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Resumo 

 

A sensação de angústia e desamparo do homem contemporâneo parece ser reflexo das 

mudanças ocorridas a partir do racionalismo, acentuadas com o advento da internet. 

Sendo assim, o objetivo deste trabalho é identificar as noções de angústia e desamparo 

presentes nos discursos das redes sociais online, através da fanpage “Ajudar o povo de 

humanas a fazer miçanga”. A metodologia adotada será a análise de conteúdo, proposta 

por Laurence Bardin (2006) e o corpus é constituído pelas postagens da página no dia 

27 e 28 de novembro de 2016. 

 

 

Palavras-chave: Pós-modernidade; Riso; Redes sociais; Ajudar o povo de humanas a 

fazer miçanga. 

 

 

Introdução 

 O conjunto de mudanças despertadas pelo racionalismo resultou, de certo modo, 

na perda de referência dos sujeitos. As religiões, os governos e as demais instituições 

modernas deixam de ser entendidas como elemento norteador central da vida humana, 

tampouco dão respostas satisfatórias sobre os caminhos a seguir no futuro. Esse 

processo eleva a sensação de imprevisibilidade a ponto de os sujeitos buscarem 

preencher esse espaço com novas soluções que potencializam as capacidades humanas 

ao mesmo tempo em que revelam suas fragilidades. 

As redes sociais online têm contribuído para ampliar a interação entre as 

pessoas, auxiliando na manutenção de laços e na circulação de informações. Sendo 

assim, são ambientes em que é possível pesquisar vestígios distintivos da condição 

humana atual, pois revelam formas de expressão e subjetividades humanas. 

                                                 
1 Trabalho apresentado no DT 5 – Comunicação multimídia do XXII Congresso de Ciências da Comunicação na 

Região Sudeste, realizado de 22 a 24 de junho de 2017. 
2 Mestranda em Comunicação Social pela Universidade Federal de Juiz de Fora. E-mail: michelepereiraa@gmail.com 
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Um dos conteúdos com maior aderência no Facebook é o humor. Nesse 

contexto, a página “Ajudar o povo de humanas a fazer miçanga” é um caso digno de 

atenção. Atualmente, conta com mais de 3 milhões e 400 mil seguidores3 e é uma das 

páginas do gênero mais curtidas no Brasil. Criada em 2013, dedica-se a publicar 

conteúdo que evidencia os conflitos humanos e expõe, por muitas vezes, a fragilidade 

em relação às situações que a vida apresenta. 

 O objetivo deste trabalho é identificar as noções de angústia e desamparo 

presentes nos discursos das redes sociais online, através da fanpage “Ajudar o povo de 

humanas a fazer miçanga”. A metodologia adotada será a análise de conteúdo, proposta 

por Laurence Bardin (2006) e o corpus é constituído pelas postagens da página no dia 

27 e 28 de novembro de 2016.  

1 A sensação de desamparo do homem moderno 

Como estamos nos tornando aquilo que somos? A frase que dá título a este 

trabalho é atribuída a Píndaro, filósofo da Grécia Antiga. Em tempos menos distantes, 

no seio do existencialismo, Nietzsche retomou a questão. Para o filósofo, a ciência, a 

filosofia, o direito, a política e a religião eram amarras que privavam o ser humano de 

ser quem ele realmente é, pois o sujeitavam a seus parâmetros.  

Com o advento da modernidade, no entanto, o racionalismo se torna o novo eixo 

sobre o qual a sociedade ocidental constrói suas visões de mundo. Para um dos 

principais teóricos racionalistas, hoje considerado um dos fundadores da filosofia 

moderna, René Descartes (1957), o homem seria um sujeito pensante e consciente que 

deveria se apoiar na dúvida como método de construção de seus saberes. A crença na 

autossuficiência e autonomia do ser humano, então, leva a mudanças radicais nas mais 

diversas esferas observáveis.  

Entre os filósofos atuais, a discussão gira em torno de uma possível ruptura 

como a modernidade, no sentido de um esgotamento do paradigma moderno. Outros, 

como Bauman (2008), apontam para uma situação de transição em que há um 

aprofundamento das características que distinguem a modernidade, fenômeno que ele 

chama de modernidade líquida. Os teóricos dos Estudos Culturais concordam que uma 

                                                 
3 Dado observado em 27/11/2016. A página pode ser acessada através do endereço: 

https://www.facebook.com/ajudaropovodehumanasfazermicanga/?fref=ts.  

https://www.facebook.com/ajudaropovodehumanasfazermicanga/?fref=ts
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das principais mudanças perceptíveis desse homem, denominado pós-moderno, em 

relação ao moderno é o processo de compressão do espaço tempo.  

No mundo que habitamos, a distância não parece importar 

muito. Às vezes parece que só existe para ser anulada, como se 

o espaço não passasse de um convite contínuo a ser 

desrespeitado, refutado, negado. O espaço deixou de ser um 

obstáculo – basta uma fração de segundo para conquistá-lo. Não 

há mais “fronteiras naturais” nem lugares óbvios a ocupar. 

Onde quer que estejamos em determinado momento, não 

podemos evitar de saber que poderíamos estar em outra parte, 

de modo que há cada vez menos razão para ficar em algum 

lugar específico (e por isso muitas vezes sentimos uma ânsia 

premente de encontrar – de inventar – uma razão) (BAUMAN, 

1999, p. 85). 

 

Sendo assim, apesar de McLuhan (2005) acreditar que vivemos em uma aldeia 

global, no sentido de que estamos conectados, não são mais os espaços físicos que 

determinam o meio ao qual o indivíduo pertencerá. O homem pós-moderno não tem seu 

passado como um determinante. Há uma possibilidade maior de ascensão social e nem 

mesmo as religiões podem ser consideradas referências fixas. Liberto dessas amarras, o 

sujeito não sabe lidar com a liberdade. Torna-se o único responsável por seu sucesso ou 

fracasso, o que lhe provoca uma sensação de desamparo. Seu horizonte é um futuro que 

não pode ser previsto4. 

Novos “deuses” são criados. Antigos vícios são gradualmente substituídos pelo 

culto à alimentação saudável, a prática de esportes, a busca pelo corpo perfeito, pelo 

relacionamento amoroso perfeito, o culto à beleza e também a supervalorização do 

empreendedorismo, aliado à imposição de metas pessoais cada vez mais difíceis de 

serem alcançadas. A ideia de sucesso na pós-modernidade pode ser compreendida como 

uma combinação de dois ou mais fatores dos citados acima.  De modo pertinente, 

Elisabeth Roudinesco questiona: “Mas que medicamento do espirito será preciso 

inventar, no futuro, para tratar da dependência dos que se houveram “curado” do seu 

tabagismo ou algum outro vicio (o sexo, a comida, o esporte) substituindo um abuso por 

outro?” (2000, p. 20). 

                                                 
4 A sensação de incerteza e a antecipação de um possível risco foi tema de recente pesquisa divulgada pela Nature, 

uma das mais conceituadas revistas científicas do mundo. No artigo, os autores chegam à conclusão de que a 

incerteza gera um alto grau de ansiedade, maior do que estar diante de uma situação negativa, mas que certamente 

ocorrerá. A pesquisa pode ser acessada através do endereço: http://www.nature.com/articles/ncomms10996. Acesso 

em: 11/11/2016.  

http://www.nature.com/articles/ncomms10996
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Importa considerar ainda que Guy Debord (2005) fala da criação da necessidade 

do consumo arquitetada pela mídia. Para McLuhan (2005), toda inovação tecnológica 

midiática parte do reconhecimento do humano como um ser limitado, e representaria 

assim, um prolongamento dos sentidos, uma expansão da eficácia de suas faculdades 

inatas. Essas necessidades, no entanto, tornam mais severas as desigualdades sociais, 

pois a mercadoria só está disponível para quem pode pagar por ela. Todo esse processo 

gera um perfil idealizado de ser humano, uma quimera que desestabiliza e frustra 

aqueles que não se encaixam. 

No âmbito individual, a noção de identidade do sujeito também é afetada. Para 

Stuart Hall (2006) diversas são as características que compõem essa identidade, 

inclusive aquelas que a priori pode ser entendidas como antagônicas. Comungando da 

mesma perspectiva, Bauman utiliza a metáfora da liquidez para demonstrar que, assim 

como tudo que é liquido, as identidades tornam-se instáveis e de fácil adaptação. Isso 

abala, de certa maneira, os três constituintes indispensáveis da construção moderna da 

ordem, segundo Bauman: a confiança em si, nos outros e nas instituições. Se não há 

mais como identificar padrões amplos e repetidos de comportamento, em que o sujeito 

contemporâneo pode ter fé? Essa imprevisibilidade gera ainda no indivíduo a sensação 

de insegurança. Da insegurança deriva o risco, que, de acordo com Beck, “tem a ver 

com antecipação, com destruições que ainda não aconteceram, mas são iminentes e que, 

justamente nesse sentido, já são reais hoje.” (2010, p. 39) 

Para Bauman (2008), a insegurança própria do homem pós-moderno é 

proveniente do fracasso da “convicção moderna de que empenhadas as habilidades 

corretas e aplicado o esforço conveniente, seria possível obter segurança” (NEVES, 

2014, p. 21). “Paradoxalmente, a geração mais tecnologicamente equipada da história 

humana é aquela mais assombrada por sentimentos de insegurança e desamparo.” 

(BAUMAN, 2008, p. 132). Eis que o riso emerge como válvula de escape para todas 

essas pressões.  

1.1 O riso como resistência 

Um dos principais estudiosos sobre o riso, George Minois (2003), defende que 

ele é um indicador dos modos de pensar e de ver o mundo. Para este autor, a comicidade 

é uma característica humana: só o homem sorri e só ele tem a capacidade de fazer rir. E 
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os motivos para fazer rir são variados: tentar convencer, instruir, atacar ou defender 

(Minois, 2003).  

Mas, para que o riso atinja seu objetivo, é necessário que existam outras 

inteligências capazes de compreender a mensagem emitida (Bergson, 1983). Sendo 

assim, pode ser entendido como forma de sociabilidade, já que pressupõe um acordo e 

certa cumplicidade com aquele que compartilha desse momento.  

O riso depende também de certo distanciamento emocional daquilo que se ri. 

Essa indiferença apontada por Propp (1992) coloca aquele que ri em posição superior 

àquele que é motivo de seu escárnio. Por isso, o riso é instrumento de destruição do 

outro, da mesma maneira que pode funcionar como um empoderamento de si diante de 

uma situação. Aquele que ri de si mesmo, alivia as pressões sociais, econômicas e 

políticas que sofre5.  

Ainda para Propp (1992) as formas de produzir humor são variadas e ao longo 

dos tempos foram mudando. Na própria obra do autor, é possível identificar nuances da 

mudança daquilo que era considerado cômico para a sociedade russa em 1946, data da 

primeira edição do livro “Comicidade e riso”, para os padrões atuais. Neste livro, o 

autor elenca 20 situações que levam ao riso. Entre essas categorias, há a “Natureza 

física do homem” em que cômico consiste no aspecto físico de alguém. Outro exemplo 

seria a “Ridicularização das profissões”, cuja graça é despertada quando se percebe, por 

exemplo, um advogado gago (ri-se do contraditório, já que o advogado precisa de sua 

voz para trabalhar). Para os dias atuais, esse tipo de humor não é bem visto: rir das 

características físicas ou menosprezar a profissão do outro não é politicamente correto. 

Logo, uma piada assim não teria graça.  

Outros tipos ainda permanecem, como, por exemplo, a paródia, que segundo 

Propp seria a imitação das características humanas peculiares. Em Ceia (2013, apud 

Neves, 2014) a paródia é a imitação de um texto buscando o efeito cômico. Difere-se da 

sátira, já que esta última seria também um jogo textual com o mesmo objetivo, embora 

não baseado em um texto já existente. Há também a ironia, que é um jogo de ideias 

onde falseia-se ignorância diante de um assunto (HOUAISS, 2009, apud NEVES, 2014)  

Segundo Rocha e Veloso (2015), nas chamadas mídias tradicionais, seja nos 

jornais, nas revistas, ou na TV, o humor em forma de entretenimento esteve presente 

                                                 
5 Bergson chama de cômico aquele que nos faz rir dele mesmo e espirituoso aquele que nos leva a rir de um terceiro 

ou de nós mesmos. (BERGSON, 1983 apud Neves, 2014). 
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desde as primeiras edições. Os autores apontam que esse recurso é utilizado como forma 

de criticar ou questionar desde o comportamento humano à política vigente em um país. 

 Nos tempos atuais 

a internet incorpora aspectos de construção do cômico já 

existentes nos meios anteriores à rede, ampliando as 

possibilidades de criação e disseminação a partir de aspectos da 

cibercultura, como convergência digital, inteligência coletiva e 

cultura participativa. (ROCHA, VELOSO, 2015, p. 2) 

 

Vejamos então alguns aspectos importantes a serem considerados quando 

tratamos da internet. 

 

2  Redes sociais on line 

Para Manuel Castells (2002) a sociedade em rede é constituída por um fluxo 

constante de comunicações, sem restrição quanto ao espaço, tempo e volume. Devido às 

inúmeras possibilidades de interação, é um ambiente aberto e em constante construção. 

Joan Ferrés i Prats (2014) chama atenção para um primeiro momento, que no 

Brasil ocorreu por volta dos anos 2000, em que os chats e o e-mail eram suficientes para 

permitir as oportunidades de intercâmbio entre os usuários. Todavia, a chegada das 

redes sociais contribuiu para expandir essa experiência, sobretudo porque deu voz às 

pessoas e ampliou sua audiência. A convergência, portanto, não é só tecnológica: é 

estética, cultural e linguística (Orozco, 2014). Passa a existir o que Ferrés (2014) chama 

de interação dialética.  

O status do público é redefinido. Há um fenômeno de transição em que aqueles 

entendidos antes como receptores concretizam-se cada vez mais como emissores de 

informação (Castells, 2002). Isso não implica, porém, em uma atitude criativa e crítica 

perante o ambiente em que se insere. Sobre este aspecto, Ferrés (2014) alerta para uma 

noção superestimada da capacidade de resposta do sujeito nas novas mídias.  

A partir da possibilidade de criação de perfis, o usuário ganha autonomia para 

construir uma imagem e um discurso sobre si de acordo com o que lhe prouver. 

Todavia, não é raro que os usuários entendam sua presença no ambiente virtual 

desvinculada do mundo real, publicando ou interagindo com conteúdos não compatíveis 

com a sua persona no mundo dito real. Para Turkle (1999) o contexto virtual pertence à 

realidade, embora essas fronteiras a cada dia se tornem mais tênues. Segundo a autora, 
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na internet “não estamos experimentando múltiplas identidades, estamos brincando com 

diferentes aspectos do eu.” (2006, p. 291). 

Acontece aqui, de novo, a máxima discutida na seção anterior. Diante da 

possibilidade de falar, o homem moderno mostra-se desajeitado com essa liberdade.  

Importa considerar também que a interatividade prometida por esses meios não é 

ilimitada. O Facebook, por exemplo, adota um sistema de algoritmos que sugere ao 

usuário publicações com teor próximo às suas opiniões, baseado nas interações já 

realizadas por aquele perfil. Isto é, enquanto nos comunicamos, o sistema gera 

informações sobre nossos gostos, anseios, que, segundo Ferrés (2014) são vendidos para 

empresas interessadas nas bases de dados criadas. Estamos diante, portanto, de uma 

aparente liberdade que camufla os mecanismos de controle social das redes. 

2.1  Ajudar o povo de humanas a fazer miçanga 

A página, criada em janeiro 2015, pela curitibana Dominique Varga, teve como 

inspiração o término de um relacionamento amoroso. Hoje, tem mais de 3 milhões e 400 

mil seguidores. O nome da página remete à ideia de que os estudantes de humanas são 

sujeitos mais reflexivos perante as questões humanas e sociais, daí sua angústia6. 

A página cria seu próprio conteúdo, mas também compartilha postagens de 

outras fanpages. Comumente, os posts simulam diálogos que representam situações 

embaraçosas de conflito com o outro e até consigo mesmo. Os casos apresentados são 

fictícios, não se baseiam em um fato real, ainda que representam situações que podem 

acontecer. Outra importante característica a ser observada é a linguagem informal dos 

posts, próxima à oralidade. 

3 Análise do corpus 

  A metodologia adotada será a análise de conteúdo (AC). Segundo Laurence 

Bardin (1979) essa proposta constitui na iniciativa de explicitação, sistematização e 

expressão do conteúdo de mensagens, com o objetivo de realizar deduções lógicas e 

justificadas a respeito da origem dessas mensagens. Para tanto, Bardin (2006) defende 

que o trabalho deve estar organizado em três etapas, a saber: 1) pré-análise, na qual o 

                                                 
6 Disponível em: http://www.gazetadopovo.com.br/blogs/bad-bad-server/curitibana-supera-depressao-ao-criar-

fanpage-ajudar-o-povo-de-humanas-a-fazer-micanga/. Acesso em: 04/11/2016. 

http://www.gazetadopovo.com.br/blogs/bad-bad-server/curitibana-supera-depressao-ao-criar-fanpage-ajudar-o-povo-de-humanas-a-fazer-micanga/
http://www.gazetadopovo.com.br/blogs/bad-bad-server/curitibana-supera-depressao-ao-criar-fanpage-ajudar-o-povo-de-humanas-a-fazer-micanga/
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material é organizado com o objetivo de sistematizar ideias iniciais; 2) exploração do 

material, cujo objetivo é delimitar o material a ser analisado e 3) tratamento dos 

resultados, inferência e interpretação, momento em que os dados brutos são 

transformados de forma organizada e agregados em unidades, as quais permitem uma 

descrição das características pertinentes do conteúdo. 

 Considerando o universo de publicações diárias da página, optou-se por realizar 

um recorte em que serão analisadas as publicações feitas nos dias 27 e 28 de novembro 

de 2016, domingo e segunda-feira. Verificou-se que no dia 27 houve 32 postagens e no 

dia 28, 31, totalizando 63 publicações. Nesta amostra, busca-se destacar as postagens 

que, através do humor, demonstram as sensações de angústia e desamparo do homem 

contemporâneo, explorando seus sentidos. 

 Após a escolha da amostra, foi feita uma classificação dos assuntos abordados 

pela fanpage, conforme a tabela abaixo. 

 

Categoria 
Relacionamento 

amoroso 

Padrão 

de 

beleza 

Sono/ 

Cansaço 

Falta de 

dinheiro 

Reclamações 

sobre a vida 

em geral 

Outros 

Recorrência 16 2 9 5 14 17 

Porcentagem 25,39% 3,17% 14,28% 7,93% 22,22% 26,98% 

     Tabela 1 – Classificação das postagens da fanpage  segundo o assunto. 

 

 Como pôde ser observado, o principal assunto abordado pela página no período 

analisado “Relacionamento amoroso”, com 25,39% das postagens. A segunda categoria 

mais frequente foi “Reclamações sobre a vida em geral”, com 22,22%, seguida por 

“Sono/Cansaço” com 14,28%, “Falta de dinheiro” com 7,93% e “Padrão de beleza” 

com 3,17% das publicações. Há ainda a categoria outros, em que foram classificadas as 

postagens com assuntos variados e que não se encaixavam nas demais categorias. 

 A partir dessa classificação, é possível notar que as principais angústias 

representadas pela fanpage estão relacionadas aos relacionamentos amorosos. No caso 

abaixo, a imagem de um cachorrinho feliz com seu companheiro é contrastada com a 

imagem de um cachorrinho tristonho quando está sem o companheiro, fazendo alusão à 

dependência do outro como requisito para alcançar a felicidade. 
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Figura 1 – Postagem da fanpage 

 

 A segunda categoria mais recorrente, “Reclamações sobre a vida em geral”, 

contém as postagens que mais expressam o descontentamento com a vida como um 

todo. No diálogo abaixo, ao ser questionado sobre os planos para o ano de 2017, o 

personagem responde que sua pretensão é se recuperar do ano de 2016, deixando 

subentendida sua decepção com aquele ano. Especificamente nesta situação, o cômico 

está na resposta inesperada. 

 

Figura 2 – Postagem da fanpage 

 

 A categoria “Padrão de beleza” é aquela com o menor número de postagens 

sobre o assunto no período pesquisado, mas revela a busca dos sujeitos contemporâneos 

em alcançar o padrão de beleza ostentado pelo mercado. O personagem da postagem se 
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decepciona afirmando que o ideal de beleza que o mercado exige está cada vez mais 

inalcançável. O cômico aqui se dá por conta de um arranjo feito por um lojista que 

posiciona o manequim de uma cabeça por cima de uma parte do corpo que não é o 

pescoço. O personagem, tão preocupado em seguir as tendências do mercado da moda, 

não percebe que aquela situação não é uma referência a ser buscada. 

 
Figura 3 – Postagem da fanpage 

 

Em seguida, a categoria “Sono/Cansaço” observa-se, em geral, que as 

mensagens são queixas por conta da pouca quantidade de horas de sono. No caso 

específico abaixo, há um jogo de palavras, como o exposto por Bergson (1983), onde o 

interlocutor manifesta seu cansaço.   

 

 
Figura 4 – Postagem da fanpage 
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Na data da pesquisa, essa postagem tinha 27 mil reações (entre curtir, amar e rir) 

e mais de 6 mil e 300 compartilhamentos, o que estende ainda mais o alcance de 

pessoas que podem ter visto a mensagem. 

A “Falta de dinheiro”, também é uma queixa constante. Na situação abaixo, ao 

fazer um elogio a uma mulher, o personagem a compara a um boleto pago, símbolo de 

beleza para ele. Essa metáfora torna risível a comparação do homem a um objeto, que 

pode ser observada na obra de Propp quando ele trata das ocasiões que levam ao riso. 

Importa ressaltar que a postagem teve 61 mil reações e mais de 21 mil e 700 

compartilhamentos. 

 
Figura 5 – Postagem da fanpage 

 

Todas essas mensagens e as interações observadas, que mostram identificação e 

aderência dos usuários, revelam as dificuldades e reforçam a quebra daquilo que 

Bauman (2008) chama de um dos pilares da noção de ordem na modernidade: a 

confiança em si mesmo.  

Considerações finais 

“As pessoa sempre fala que no fim da tudo certo to esperando chega esse famoso 

fim logo”, “parabens para quem esta com sorte na vida pra quem nao esta vamo 

seguindo em frente”, “tinha varias meta pra esse ano que eram do ano passado mas vou 

deixa pro ano que vem” 

 Essas passagens, com dezenas de milhares de interações, medidas aqui pela 

quantidade de curtidas e compartilhamentos, representam sintomas da vulnerabilidade 
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humana exposta nas redes e é instrumento que ajuda a compreender os modos de agir e 

pensar resultante dos processos explicitados na primeira seção deste trabalho. A 

categoria predominante, “Relacionamento amoroso” parece apontar para uma 

dependência do outro, e pela busca por um relacionamento estável, talvez como 

consequência da falta de referências do homem contemporâneo.  

A comicidade da página “Ajudar o povo de humanas a fazer miçanga” é 

permeada pelos recursos de ironia e sátira, em que o usuário tem acesso a conteúdo 

fictício, mas baseado no mundo real, o que pode levá-lo a se reconhecer nas situações 

expostas e, assim, gerar sua reação.  

As redes sociais, que se caracterizam pela ampliação do alcance na disseminação 

de ideias, contribuem também para a formação dos sujeitos e dessa forma, nos ajudam a 

nos tornar aquilo que somos, retomando a máxima de Pindaro, apresentada na primeira 

seção deste trabalho. 

Desta forma, é possível concluir, com base na amostra analisada, que a fanpage 

“Ajudar o povo de humanas a fazer miçanga” consiste em um rico indicador social 

quando se trata de observar as sensações do homem na contemporaneidade, qualquer 

que seja o nome que se confira a esta época. Percebemos, igualmente, o 

desmantelamento dos valores observados na modernidade e a configuração de uma 

época com o qual os sujeitos expõem uma inabilidade ao lidar com seus conflitos, tanto 

com o outro, quanto consigo mesmo. 
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