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Resum: O trabalho apresenta reflexão sobre a cobertura jornalística participativa no evento 
no site de rede social Facebook “Apanhador Só - Acústico-sucateiro crowdfundístico na 
Redenção”, utilizado para divulgação do show realizado em 28 de junho de 2015 pela banda 
Apanhador Só no Parque Farroupilha, em Porto Alegre. No evento, os fãs realizaram 
postagens que podem ser consideradas como web jornalismo participativo, a partir da 
democratização dos meios de produção e distribuição de informações, no âmbito da 
cibercultura. Essas ações foram relacionadas com a construção de memória social do 
evento, concluindo-se que representam um registro de importância para a posteridade, ao 
considerar-se que este show, por ser de banda independente, não teria cobertura que 
propiciasse a conservação das informações por mídia hegemônica. 
 
Palavras-chave: Memória social. Web jornalismo participativo. Cibercultura. Música 
independente. Porto Alegre. 
 
 
Abstract: This paper brings a reflection on the news coverage collective construction on the 
event on Facebook “Apanhador Só - Acústico-sucateiro crowdfundístico na Redenção”, used 
to promote the concert performed in 28th July, 2015 by the Apanhador Só band in the 
Farroupilha Park, in Porto Alegre. On the event on Facebook, the fans posted contents which 
could be considered as participatory web journalism, in the process of ways of information 
production and broadcast democratisation, in the cyberculture context. These actions were 
related to the construction of a social memory of this concert, and it was possible to conclude 
that it is an important information to posterity, considering that as this concert had been 
performed by an independent band, it would not have been covered by hegemonic media, 
enabling the information to be kept. 
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INTRODUÇÃO 
 

Este estudo busca refletir sobre a relação entre memória social e cibercultura 

no caso da construção de cobertura jornalística participativa no evento no site de 

rede social Facebook do show “Acústico-sucateiro” da Apanhador Só, que foi 

realizado em 28 de junho de 2015 no Parque Farroupilha, em Porto Alegre. Coloca-

se o problema de pesquisa: como se articula a relação da construção participativa 

de cobertura web jornalística como consolidação da memória social, no contexto da 

cibercultura, no evento no Facebook do show “Acústico-sucateiro” da banda 

Apanhador Só? O objetivo principal é verificar as implicações da cibercultura na 

construção da memória social no evento do show da Apanhador Só. Os objetivos 

específicos são identificar referencial teórico relacionado a memória, cibercultura e 

web jornalismo participativo; descrever os registros encontrados no evento do show 

no Facebook; e relacionar a base teórica descrita com as informações coletadas no 

evento. Como referencial teórico, temos Maurice Halbwachs, Michael Pollak, Jô 

Gondar e Vera Dodebei, sobre memória, Virgínia Fonseca e Cristiane Lindemann, 

para web jornalismo participativo, e Francisco Rüdiger, sobre cibercultura. 

 

MEMÓRIA, CIBERCULTURA E WEB JORNALISMO PARTICIPATIVO 
 

A memória é um conjunto de lembranças cuja construção passa pelo 

confronto de vários depoimentos que divergem em alguns aspectos, mas concordam 

no essencial, conforme Halbwachs (2006). Há nas pessoas “dois seres: uma 

testemunha que vem depor sobre aquilo que viu, diante do ‘eu’ que não viu 

atualmente, mas que talvez tenha visto no passado e, talvez, tenha feito uma opinião 

apoiando-se nos depoimentos dos outros" (HALBWACHS, 2006, p. 16).  

Para Halbwachs (2006), existem duas formas de organização de lembranças, 

assim sendo a divisão entre memórias individuais e coletivas. A memória coletiva 

abrange as memórias individuais, sem se confundir com elas. No entanto, para 

evocar um passado individual é necessário apoiar-se nas lembranças dos outros. 

A memória coletiva tem uma influência relacional: cada memória individual é 

um ponto de vista sobre ela, que se altera de acordo com o lugar ocupado por cada 
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membro de um grupo, que se modifica a partir da relação com outros meios. Essa 

diversidade ocorre a partir de uma combinação de influências de natureza social.  

Pollak (1992) pontua que Maurice Halbwachs apresenta a memória como algo 

a ser entendido como fenômeno coletivo e social, com transformações e mudanças 

constantes. Assim, observando-se a conceituação de Halbwachs (2006), memória 

coletiva e social seriam sinônimos, pois lembrar é uma construção social. Cabe 

considerar também o apontado por Gondar (2005), que refere a memória social 

como conceito complexo, transdiciplinar e em construção, como parte de uma esfera 

social em permanente mudança. Em consonância com isso, a memória social, para 

Dodebei (2011), pode designar o estudo das relações estabelecidas por indivíduos e 

grupos sociais entre “acontecimentos vistos do presente em direção ao passado, ou 

em direção ao futuro” (DODEBEI, 2011, p. 37). Ela pode ser modelada pelas 

tecnologias digitais, segundo Dodebei (2008), assim como por seus efeitos, sem ser 

redutível a eles. 

A memória, portanto, é socialmente construída, e assim também o é toda 

documentação, conforme Pollak (1992). A partir disso, relacionando as dimensões 

de memória com a comunicação, tem-se que esta, em forma e conteúdo, consiste 

em registro e difusão de informações e fatos, assim como dos diferentes olhares 

sobre eles. Trata-se, portanto, de base documental para a reconstituição de 

lembranças e, desse modo, dispositivo de construção de memória.  

No contexto contemporâneo, conforme Fonseca e Lindemann (2007), as 

tecnologias digitais de comunicação e informação modificaram o campo da 

comunicação, influenciando diretamente o jornalismo, em relação às suas questões 

técnicas e teóricas. Vive-se atualmente a quarta fase do jornalismo, em que o uso de 

tecnologias digitais possibilita a produção multimídia e a interatividade, de acordo 

com Lemos (2004, apud FONSECA; LINDEMANN, 2007), trazendo alterações nos 

modos de produção e circulação de conteúdos, segundo Fonseca e Lindemann 

(2007).  

As transformações nos meios digitais levam, conforme Rüdiger (2011), a um 

período mais democrático e de menor padronização das informações, articulado 

com o estímulo de uma forma de relação social, com o empoderamento do sujeito a 

partir de seu engajamento no processo de comunicação e a disseminação horizontal 

do conhecimento. Esse processo, segundo Fonseca e Lindemann (2007), propicia 
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espaço ao público como produtor de conteúdo, oportunizando o surgimento do web 

jornalismo participativo, com a produção e a publicação de materiais na Internet a 

partir de qualquer usuário. A cibercultura estabelece a cultura da convergência, que, 

conforme Rüdiger (2011), baseado em Jenkins (2006) e Gillmor (2005), tem como 

seu princípio instituído mais importante “o de que o público determina a forma e 

conteúdo do meio, estrutura e controla a comunicação.” (RÜDIGER, 2011, p. 52), o 

que se vincula com a consolidação do web jornalismo participativo. 

É possível, portanto, dimensionar a importância da modificação na 

comunicação no que se relaciona à construção de memória. Passamos então à 

descrição da cobertura jornalística participativa presente no evento “Apanhador Só - 

Acústico-sucateiro crowdfundístico na Redenção”, no site de rede social Facebook, e 

à reflexão a respeito desta como dispositivo de memória social. 

 

O EVENTO “APANHADOR SÓ - ACÚSTICO-SUCATEIRO CROWDFUNDÍSTICO 
NA REDENÇÃO” 
    

A Apanhador Só é uma banda de rock independente de Porto Alegre, que 

vem desenvolvendo sua carreira desde 2003, ou seja, no contexto contemporâneo 

da cibercultura. Assim, utiliza o site YouTube para exibir seus vídeos, os sites de 

redes sociais Facebook e Twitter para dar visibilidade a seu trabalho, divulgar shows 

e articular a relação com seu público, disponibiliza álbuns em plataformas de 

streaming e para download em seu site, e comercializa seus produtos, como CDs, 

camisetas e bottons, pelo mesmo meio, assim como também em seus shows. Com 

esses elementos articulados, a banda formou um público que a acompanha e se 

engaja nas diferentes ações propostas, frequentando os shows em número 

expressivo e de forma fiel. 

A Apanhador Só já lançou três EPs e três álbuns, tendo utilizado edital de 

fomento à cultura e também crowdfunding ou financiamento coletivo para viabilizar 

seus projetos. Um deles é a turnê “Na sala de estar”, cujos shows acontecem em 

espaços para cerca de cem pessoas, como, por exemplo, salas de estar de 

residências, em uma proposta intimista e próxima de seu público. O projeto iniciou 

em Porto Alegre e, diante do grande interesse dos fãs, detectado por meio dos sites 

de redes sociais, a banda buscou formas de estender a realização do projeto para 
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outros lugares do Brasil, transformando-o em uma turnê. Por meio de um evento no 

site de rede social Facebook, os fãs escolheram as 22 cidades por onde os shows 

iriam passar, em todas as regiões do país.  

Para realizar o projeto, a Apanhador Só lançou campanha de financiamento 

coletivo – também chamado de crowdfunding – para a aquisição da estrutura 

necessária, com o objetivo de, após a turnê, vender os equipamentos e viabilizar a 

produção de seu novo álbum. Para impulsionar as contribuições, foi realizado em 28 

de junho de 2015, no Parque Farroupilha, conhecido também como Parque da 

Redenção, em Porto Alegre, o show “Acústico-sucateiro”. Na apresentação, em que 

executa suas canções mesclando instrumentos musicais tradicionais à produção de 

sons a partir de diferentes objetos e sucata, a banda se aproxima dos fãs, coleta 

doações e também comercializa seus produtos.  

O evento no site de rede social Facebook “Apanhador Só - Acústico-sucateiro 

crowdfundístico na Redenção”, foi a principal forma de divulgação do show e de 

comunicação da banda com seus fãs sobre esta apresentação. Nele, foram 

alcançadas mais de nove mil confirmações de presença. 

 

Figura 1 - O evento no site de rede social Facebook. 

 
Fonto: Facebook 
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Para este trabalho se buscou observar a participação ativa dos fãs na página 

do evento, registrando o show com a publicação de fotografias, vídeos e relatos. 

Dentre as postagens, no total, há dezoito contendo fotografias produzidas por fãs; 

seis com vídeos; oito de comentários ou relatos; uma matéria de site de jornalismo 

cultural independente; e o comunicado da banda com o resultado da arrecadação 

para o projeto de financiamento coletivo durante o show. Abaixo podem ser vistos 

exemplos dessas postagens. 

 

Figura 2 - Um dos vídeos postados por fãs Figura 3 - Fotografias produzidas por fãs 

 
Fonte: Facebook 

 
Fonte: Facebook  

 

Confrontando-se o observado no evento no site de rede social Facebook com 

o conceituado no que tange à memória, é possível dizer que as memórias individuais 

daqueles que realizaram os registros, concretizadas no que foi publicado no evento, 

constituem a memória coletiva, ou seja, daquele grupo presente ao show como um 

todo. As lembranças de cada um, constituintes de sua memória individual, se 

apoiam nas dos outros, e fazem sentido dentro daquele grupo, que se divide em 

outros que também se relacionam entre si, e estão unidos por aquelas memórias. 

Resulta, portanto, em memória social, pois relacional, viva e pulsante, inclusive ao 

considerar-se que cada postagem, também suscitadora de lembranças constituintes 
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de memória, impulsiona as interações na forma de comentários, curtidas e 

marcações de usuários - características específicas do site de rede social Facebook. 

Todos esses elementos podem ser observados no evento do show, ao serem 

verificadas as diferentes postagens, seus conteúdos e como se articula a relação 

entre os usuários por conta das possibilidades de interação e do conteúdo em si, a 

partir de imagens, vídeos e textos que evidenciam a ativa adesão e participação do 

público no show.  

Assim, é possível relacionar a modelagem da memória social a partir das 

tecnologias digitais, na relação da cultura da convergência e no contexto da 

cibercultura, com a produção de conteúdo pelo público, no que poderia ser 

considerado uma forma de web jornalismo participativo. Salienta-se a postura ativa 

daqueles que assistiam ao show ao realizar os registros, e também o 

desenvolvimento dessa postura em uma ação relacional no contexto cultural em que 

vivemos atualmente. Nesse âmbito, a importância da tecnologia desdobrando-se em 

web jornalismo participativo parte já do registro, seja fotografar, gravar vídeo ou 

escrever um texto em dispositivo digital, e tem continuidade na forma de difusão 

desse conteúdo, ou seja, com postagens em uma página de evento em site de rede 

social. Trata-se de uma especificidade que tanto viabiliza a realização de tais 

registros como abre as possibilidades de sua disseminação de forma infinita, com o 

rompimento de barreiras geográficas oportunizado pela Internet.  

Pode-se, a partir do exposto e relacionando-se o verificado no evento no 

Facebook com os conceitos relativos a memória, cibercultura e web jornalismo 

participativo, chegar à compreensão de como se articula essa cobertura coletiva de 

um acontecimento e sua implicação no que tange à memória social. O caráter 

relacional, consolidando a memória social do show, e a permanência dessas 

informações nesse ambiente, constituindo-se em cobertura jornalística participativa 

na web, são de grande importância. Salienta-se que, por ser uma banda 

independente, tal show não teria contado com cobertura de mídia hegemônica. 

Assim, essas ações oportunizadas pela modificação no campo da comunicação a 

partir das tecnologias digitais se colocam como fundamentais para a construção de 

base documental que concretiza a memória social deste show como manifestação 

cultural.  
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CONSIDERAÇÕES  
 

Com a realização deste trabalho, verificou-se a articulação da construção 

participativa de cobertura jornalística na Internet pelo público da banda Apanhador 

Só, constituinte da memória social do acontecimento no evento no site de rede 

social Facebook. A conceituação de memória, cibercultura e web jornalismo 

participativo, e seu confronto com as evidências de empoderamento do público e a 

consequente produção de conteúdo jornalístico, a partir dos elementos 

informacionais presentes no evento, demonstrou como o desenvolvimento 

tecnológico possibilita o registro de manifestações culturais independentes.  

É possível afirmar que este estudo teria a possibilidade de um 

desdobramento, ampliando a reflexão a partir de maior detalhamento das postagens 

e de seu caráter relacional a partir das interações. No entanto, pode-se afirmar, com 

o realizado neste trabalho, que foi verificada a importância da democratização dos 

meios de produção e distribuição de informações, com a popularização do uso da 

tecnologia, oportunizando a cobertura web jornalística do show, que, possivelmente 

passando despercebido pela mídia hegemônica, careceria de cobertura que 

conservasse as informações para a posteridade. 
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