem atualizações de status, fotos, vídeos, links, atividades 

de aplicativos e curtidas” (FACEBOOK, 2015). 

Em algumas fanpages de empresas, marcas ou até mesmo de figura pública não é 

permitido que o seguidor/fã faça algum tipo de publicação na linha do tempo (timeline), 

dentre as permitidas pelo Facebook: textos, arquivos de fotos, vídeos, localização, ou 

adicionar/mencionar outro usuário a publicação, links entre outros. É possível apenas que ele 

curta, comente e compartilhe as publicações feitas pela fanpage seguida.  

A fanpage a ser estudada neste trabalho é uma das quatro que o escritor administra, 

segundo Carpinejar, em entrevista concedida, todas as páginas são administradas por ele, “eu 

tenho celular, eu posso postar qualquer coisa do meu celular”, o escritor também conta com a 

ajuda e apoio logístico da sua produtora, Francesca Romani, “deixo o texto pronto e ela 

publica” (CARPINEJAR, 2015). Para este estudo será analisada apenas a ‘oficial’, Fabrício 

Carpinejar. 

 Na barra de status (figura 3) é possível observar que não há restrições ao usuário/fã 

no campo (escreva algo nesta página), qualquer pessoa com uma conta no Facebook, 

seguindo a página ou não, pode se manifestar publicamente na fanpage do escritor, isto é, ele 

não restringiu nas configurações quem pode ou não publicar na timeline da fanpage.  

 

Figura 3: barra de status da fanpage do escritor 

Fonte: facebook.com/carpinejar 
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Figura 4: foto da capa da fanpage de Carpinejar 

Fonte: facebook/carpinejar
15 

 

 

Figura 5: Espaço intitulado ‘Sobre’ na  fanpage 

Fonte: facebook/carpinejar
16 

A sessão ‘Sobre’ permite uma breve descrição da página, Fabricio Carpinejar, se 

apresenta com as seguintes informações aos seus seguidores/fãs: a data de seu nascimento: 23 

de outubro de 1972, sua afiliação: Maria Carpi e Carlos Nejar, no campo ‘Descrição curta’ 

relata que é a ‘Página oficial de Fabricio Carpinejar. Poeta, cronista e louco pela verdade a 

ponto de mentir e o link de endereço do seu site: http://carpinejar.blogspot.com.br’. No campo 

ele também completou o campo gênero: masculino, e-mail (carpinejar@terra.com.br) e site 

colocando mais uma vez o link de seu blog: http://carpinejar.blogspot.com.br 

                                                           
15

disponível em: <http://on.fb.me/1J6lr7J>(acessado em 4 de abril de 2015) 

16
disponível em: <http://on.fb.me/1GuJIom> (acessado em 4 de abril de 2015) 

 

mailto:carpinejar@terra.com.br
http://on.fb.me/1GuJIom


31 
 

 

3.3 ANÁLISE DO CORPUS 

 

Para a realização desta pesquisa, foram selecionados 14 posts na fanpage de 

Carpinejar, coletados nos meses de dezembro de 2014, janeiro, fevereiro e março de 2015. Os 

critérios de seleção partiram de estudo explanatório das publicações mais compartilhadas e 

mais curtidas durante a coleta, que ocorreu nos dias 11, 12, 17 e 21 de fevereiro e nos dias 2 e 

5 de março de 2015. 

As análises serão feitas a partir dos critérios estipulados a seguir, os quais podem ser 

conferidos do Formulário com os critérios de avaliação do corpus (Quadro 2) elaborado pela 

pesquisadora 

1.  Curtidas: quantos seguidores/fãs ‘curtiram’ a publicação feita no período de análise (será 

considerado o número obtido na coleta de dados) 

2.  Compartilhamentos: número de seguidores/fãs reproduziu a publicação de Carpinejar (será 

considerado o número obtido na coleta de dados) 

3.  Linguagem: verbal ou visual e verbal 

4.  Característica específica da postagem: se é manuscrito ou meme 

5.  Tema: qual sentimento é expresso em suas publicações 

6.  Data: dia que a publicação foi feita conforme informada na fanpage 

7.  Destaque: recurso oferecido pelo Facebook nas publicações tanto em perfis quanto em 

fanpage, forma de chamar a atenção, como o próprio nome diz destaque em determinada 

publicação 

8.  Chamada: se existe um comentário junto à publicação ou se Carpinejar só publica os 

manuscritos na integra sem nenhum ‘apelo’ ao seu seguidor/fã 

9.  Link: se a publicação direciona o seguidor/fã para outro endereço no ciberespaço 

10. Procedência de mídia: se a publicação é oriunda de outra plataforma  
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Quadro 2 – Formulário com os critérios de avaliação do corpus 

Curtidas: Data: 

Compartilhamentos: Destaque: 

Linguagem: Chamada:  

Postagem: Link: 

Tema: Procedência: 

(Fonte: elaborado pela pesquisadora) 

 

Figura 6: Post 1: Quem precisa ter certeza 

 

Fonte: facebook.com/carpinejar
17 

O primeiro post (figura 6) selecionado da fanpag para esse corpus refere-se ao tema: 

confiança. Trata-se de uma imagem com fundo branco com a caligrafia do escritor e 

assinatura na parte inferior em preto, que traz uma frase em três linhas: “Quem precisa ter 

certeza para amar ficará o resto da vida sozinho. Carpinejar” 

                                                           
17

disponível em <http://on.fb.me/1HeerEy> (acessado em 12/02/2015) 
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No dia da coleta, 12 de fevereiro de 2015, a publicação teve 7.144 mil curtidas e 1.988 

mil compartilhamentos, nela foi utilizado o recurso do Facebook chamado ‘Destaque’, que 

permite que a publicação fique com um destaque em azul na linha do tempo. 

Curtidas: 7. 1444 Data: 11 de novembro de 2014 

Compartilhamentos: 1. 988 Destaque: consta o recurso destaque  

Linguagem: verbal Chamada: não há, apenas a foto publicada 

Postagem: manuscrito Link: não apresenta 

Tema: autoconfiança Procedência: originalmente postado no 

Facebook 

Quadro 3: formulário para preenchimento das características analisadas 

Fonte: elaborado pela pesquisadora deste trabalho 

 

Figura 7: Post 2: Quando você era pedra 

 

Fonte: facebook/carpinejar
18 

O segundo post (figura 7) se refere ao tema: saudade. Onde o escritor escreve em sete 

linhas a seguinte mensagem: “Quando você era pedra, fui folha. Quando você era tesoura fui 

                                                           
18

disponível em: <http://bitly.com/1D9OCGI> (acessado em 11/02/2015) 
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pedra. Quando você era folha, eu escrevia. Mas nenhuma palavra de amor foi suficiente. 

Talvez quando eu me tornar pó, com o vento forte da saudade, fechará os olhos para 

enxergar o quanto sempre estive dentro de você. Carpinejar” 

No dia da coleta, 11 de fevereiro de 2015, a publicação teve 3.866 mil curtidas e 894 

compartilhamentos, o manuscrito também está em fundo branco com a caligrafia do escritor 

em preto e assinatura à direita na parte inferior.  

 

Curtidas: 3.866 Data: 21 de dezembro de 2014 

Compartilhamentos: 894 Destaque: não consta  

Linguagem: verbal Chamada: não há, apenas a foto publicada  

Postagem: manuscrito Link: não apresenta 

Tema: saudade Procedência: originalmente postado no 

Facebook 

Quadro 4: formulário para preenchimento das características analisadas  

Fonte: elaborado pela pesquisadora deste trabalho 

Figura 8: Post 3: Por você, jogava tudo para o alto 

Fonte: facebook/carpinejar
19
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disponível em: <http://on.fb.me/1Ml8891> (acessado em 11 de fevereiro de 2015) 

 

http://on.fb.me/1Ml8891
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O terceiro post (figura 8) tem por tema: paixão, onde o cronista apresenta em três 

frases curtas em uma imagem de fundo branco com fonte em preto a seguinte mensagem: 

“Por você, jogava tudo para o alto e lhe chamava para ficar comigo debaixo do guarda-

chuva. Carpinejar”. Sua assinatura também está na parte inferior, à direita da mensagem.  

No dia da coleta, 11 de fevereiro de 2015, ele teve 1.702 mil curtidas e 185 

compartilhamentos.   

Curtidas: 1.702 Data: 20 de dezembro de 2014 

Compartilhamentos: 185 Destaque: não consta 

Linguagem: verbal Chamada: não há, apenas a foto 

Postagem: manuscrito Link: não apresenta 

Tema: paixão Procedência: originalmente postado no 

Facebook 

Quadro 5: formulário para preenchimento das características analisadas  

Fonte: elaborado pela pesquisadora deste trabalho 

Figura 9: Post 4: Quem ama

 

Fonte: facebook.com/carpinejar
20
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disponível em: <http://on.fb.me/1Ml8igD> (acessado em 11/02/15) 
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O quarto post (figura 9) é sobre amor. O cronista destaca a seguinte mensagem em três 

curtas frases: “Quem ama não deixa a vida resolver, jamais se casa com o azar. Carpinejar”. 

A imagem está em um fundo preto com a escrita a punho em branco, a assinatura de 

Carpinejar está na parte inferior à direita da mensagem.  

No dia da coleta, 11 de fevereiro de 2015, o post teve 1.695 mil curtidas e 208 

compartilhamentos. 

Curtidas: 1.695 Data: 17 de dezembro de 2014 

Compartilhamentos: 208  Destaque: não consta 

Linguagem: verbal Chamada: não há, apenas a foto 

Postagem: manuscrito Link: não apresenta 

Tema: amor Procedência: originalmente postado no 

Facebook 

Quadro 6: formulário para preenchimento das características analisadas  

Fonte: elaborado pela pesquisadora deste trabalho 

 

Figura 10: Post 5: Nunca consegui 

Fonte: facebook.com/carpinejar
21 
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disponível em: <http://on.fb.me/1En55bT>( acessado em 11/02/15) 

http://on.fb.me/1En55bT
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O quinto post (figura 10) trata do tema: exagero. O escritor traz em oito breves linhas 

o seguinte texto: “Nunca consegui te amar pouco. Nunca fui discreto em meu amor. Até 

longe é assim. Meu desespero por ti ainda é muito. Minha raiva por ti ainda é muita. Minha 

dor por ti ainda é muita. Quem ama muito é exagerado. Em todos os sentidos. Carpinejar” 

No dia da coleta, 11 de fevereiro de 2015, a publicação teve 2.809 mil curtidas e 435 

compartilhamentos, a escrita foi em preto com fundo branco.  

 

Curtidas: 2.809 Data: 5 de dezembro de 2014 

Compartilhamentos: 435 Destaque: não consta 

Linguagem: verbal Chamada: não há, apenas a foto 

Postagem: manuscrito Link: não apresenta 

Tema: orgulho Procedência: originalmente postado no 

Facebook 

Quadro 7: formulário para preenchimento das características analisadas  

Fonte: elaborado pela pesquisadora deste trabalho 

 

Figura 11: Post 6: Obrigado por  

 

Fonte: facebook/carpinejar
22
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disponível em: <http://on.fb.me/1yO2UXX> (acessado em 21/2/2015) 
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O sexto post (figura 11) tem o tema: salvação. Publicação que traz um diferencial: 

além do manuscrito em onze breves linhas, em fonte branca com fundo preto, foi utilizado um 

título sublinhado e algumas palavras em negrito.  

A assinatura do autor também aparece sublinhada, porém, no canto superior à direita 

do título. Uma ressalva é que além do manuscrito, o cronista incluiu na publicação o texto 

digitado ‘tal e qual’ desde o título em caixa alta, e para a assinatura utilizou o endereço da sua 

fanpage ‘Fabrício Carpinejar’.  

OBRIGADO POR ME SALVAR – Fabricio Carpinejar 

No dia da coleta, 21 de fevereiro de 2015 a publicação obteve 1.246 mil curtidas e 169 

compartilhamentos.  

Curtidas: 1.246 Data: 7 de dezembro de 2014 

Compartilhamentos: 169 Destaque: não consta 

Linguagem: verbal 
além do texto publicado em formato de 

manuscrito, o escritor digitou junto da 

publicação 

Chamada: não há, apenas a foto 

Postagem: manuscrito Link: possui (da sua própria fanpage) 

Tema: salvação  Procedência: originalmente postado no 

Facebook 

Quadro 8: formulário para preenchimento das características analisadas  

Fonte: elaborado pela pesquisadora deste trabalho 
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Figura 12: Post7: O orgulho é apenas 

 

Fonte: facebook/carpinejar
23

 

O sétimo post (figura 12) tem como tema: orgulho. Em duas frases curtas, o cronista 

traz a seguinte mensagem: “O orgulho é apenas uma distância imaginária. Carpinejar”. Na 

data da coleta, 21 de fevereiro de 2015, a publicação teve 1.868 mil curtidas e 269 

compartilhamentos. Publicação em fundo branco com fonte em preto.  

 

Curtidas:1.868 Data: 1º de dezembro 2014 

Compartilhamentos: 269 Destaque: não consta 

Linguagem: verbal Chamada: não há, apenas foto 

Postagem: manuscrito Link: não há apresenta 

Tema: orgulho Procedência: originalmente postado no 

Facebook 

Quadro 9: formulário para preenchimento das características analisadas  

Fonte: elaborado pela pesquisadora deste trabalho 

 

Figura 13: Post 8: Não ama para fazer 
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disponível em: <http://on.fb.me/1BIEuA2> (acessado em 21/02/2015) 

 

http://on.fb.me/1BIEuA2
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Fonte: facebook/carpinejar
24 

A oitava publicação (figura 13) está dividida em seis quadrinhos, em três camadas com 

dois em cada, traz o seguinte tema: amor, nas três breves linhas: “Não ama para fazer 

sentindo, ama para perder os sentidos. Carpinejar”. 

Uma montagem feita pela filha do escritor Mariana Carpi contém elementos em preto 

e branco, em estilo de desenho: são duas imagens do escritor, uma na segunda camada com 

um avião ao lado do seu rosto, cinco estrelas, dois aviões, também a palavra Crash, uma 

onomatopeia, recurso segundo Recuero (2012) utilizado para simular sons da linguagem oral 

e para marcar elementos verbais e não verbais típicos das conversações orais.  

O conceito de ‘meme’ foi dado Richard Dawkins (apud Recuero, 2010) em sua obra 

“O Gene Egoísta” de 1976.  O autor fez um comparativo entre a evolução cultural com a 

evolução genética, onde ‘meme’ é o ‘gene’ da cultura que se perpetua através de seus 

replicadores, as pessoas.  

Para Blackmore (1999) o ‘meme’ é uma forma básica de aprendizado social, por meio 

da imitação (Blackmore, 1999 apud Recuero 2010). Coletado em 12 de fevereiro de 2015 com 

1.526 mil curtidas e  126 compartilhamentos.   
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 disponível em: <http://on.fb.me/1HeePmE> (acessado em 12/02/2015) 
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Curtidas: 1.526 Data: 20 de janeiro de 2015 

Compartilhamentos: 126 Destaque: não consta 

Linguagem: verbal, imagética e uso de 

recursos gráficos 
Chamada: não há, mas está creditado à 

filha do autor Mariana Carpi 

Postagem: manuscrito com ‘meme’ Link: não apresenta 

Tema: amor Procedência: originalmente postada no 

Facebook 

Quadro 10: formulário para preenchimento das características analisadas  

Fonte: elaborado pela pesquisadora deste trabalho 

 

Figura 14: Post 9: Eu me enfrentei 

Fonte: facebook.com/carpinejar
25 

O nono post (figura 14) traz o tema coragem, em duas curtas frases: “Eu me enfrentei 

para estar ao teu lado. Carpinejar” Publicado com o recurso destaque, com um fundo rosa e 

uma borda diferente das outras publicações. No dia da coleta a publicação teve 3.503 mil 

curtidas e 279 compartilhamentos.   

                                                           
25

disponível em: <http://on.fb.me/1xqQDNy> (acessado em 17/2/2015) 
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Curtidas: 3.503 Data: 17 de fevereiro de 2015 

Compartilhamentos: 279 Destaque: consta 

Linguagem: verbal Chamada: não há 

Postagem: manuscrito Link: não apresenta 

Tema: coragem Procedência: originalmente postado no 

Facebook 

Quadro 11: formulário para preenchimento das características analisadas  

Fonte: elaborado pela pesquisadora deste trabalho 

Figura 15: Post 10: Não despreze 

 

Fonte: facebook.com/carpinejar
26 

O 10º post (figura 15) aborda o tema amor em cinco linhas: “Não despreze o acaso, 

nem a força secreta de um amor. O que seria apenas um capítulo de sua vida pode virar o 

livro inteiro. Carpinejar”.  

 A publicação está em fundo branco, em fonte preta com a assinatura do escritor na 

parte inferior à direita.  No dia da coleta, 21 de fevereiro de 2015 a publicação teve 6.088 mil 

curtidas e 1.530 mil compartilhamentos. 
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Disponível em: <http://on.fb.me/1bHEH0p> (acessado em 21 de fevereiro de 2015). 

 



43 
 

 

Curtidas: 6.088 Data: 19 de fevereiro de 2015 

Compartilhamentos: 1.530 Destaque: não consta 

Linguagem: verbal Chamada: não há 

Postagem: manuscrito Link: não apresenta 

Tema: amor Procedência: originalmente postado no 

Facebook 

Quadro 12: formulário para preenchimento das características analisadas  

Fonte: elaborado pela pesquisadora deste trabalho 

 

 

Figura 16: Post 11: Amar é ter a plena liberdade 

 

Fonte: facebook.com/carpinejar
27 

O 11º post (figura 16) traz o tema amor. O autor faz a citação em quatro frases: “Amar 

é ter a plena liberdade para ser sincero e inconsequente, porque tudo é urgência. 

Carpinejar”. A publicação foi destacada no recurso do Facebook e está em fundo branco com 

a caligrafia em preto, com a assinatura de Carpinejar à direita na parte inferior.  
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disponível em: <http://on.fb.me/1GF9t5R> (acessado em 21 de fevereiro de 2015). 
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No dia da coleta, 21 de fevereiro de 2015 a publicação teve 4.088 mil curtidas e 580 

compartilhamentos. 

Curtidas: 4.088 Data: 21 de fevereiro de 2015 

Compartilhamentos: 580 Destaque: consta 

Tipo de linguagem: verbal Chamada: não há 

Tipo de postagem: manuscrito Link: não apresenta 

Tema: amor Procedência: originalmente postado no 

Facebook 

Quadro 13: formulário para preenchimento das características analisadas  

Fonte: elaborado pela pesquisadora deste trabalho 

Figura 17: Post 12: Só manda na felicidade 

Fonte: facebook.com/carpinejar
28 

O 12º post selecionado (figura 17) traz o tema felicidade, o escritor escreveu em 

quatro curtas linhas a seguinte mensagem:  

“Só manda na felicidade quem obedece o coração. Carpinejar”. 

Sendo que na segunda linha escreveu apenas a palavra felicidade, a publicação está em 

fundo branco, caligrafia em preto, a assinatura à direita na parte inferior, também foi 
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disponível em <http://on.fb.me/1yqTIbI> (acessado em 5 de março de 2015). 

http://on.fb.me/1yqTIbI
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publicada com destaque. No dia da coleta, 5 de março a publicação alcançou 3.772 mil 

curtidas e 826 compartilhamentos. 

Curtidas: 3.772 Data: 27 de fevereiro 

Compartilhamentos: 826 Destaque: consta 

Linguagem: verbal Chamada: não há 

Postagem: manuscrito Link: não apresenta  

Tema: felicidade Procedência:originalmente postado no 

Facebook 

Quadro 14: formulário para preenchimento das características analisadas  

Fonte: elaborado pela pesquisadora deste trabalho 

Figura 18: Post 13: Nunca percebemos de cara 

Fonte: facebook.com/carpinejar
29 

O 13º post (figura 18) selecionado tem como tema: amizade. A publicação em quatro 

linhas: “Nunca percebemos de cara quem é o nosso melhor amigo. Mas, pode ficar tranquilo, 

ele é que nos descobre antes. Carpinejar” está em fundo rosa, fonte em preto e a assinatura 

do autor à direita na parte inferior, também foi utilizado o recurso destaque.  No dia da coleta, 

5 de março, a publicação teve 3.069 mil curtidas  e 429  compartilhamentos. 
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 disponível em: http://on.fb.me/1NsrYu8 (acessado em 03 de março de 2015). 

http://on.fb.me/1NsrYu8
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Curtidas: 3.069 Data:2 de março de 2015 

Compartilhamentos: 429 Destaque: consta 

Linguagem: verbal Chamada: não há 

Postagem: manuscrito Link: não apresenta 

Tema: amizade Procedência de mídia: originalmente 

postado no Facebook 

Quadro 15: formulário para preenchimento das características analisadas  

Fonte: elaborado pela pesquisadora deste trabalho 

 

Figura 19: Post 14: No reencontro’ 

 

Fonte: facebook.com/carpinejar
30 

O 14º post (figura 19) retrata o tema saudade em duas breves linhas: “No reencontro, a 

saudade é inédita. Carpinejar”. Publicação em fundo branco, fonte em preto e a assinatura do escritor 

à direita no canto inferior, também foi utilizado o recurso destaque. Na data da coleta, 3 de março, a 

publicação teve 1.803 mil curtidas  e 221 compartilhamentos.  
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disponível em: http://on.fb.me/1IItJm1 (acessado em 03 de março de 2015). 

http://on.fb.me/1IItJm1
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Curtidas: 1.803 Data:3 de março 

Compartilhamentos: 221 Destaque: consta 

Linguagem: verbal Chamada: não há 

Postagem: manuscrito Link: não apresenta 

Tema: saudade Procedência: originalmente postado no 

Facebook 

Quadro 16: formulário para preenchimento das características analisadas  

Fonte: elaborado pela pesquisadora deste trabalho 

 

3.4 APONTAMENTOS DA ANÁLISE 

Durante o período de mapeamento do corpus, notou-se que esse estilo de publicação 

do escritor é a que possui maior número de compartilhamentos e curtidas. Foi possível 

comprovar isso, em entrevista com Carpinejar, quando ele afirma que “meu Facebook é um 

mural de indiretas de outras pessoas, tu fica marcando quem tu gosta.” 

Dos 14 posts capturados, considerados os mais populares, nenhum apresenta links que 

direcionassem para outras plataformas, sendo que o autor costuma replicar seus conteúdos 

publicados em outras esferas midiáticas em sua fanpage, desde seus textos de seu blog oficial, 

da sua participação de comentarista no programa Gaúcha Hoje da Rádio Gaúcha de Porto 

Alegre, de suas crônicas publicadas em Zero Hora todas às terças-feiras, os vídeos para o seu 

programa A Máquina, os textos do site O Globo, o qual ele também assina uma coluna 

semanal, todas suas publicações são sobre sentimentos. 

 A pesquisadora elaborou um gráfico ( Quadro 17) para elencar os temas que mais 

aparecem nas publicações, que são todas cotidianas e opinativas gênero estudado neste 

trabalho, que está relacionado a crônica, suas publicações são uma espécie de microcrônicas. 

A linguagem que mais predomina é a verbal. Os posts são todos manuscritos e um estilizado 

com ‘meme’. Também todos constam a presença da assinatura do escritor, como em uma 

dedicatória em um livro. Também é utilizado o recurso destaque em seis dos 14 posts 

selecionados.  
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(Quadro 17- gráfico sobre temas) 

Fonte: elaborado pela a pesquisadora 

4. Considerações finais 

O tema deste trabalho final de graduação compreende o entendimento da relação entre 

crônica e mídias digitais, mais especificamente no Facebook, site de rede social mais popular 

no mundo e no Brasil. Partimos do pressuposto de que a cibercultura provocou alterações no 

jornalismo, inclusive no gênero opinativo e no formato de crônica. 

 Para estudar estas inter-relações, optamos por avaliar a fanpage do cronista gaúcho 

Fabrício Carpinejar, por ser um autor que já utilizava blogs para interagir com seus leitores e, 

também, por experimentar outros tipos de escrita, mais próxima da linguagem hipertextual 

presente na Internet. Com os sites de redes sociais, Carpinejar deu nova apropriação ao seu 

trabalho: ao postar imagens no Instagram, compartilhar tuites e republicar conteúdos de 

diferentes mídias no Facebook. A partir do estudo exploratório pudemos notar que o autor 

também produz posts originais em sua fanpage, os quais são, em sua maioria, crônicas ou 

fragmentos de crônicas – ou ainda, como adotamos neste trabalho, microcrônicas, gênero 

recentemente apresentado por GEHRK e CABRAL (2014). Para as autoras, quanto mais curto 

for o texto, há maior interpelação da linguagem concisa feita pelo leitor, que necessita 

preencher lacunas, buscando na memória intertextos, imagens e fatos familiares que estão 

implícitos, sugeridos, velados no texto (GEHRK, CABRAL 2014, p,161).  Acreditamos que, 
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ao avaliar o corpus, encontramos postagens que cumprem o papel de microcrônica, pois são 

textos opinativos, fragmentados, quase em formato de versos.   

Com a plataforma escolhida para o trabalho foi possível perceber que ela não muda a 

atuação do autor como cronista, mas a reação, conforme explicou ele em entrevista: “tanto 

que antes, tu publicavas um texto no blog e recebias comentários esparsos ou comentários do 

momento, mas não tinha essa reação que é partilhar o texto imediatamente”. Carpinejar diz 

que considera seu Facebook um mural de indiretas para outras pessoas que deveriam lê-las. 

O autor que já tem uma experiência de blogueiro, agora utiliza as ferramentas 

midiáticas de uma forma mais completa, é a partir dela ele consegue ampliar seu capital 

social, construindo laços sociais, não apenas laços fracos, mas fortes. Pois como salientado 

por ele “de repente seu texto está compartilhado por milhares de pessoas, deixa de ser teu 

texto e se torna um estandarte da internet” (CARPINEJAR, 2015). Exemplo de que o autor 

consegue com suas publicações ganhar visibilidade e manter laços fortes com seus 

fãs/seguidores.  

Essa pesquisa está relacionada ao Jornalismo porque precisou ser feita a descrição de 

gêneros jornalísticos, entre eles o opinativo, o que faz que concordamos com Seixas (2009) 

‘aprender a fazer jornalismo é aprender a produzir gêneros jornalísticos’ (SEIXAS, 2009. p. 

1). Também possibilitou mostrar que a participação é hoje fundamental, um diferencial, quase 

uma obrigação das mídias, pois se ela não estimular a participação do público ela perde sua 

audiência, credibilidade, capital social e subsistência econômica.  

O estudo de caso proposto teve por finalidade obter possíveis respostas do problema 

deste trabalho “as postagens populares da fanpage de Fabrício Carpinejar são crônicas?” Para 

isso, foi realizada revisão bibliográfica sobre crônica e jornalismo opinativo, também foi 

discutido a reconfiguração dos gêneros no meio digital e avaliado os vínculos sociais entre 

cronista em sua fanpage no Facebook. 

Desta forma, para obtermos possíveis respostas do nosso problema foi preciso elencar 

os seguintes critérios que estaria no protocolo de análise: curtidas: quantos seguidores/fãs 

‘curtiram’ a publicação feita no período de análise–compartilhamentos: número de 

seguidores/fãs reproduziu a publicação de Carpinejar – tipo de linguagem: conteúdo é verbal 

ou não – tipo de postagem: se é manuscrito ou meme –  tema: qual sentimento é expressado 

em suas publicações – data:  dia que a publicação foi feita conforme informada na fanpage– 
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com ou sem destaque: recurso oferecido pelo Facebook nas publicações tanto em perfis 

quanto em fanpage,– comentário/chamada na publicação: se existe um comentário junto à 

publicação –link: se a publicação direciona o seguidor/fã para outra esfera midiática– 

procedência de mídia: se a publicação é oriunda de outra plataforma.  
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APÊNDICE 1: 

Sobre Fabrício Carpinejar 

Filho dos poetas Maria Carpie Carlos Nejar, cujo a união dos sobrenomes deu origem 

ao Carpinejar. Jornalista, 42 anos de idade, gaúcho, poeta, já foi professor universitário, é 

cronista, entrou no mercado editorial no final da década de 90 de lá pra cá são duas dezenas 

de livros já publicados, sua última obra. Lançada em 2015 reúne uma coletânea de 58 textos, 

que fala sobre idas e vindas de um casal e Carpinejar faz uma explanação sobre a resiliência 

amorosa em Para onde vai o amor? (Bertrand do Brasil).  

Já foi agraciado no mais tradicional prêmio do Livro no Brasil, o Jabuti, duas vezes, 

em 2009 na categoria Contos e Crônicas com a coletânea "Canalha! " (Bertrand Brasil), e em 

2012 na Categoria Infanto-Juvenil com Votupira (SM Edições).Também recebeu premiação 

da Associação Paulista dos Críticos de Artes em 2011, com a melhor obra infanto-juvenil com 

o título "Filhote de Cruz Credo" (Girafinha). 

Carpinejar está atualmente em todas as mídias, desde seu blog pessoal, na rádio é 

comentarista do programa Gaúcha Hoje (Rádio Gaúcha), na TV Gazeta apresenta o seu 

programa ‘A Máquina’, também é comentarista quinzenalmente no programa Encontro com 

Fátima Bernardes da TV Globo, escreve para o jornal impresso Zero Hora, todas às terças-

feiras e aos finais de semana assina crônicas para o caderno Donna ZH, tem um blog no jornal 

O Globo, escreve para as revistas Pais & Filhos e Isto É Gente. Está presente também nas 

redes sociais: Facebook, Instagram e Twitter.   

APÊNDICE 2: 

Entrevista pessoalmente com o escritor em sua visita à Santa Maria, no dia 8 de maio de 2015.  

Entrevista 

TA – Sua atuação como cronista mudou com o Facebook? 

 FC – O Facebook não muda a ação, a atuação, ele muda a reação. Tanto que antes, tu 

publicava um texto no blog e recebia comentários esparsos ou comentários do momento, mas 

não tinha essa reação que é partilhar o texto  imediatamente, de repente o teu texto está 

compartilhado por milhares de pessoas, deixa de ser teu texto e se torna um estandarte da 

internet. E isso é incrível, a velocidade da resposta e ver só no ‘face’, é o comentário sobre o 
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comentário, então alguém comenta o teu texto e já chama alguém para comentar e cria janela 

dentro de janelas, vínculos. E na medida como eu escrevo muito sobre amor, a uma espécie 

de, o leitor não me lê, ele me encarna, ou seja, nossa! O meu Facebook é um mural de 

indiretas de outras pessoas, tu fica marcando quem tu gostaria que lesse aquilo, então ao 

mesmo tempo que o Facebook gera o amor como essa identificação, de quem entende o meu 

texto como parte de sua vida gera também um ódio, porque eu sou usado para dar um recado 

ao outro, o que acostuma acontecer, é, eu vivo em uma intolerância que é: “quem me ama me 

ama muito, as mulheres me amam muito e os seus respectivos namorados e maridos me 

odeiam”.  

TA – Como é sua relação com os fãs/seguidores no Facebook? 

FC – Eu leio tudo, mas cada texto passa de 300 comentários, não tenho como comentar, e se 

for comentar cada um, só se for alguma coisa muito pertinente para esclarecer alguma 

opinião. – In box tem bastante coisa, é demais! A minha vida é intransitável porque têm os 

Facebooks pessoais e têm quatro fanpages.  

TA – Alguém administra suas publicações nas redes sociais? um social mídia?  

FC – Sou eu que administro. Eu tenho a ajuda da Francesca Romani, minha produtora, ela faz 

o apoio logístico, eu deixo o texto pronto e ela publica. Eu tenho celular, eu posso postar 

qualquer coisa do meu celular, “eu sei fazer duas coisas ao mesmo tempo”.  

TA – As publicações dos manuscritos são programadas? 

FC –Não todas, mas eu programo sim.  

TA – Você produz algum material exclusivo para o Facebook ou ele é proveniente de 

outras redes e outras mídias, como Zero Hora, Twitter, comentário da Gaúcha Hoje, O 

Globo, entre outros? 

FC –O Twitter tem vida própria, mas ao mesmo tempo serve pra link para as publicações, o 

Instagram também tem vida própria, mas assim, a vida privada e a vida pública estão muito 

entrelaçadas, é como se fosse uma série, as pessoas acabam sabendo quem são meus filhos, se 

estou casado ou não estou, se eu estou sofrendo ou não. 

No ‘Face’, tem as publicação certas e definitivas, que a Zero às terças, que é o Gaúcha  
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Tem textos que são do momento, por exemplo, se eu estou lá em uma ternura emocional. As 

frases à mão, se eu estou em casa eu escaneio, scanner tem textura, se eu tô viajando é foto, o 

que pode acontecer é eu fazer uma montagem de alguma frase do twitter.  

 

TA – Os manuscritos postados no Facebook surgem como? São específicos para 

fanpage? São recortes de crônicas, insights ou apenas um estilo de escrita? 

FC –Se eu estou em casa eu escaneio, não é a mesma coisa, são específicos, mas o que pode 

acontecer, se eu não tenho o que fazer pego assino e faço a foto.  

TA – Conteúdo que tu produz é mais aceito? 

FC –É muito mais aceito, porque as pessoas compartilham, são verdades momentâneas,  de 

repente elas se sentem decifradas, de repente tu quer falar pra alguém e outra pessoa venho 

falar no teu lugar.  

TA –As crônicas são escritas no computador? 

 FC –São escritas pelo iphone (aparelho de celular).  

TA – Você considera que as Redes Sociais contribuem para promover o seu trabalho e 

sua pessoa? 

FC – Não promover, mas confudir o modo de como as pessoas me enxergam, quanto mais 

elas ficarem confusas mais elas vão me procurar.  

Porque eu amo o leitor, pra homenagear o leitor, porque eu sou leitor, eu já fiquei em fila de 

autógrafos pelos meus autores prediletos, eu sei o que é encontrar alguém que tu já dividiu a 

tua solidão  

Dividir a solidão é algo muito raro, eu sei o que significa a solidão , na hora que eu tô fazendo 

palestra eu tô vendo cada um lá, eu tô vendo se o  estava resistente, indisposto, eu não tô no 

automático, e isso que é incrível, tu pode se perder em uma palestra, tu pode não ter o que 

falar, se sentir vivo como um toureiro. 

A rede aumenta tudo, potencializa tudo, se tu és passional tu ficas muito mais passional, se tu 

és lerdo tu ficas muito mais lerdo, a rede não é responsável só queela amplia a tua potência, 
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ela é imprevisível também, é como se fosse uma roleta russa, tu tá colocando uma ficha, mas, 

pode perder tudo, faz uma frase babaca, “isso é muito legal” quem entra na internet não pensa 

que está bem intencionado, tem gente que tá lá só pra te avacalhar, só pra te destruir, a maior 

parte dos vídeos que as pessoas assistem não são bem intencionados, são gafes,  tropeços, 

sátiras, tu tem que estar disposto a lidar com a maldade, ainda mais se tu escreve com  o 

coração, tu pode se machucar muito pela internet, acho que tem que ter gente na internet 

capaz de proteger os outros, tinha que ter salva-vidas na internet, muitas pessoas morrem 

afogadas.  

 

 


