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RESUMO 

 

Em sua Teoria do Acontecimento Comunicacional, Marcondes Filho propõe uma nova 

forma de concepção da comunicação e uma abordagem própria para o estudo na área (o 

metáporo). Neste artigo, acompanhamos como a imprensa em Cuiabá ressignifica um fato 

corriqueiro do noticiário policial, observando os movimentos desse Acontecimento 

comunicacional em sua origem e em suas diferentes formas de manifestação (sinalização, 

informação, comunicação). Esse exercício nos permite não apenas praticar os preceitos 

teórico-epistemológicos do autor como identificar neste momento comunicacional 

conceitos de Deleuze e Guattari como agenciamento, reterritorialização e máquina de 

guerra. 
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A ORIGEM DA NOTÍCIA 

Uma das rotinas dos repórteres que trabalham na editoria de Polícia ou mesmo no 

caderno de Cidades é dar uma olhada nos boletins de ocorrência que a Polícia Militar 

registra no dia. Dali, podem sair possíveis pautas, casos inusitados, crimes de grande 

impacto. Conforme a política editorial do veículo de comunicação, há um aproveitamento 

maior ou menor daquele conteúdo. Alguns optam por ir além da reprodução do boletim 

de ocorrência, que traz obrigatoriamente um relato breve do crime ocorrido, buscando 

outras fontes e testemunhas. Jornalistas que criam laços de confiança com policiais 

conseguem informações diferenciadas, o que abre espaço para abordagens diferentes, ou 

matérias mais completas.  

No dia 10 de maio de 2018, mais um boletim de ocorrência tornou-se notícia. Três 

jovens no município de Pedra Preta (cidade de Mato Grosso com quase 17 mil habitantes) 

                                                 
1 Trabalho apresentado no GP Teorias da Comunicação, XVIII Encontro dos Grupos de Pesquisas em Comunicação, 

evento componente do 41º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 

 
2 Mestranda do Programa de Pós-Graduação de Estudos de Cultura Contemporânea (Ecco) da Universidade Federal de 

Mato Grosso (UFMT), e-mail: camilabinipr@gmail.com. 
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foram detidas sob suspeita de tráfico de drogas na noite anterior. A polícia vinha 

recebendo denúncias anônimas de que na “antiga casa da Dete” havia uma movimentação 

incomum: parecia funcionar ali uma “boca de fumo”. Rondas diárias passaram a ser feitas 

no endereço, e na noite de quarta para quinta, um usuário “conhecido” dos policiais saía 

da casa quando se deparou com a viatura e tentou voltar para dentro da residência. Na 

abordagem, os policiais acharam dois papelotes de pasta à base de cocaína, que o rapaz 

acabou atestando ter comprado naquela casa – que passou por revista, resultando na 

detenção de três jovens que seriam as responsáveis pelo comércio de drogas no local.  

Apesar de relatar um fato de “desequilíbrio” – o tráfico e o uso de drogas –, o B.O. 

2018.150006 não trazia nenhuma informação que apontasse para uma situação 

diferenciada das rotineiras que os repórteres de Polícia costumam registrar. Algumas 

horas depois, às 17h18, o site de notícias Agora MT publica a primeira matéria3 sobre o 

caso, dando destaque para o fato de duas das detidas serem irmãs gêmeas. Outros dois 

sites republicam a matéria, até então restrita à narrativa do B.O. Será somente no dia 11 

de maio, às 16h37, que o site Midianews4, um dos com maior alcance em Cuiabá, trata 

do assunto, mas sob uma outra ótica: a notícia passa a ser a foto de registro criminal, em 

que – ao contrário da postura usual, em que os suspeitos ficam de frente para a câmera, 

geralmente sérios – as três amigas estão posando, sorrindo.  

A partir dessa publicação, com título “Jovens fazem pose e sorriem para foto após 

prisão em MT”, a notícia passa por uma reconfiguração em seu conteúdo. O mesmo fato 

– a prisão de três jovens em Pedra Preta – tem então derivadas duas notícias: o registro 

de que houve a prisão e o estranhamento com a fotografia posada (reproduzida abaixo). 

Neste artigo, iremos acompanhar como essa fotografia reconfigura o que seria mais uma 

simples notícia policial de transcrição de boletim de ocorrência em um conteúdo à parte, 

com maior potencial comunicacional e, consequentemente, alcance ampliado na internet.  

                                                 
3 Acessível em https://www.agoramt.com.br/2018/05/gemeas-e-amiga-sao-presas-com-droga-em-pedra-preta/  
4 Acessível em http://www.midianews.com.br/policia/jovens-fazem-pose-e-sorriem-para-foto-apos-prisao-em-

mt/324446  

https://www.agoramt.com.br/2018/05/gemeas-e-amiga-sao-presas-com-droga-em-pedra-preta/
http://www.midianews.com.br/policia/jovens-fazem-pose-e-sorriem-para-foto-apos-prisao-em-mt/324446
http://www.midianews.com.br/policia/jovens-fazem-pose-e-sorriem-para-foto-apos-prisao-em-mt/324446
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 Imagem 1: Jovens presas em 10-05-2018. Crédito: Polícia Militar. 

 

 

O ACONTECIMENTO COMUNICACIONAL  

Ainda presente em algumas das produções acadêmicas da área, o chamado modelo 

informacional da comunicação, canonicamente instituído a partir da proposta de Shannon 

e Weaver nos anos 1940, considera que o ato comunicacional consiste na transmissão de 

mensagens de A para B, em uma situação de linearidade que permitiria a análise de efeitos 

sobre os receptores e inferências por parte do emissor em busca da maior eficácia possível 

no processo. Distanciamo-nos dessa abordagem, optando por um paradigma teórico que 

toma a comunicação em seu movimento, exatamente nas interações dinâmicas que a 

constituem como fenômeno que nos permite perceber e compreender o social no qual está 

inscrito (FRANÇA, 2003). A nós, interessa-nos perceber a comunicação no “momento 

de sua realização” (MARCONDES FILHO, 2013. P.57); compreendermos o fenômeno 

comunicacional em sua ocorrência, vez que o momento de sua emergência não poderá ser 

repetido ou reproduzido: é único, singular. Para tal, é necessário vivermos o 

Acontecimento comunicacional para que possamos apreendê-lo e, em seguida, descrevê-

lo. É uma decisão epistemológica e metodológica que nos coloca no caminho da 

fenomenologia, enfocando pura e totalmente o acontecer comunicacional em sua 

manifestação; e considerando que todas as consequências, reflexos ou impactos derivados 

desse momento serão objeto para investigações em outras áreas do conhecimento que não 

a Comunicação.  

Assim, o conceito que adotamos neste artigo para tratarmos de “comunicação” é 

o proposto por Ciro Marcondes Filho (2010) em sua Nova Teoria da Comunicação, que 

também pode ser denominada de Teoria do Acontecimento Comunicacional. Nessa 

proposta, há uma distinção entre a sinalização, a informação e a comunicação. A emissão 

de sinais pode ser intencional ou não: semáforo, conversa no elevador, uma roupa, a 

pichação no muro da escola, uma música ambiente são exemplos de sinalizações que nos 
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atingem cotidianamente e que, na maior parte das vezes, não nos comunicam nada. Estão 

aí, soltos nessa atmosfera de conteúdos – o contínuo atmosférico mediático 

(MARCONDES FILHO, 2010) – formada por veículos de comunicação, pessoas, 

governos, empresas, grupos, etc. Quando algum desses sinais nos chama a atenção, nós 

nos voltamos a eles para dar-lhes algum sentido, algum significado. É quando ocorre a 

informação, um movimento em que a pessoa “colhe” um sinal para inseri-lo em seu 

repertório já existente de ideias, crenças, valores, sensações. A informação, assim, tem 

um caráter conservador, pois corrobora percepções, reafirma preceitos, fortalece 

posicionamentos.  

A informação, portanto, tem uma função de apoio, de aumento de minhas 

salvaguardas, de agregação de novos dados para meu agir no mundo. Ela está 

ligada à decisão, a um ato racional de eu selecionar no mundo os sinais que me 

interessam e refutar aqueles que me são indiferentes. É, portanto, um elemento 

que administro e incorporo em meu repertório por seleção consciente. Ela tem 

caráter agregador, aditivo, ampliador daquilo que eu já possuo. Serve, assim, de 

componente conservador e reforçador da minha consciência e de meu estar no 

mundo. (MARCONDES FILHO, 2013, p.26) 

A comunicação é de outra natureza. Com ou sem intencionalidade, as pessoas são 

impactadas por algum sinal que as leva a uma (rápida) reflexão: é um choque, algo fala 

com elas, afeta-as, mexendo com sentimentos e emoções, tirando-lhes do usual e 

provocando-as a pensar. Geralmente, há um forte componente estético envolvido, que 

ativa outros sentidos que não a razão: comunicação afeta as pessoas. Sua ocorrência, na 

conjuntura contemporânea de sociedade da informação, é cada vez mais rara. Estamos 

falando de um Acontecimento, algo em movimento, muito distante do paradigma 

“matemático” de se perceber a comunicação como um processo linear que começa no 

emissor e termina no receptor. A experiência da comunicação não é material: é uma 

vivência, peculiar, que leva as pessoas a uma posterior construção de sentidos sobre sua 

realidade. 

A comunicação, portanto, é essa totalidade, o ato único, indivisível, esse 

pertencimento a um só e mesmo mundo, é o momento mágico de um 

Acontecimento comunicacional. Isso significa dizer que não possuímos a 

comunicação; antes, ela nos possui. (MARCONDES FILHO, 2013, p.47)  

Estamos, assim, rodeados por sinais os mais variados possíveis, que podem vir a 

se tornar uma informação para cada um de nós, e que, dependendo de seu potencial de 

nos afetar, poderão levar a um instante de comunicação. A sociedade da informação, neste 
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prisma, seria mais certamente uma sociedade da sinalização, e essa difusão permanente 

de sinais pode estar sendo inoperante, banalizando conteúdos que vão perdendo 

gradativamente o seu potencial de nos comunicar. Experimentamos muitos textos, em 

diferentes plataformas – mas experimentamos pouca comunicação.  

A incomunicabilidade é produzida pelos próprios meios de comunicação que, 

criando um mesmo mundo para todos, um mundo viciado nos mesmos temas, nas 

mesmas formas de ver, na mesma sensibilidade, nos torna a todos “congruentes”. 

Repete-se infinitamente o mesmo, são as “matrizes”, que sistematicamente são 

postas em circulação através da serialidade e na repetição infinita do mesmo. O 

monólogo coletivo cria uma situação tal que ninguém tem mais nada a trocar com 

o outro, pois todos partilham das mesmas emoções, sensações, percepções de 

mundo, tornando-se, assim, emudecidos. (MARCONDES FILHO, 2010, p. 36)  

O Acontecimento comunicacional, além de raro e improvável, requer que as 

pessoas estejam dispostas a serem afetadas. Será quando as defesas conscientes e 

inconscientes estiverem reduzidas que o choque da comunicação poderá ecoar. A relação 

racional de uma pessoa com um determinado conteúdo tende a reduzir a possibilidade da 

comunicação, vez que quando emergir, esta lhe trará uma situação nem sempre 

confortável – haverá, como associa Marcondes Filho (2010), uma violência. A pessoa 

sairá daquele estado habitual (seja ele qual for) para experimentar uma sensação de 

questionamento, de dúvida, de incerteza, de desconhecimento. Somente esse impacto – 

que é muito rápido, se dá em fração de segundos – poderá abrir espaço para que uma nova 

configuração interna seja possível, caracterizando, assim, a emergência da comunicação.  

É por isso que estamos adotando uma concepção de comunicação em que a 

expressão estética – a manifestação das sensações, das emoções, das percepções – é vital. 

Esta comunicação frequentemente é engatilhada a partir do sensorial, de uma 

manifestação estética, que “abre” portões para que, então, a pessoa possa levar aquele 

fenômeno para níveis mais racionais. Assim, um livro, uma música, um olhar, um aroma, 

um gosto, uma imagem, um filme – tudo pode nos comunicar, desde que, de alguma 

forma, consiga “acionar” algo em cada indivíduo. Essa necessidade de uma 

expressividade reforça a percepção de que uma maior quantidade de sinais não irá garantir 

uma maior probabilidade de Acontecimentos comunicacionais. E pode nos ajudar a 

compreender como uma notícia policial rotineira adquire um potencial comunicacional 

muito maior quando uma fotografia entra em cena.  
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DO SINAL À COMUNICAÇÃO 

Com o backdrop oficial da Polícia Militar ao fundo, três jovens sorriem para a 

câmera. Uma delas, à esquerda, está algemada, e posiciona seu corpo de lado. As outras 

duas, irmãs gêmeas, também riem e têm as mãos na cintura. É uma fotografia posada, e 

diferentemente da maior parte das imagens que resultam dessa identificação criminal, 

vemos pessoas sorridentes, aparentando alegria e nenhum incômodo ou embaraço pela 

prisão. A foto foi compartilhada pelos policiais à imprensa local ao lado de mais duas 

outras imagens, mais usuais (reproduzidas abaixo).  

  

Outras fotos compartilhadas pela PM referentes ao caso de Pedra Preta (MT), em 10-05-2018. Crédito: Polícia 

Militar-MT. 

 Os primeiros sites de notícias que publicaram a prisão utilizaram a foto com as 

jovens de costas e a foto com o conteúdo apreendido (mais de 90 papelotes de cocaína e 

pasta à base de cocaína). Será a partir da notícia do site Midianews, que reproduz a foto 

posada, que o registro corriqueiro de uma prisão de pessoas suspeitas de tráfico assume 

um tom mais irônico. Surgem adjetivos nos títulos e nas chamadas (deboche, bizarro, 

juventude perdida, bonitas, “no estilo”, etc.). O número de comentários por parte de 

leitores começa a aumentar. Mais de 30 publicações derivadas das primeiras notícias 

sobre a foto posada ocorreram em três dias, em veículos de comunicação de cidades de 

todo o Brasil – Mato Grosso do Sul, Pará, Bahia, Minas Gerais, São Paulo, entre outros. 

O conteúdo se dissemina principalmente junto a veículos voltados para assuntos 

“polêmicos”, “sensacionais”, que levam a cliques imediatos.  

Nosso enfoque, agora, é acompanhar a viagem desta “nova” notícia, em que o 

“fato” jornalístico em si é deixado em segundo plano em detrimento do poder da imagem 

da fotografia. Seu caminho teve origem no contínuo atmosférico mediático 

(MARCONDES FILHO, 2010), atmosfera incorpórea que condensa a realidade medial 
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contemporânea. E que, a partir do permanente movimento de sinais, informação, 

sensações, ideias, conteúdos, constitui um campo de sentidos produzidos a partir e pelos 

meios de comunicação atuais, em interação constante com os indivíduos e as esferas de 

poder constituídos socialmente. Podemos pensá-lo como uma estante em que estão 

disponíveis, acessíveis, todos os textos (na mais ampla concepção do termo) produzidos 

e reproduzidos cotidianamente, e, a partir dos quais, pessoas, grupos, instituições, 

empresas, todos irão elaborar seus sentidos e sua compreensão de mundo. 

Ao ser publicada pelo primeiro site, a notícia passa a compor o contínuo 

atmosférico mediático, concorrendo com inúmeros outros conteúdos de diversas 

modalidades. Será transformada em informação quando a equipe de jornalismo do site 

Midianews se detém sobre a fotografia recebida em um grupo de Whatsapp e a 

correlaciona com o conteúdo daquele Boletim de Ocorrência já tornado público. “Achei 

bizarro”, afirmou a repórter5  que assina a matéria. Este é um daqueles momentos em que 

algo impacta, afeta, atinge de determinada maneira o indivíduo de forma que este é então 

“comunicado”. Houve um choque, uma parada naquilo que se está fazendo, uma 

desautomatização. Aquele conteúdo “falou” com a repórter, colocando-a “em suspenso” 

por segundos e provocando-lhe um rápido momento de reflexão. Deu-se aí, um 

Acontecimento comunicacional (MARCONDES FILHO, 2010).  

Da afecção que a fotografia causou, desse choque que a fez “pensar”, e que 

manifestou na esfera do sensível, a repórter parte-se para uma reconfiguração. Passa a 

reconsiderar a possibilidade de, sim!, publicar aquela notícia, contrariando uma premissa 

do jornalismo de se evitar “requentar” conteúdos “velhos”. Segue-se a tentativa de 

convencimento dos editores, negociações e a tomada de decisão: vamos publicar. Com a 

confirmação de que a fotografia era das jovens presas em Pedra Preta, uma nova narrativa 

surge: a história da pose se torna então o fato a ser noticiado.  

Foi, assim, a partir do impacto de uma imagem, que “comunicou” alguém na 

redação do site de notícias cuiabano, que um novo sentido passa a ser construído e 

reproduzido sobre um fato já noticiado. Um sinal foi retirado da “estante”, percebido, 

sentido, reconfigurado, tornado uma nova informação – e isso porque conseguiu 

                                                 
5 A jornalista Daffiny Delgado, que assina a matéria publicada pelo Midianews, relatou à autora como ocorreu a 

publicação. 
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comunicar alguém. Ao construir uma nova narrativa sobre a foto, tornando-a fato, a 

repórter permitiu a sobrevida daquele conteúdo com um potencial comunicacional muito 

maior do que quando originalmente foi noticiado.  

É preciso observar também o agenciamento (DELEUZE & GUATTARI, 1997) 

não apenas da repórter, mas também das três jovens que foram retratadas. Embora não 

nos tenha sido possível acessá-las6, a imagem produzida por elas também nos “fala”. É 

uma reação à situação dada: reterritorialização daquele território da fotografia de 

identificação criminal com a pose, um dispor de corpos e face que estabelecem uma nova 

noção de ambiente. Com o corpo e seus gestos, elas criam naquele ambiente já instalado 

um novo lugar a partir de suas expressividades e comportamento. É possível ouvi-las: 

“esta imagem e estes corpos são meus”.  

Eis, portanto, a primeira divisão de todo agenciamento: por um lado, 

agenciamento maquínico, por outro, e ao mesmo tempo, agenciamento de 

enunciação. Em cada caso é preciso encontrar um e outro: o que se faz e o que se 

diz? E entre ambos, entre o conteúdo e a expressão, se estabelece uma nova 

relação que ainda não aparecia nos estratos: os enunciados ou as expressões 

exprimem transformações incorporais que "se atribuem" como tais 

(propriedades) aos corpos ou aos conteúdos. (DELEUZE & GUATTARI, 1997, 

v.5, p. 192).  

O conteúdo, o fato: seriam presas. Como a prisão seria registrada naquele 

momento e “guardada” para a posteridade coube a elas definirem, mesmo estando em um 

território controlado pelo Estado, representado pela Polícia Militar. Naquela foto, com as 

mãos na cintura, sorrisos abertos e rostos mostrando o melhor ângulo, elas deixaram de 

ser as suspeitas detidas de tráfico: recriaram-se, por meio da imagem, como autoras de 

sua própria narrativa, reterritorializando-se a partir da expressividade corporal. Fichadas, 

detidas, suspeitas – mas proprietárias de sua imagem – que, a partir daquele momento, 

seria pública. Sem juízo de valor sobre o que pretendiam comunicar com a pose para a 

foto, podemos considerá-las naquele momento específico – o ínterim em que se 

posicionaram frente à câmera – como verdadeiras “máquinas de guerra” (DELEUZE & 

GUATTARI, 1997).  

Do mesmo modo, as máquinas de guerra têm uma potência de metamorfose, pela 

qual elas certamente se fazem capturar pelos Estados, mas pela qual também elas 

                                                 
6 Conforme o Diário Oficial da Justiça de Mato Grosso, em 11 de junho o pedido de habeas corpus das três foi negado, 

e elas continuavam presas até o fechamento deste artigo. 
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resistem a essa captura e renascem sob outras formas, com outros "objetos" que 

não a guerra (a revolução?). (DELEUZE & GUATTARI, 1997, v.5, p.113) 

 

CONSIDERAÇÕES 

 Ao acompanharmos a trajetória de uma rotineira notícia feita a partir de um 

Boletim de Ocorrência rumo à reverberação inesperada no contínuo atmosférico 

mediático, acreditamos ter sido possível vivenciarmos um Acontecimento 

comunicacional tal qual nos propõe Marcondes Filho (2010). Pudemos perceber 

diferentes momentos qualitativos de um mesmo conteúdo ecoando ora como sinal, ora 

como informação, ora como comunicação. Não em uma linha reta, mas sim em estágios 

sucessivos. No caso observado, fica patente a fluidez da comunicação, sua dinâmica 

permanente, em que o movimento parte de um sinal – o boletim de ocorrência – para duas 

expressividades distintas e concomitantes: enquanto em alguns sites de notícia havia a 

transfiguração do B.O. em uma unidade de informação (a notícia), vimos também a 

emergência da comunicação pura (o estranhamento da repórter) a partir da entrada em 

contato com a fotografia, levando em seguida a uma nova reconfiguração daquele 

conteúdo.  

E não para: percebemos também na expressividade da pose das jovens um 

potencial comunicacional considerável, seja para os policiais presentes durante a 

fotografia, seja para quem ‘leu’ a imagem posteriormente reproduzida daquele momento 

– como a repórter. A profusão de comentários nos sites de notícia também permite 

intuirmos que a “segunda” notícia – a notícia sobre a foto – impactou muitas pessoas, 

algumas sendo informadas, outras comunicadas7.  

Não nos foi permitido investigar o que as levou a optarem por aquela forma de 

serem fotografadas. Não sabemos se alguém (um policial? Outro preso? Alguém da 

imprensa?) na delegacia sugeriu a pose. Não iremos saber se as três tinham alguma 

intencionalidade específica naquele posar. Ficaremos em dúvida se a pose e os sorrisos 

seriam indício de uma dificuldade das meninas em compreender o momento da prisão, 

ou se expressariam apenas a banalização com que se portaram frente àquela situação. Da 

                                                 
7 Uma análise voltada para os comentários publicados pelos leitores também permitiria a percepção sobre o potencial 

comunicacional da notícia; porém, não foi o objetivo do presente artigo. 
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mesma forma, não sabemos, ao certo, quem liberou a fotografia para a imprensa – teria 

sido algum policial militar? – e com que intenção. Todas essas impossibilidades de 

tradução do fenômeno não inviabilizam a constatação de que, sim, ali naquele 10 de maio 

de 2018, emergiu uma ação – um posar frente à câmera – que, ao atingir o contínuo 

atmosférico mediático, adquiriu potencial comunicacional considerável, modificando a 

trajetória de uma corriqueira notícia policial para níveis de atenção maiores.  

 Esse exercício de pesquisa sobre um Acontecimento comunicacional corrobora o 

conceito de comunicação como um campo de estudo “nômade” (DELEUZE & 

GATTARI, 1997), em que a rigidez do enquadramento do fato – proposta por outros 

paradigmas científicos que se voltam sobre a comunicação – pode levar a sua perda. Um 

campo em que o pesquisador precisa, assim como o indivíduo que se pretende “ser 

comunicado”, se abrir, se permitir sentir e vivenciar o fenômeno para que seja possível 

expressá-lo – com e apesar de todas as limitações da linguagem. E que salienta o potencial 

comunicacional que se amplia a partir da entrada em cena de uma imagem, um simples 

fotografia, que captura a padronização da linguagem jornalística (escrita, diagramação, 

persuasão nos títulos), e a supera, causando uma afecção que a notícia “em si” não 

alcançaria. O que nos sugere, então, que, se a afecção é necessária para vislumbrarmos o 

acontecer da comunicação, talvez seja hora de tomarmos a notícia, a reportagem e o 

jornalismo em seu caráter mais expressivo, mais estético – o que pede um futuro esforço 

de investigação. 
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