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RESUMO

Em 2010 o fotógrafo americano Brandon Stanton criou o blog Humans of New York (HONY) com o intuito de fotografar 10 mil nova-iorquinos 
reunindo as imagens em um grande catálogo de habitantes da cidade. Pouco depois ele passa a enriquecer seus registros com legendas contendo 
histórias curtas ou falas das pessoas retratadas. Desde então, o projeto HONY ganhou grande notoriedade na mídia tradicional e nas mídias 
digitais. No Brasil podem ser observados projetos similares, como o Humans of Curitiba e Humans of São Paulo. Em Juiz de Fora, Minas Gerais, 
HONY inspirou a criação do Humans of Estácio, em setembro de 2014, objeto de pesquisa do presente artigo. O Humans of Estácio narra histórias 
de vidas de membros da comunidade de alunos, professores e colaboradores da faculdade através na fanpage do Núcleo de Comunicação 
(NUCOM) da instituição no Facebook. Pretende-se, com este artigo, analisar a publicação de histórias de vida no Facebook sob a ótica do conceito 
de digital storytelling tal como apresentado por Nick Couldry. O conceito de mediação (Martin-Barbero, 1993; Silverstone, 1999; e Couldry, 2000) 
se apresenta como segundo referencial teórico de apoio para a compreensão da dimensão comunitária da prática de digital storytelling. O termo 
“mediação”, amplamente usado na educação, psicologia e sociologia, aqui possui significado advindo dos estudos de mídia ao se referir ao ato de 
transmitir algo através de um meio. Mais especificamente, trata sobre como diferentes mídias condicionam a formação do mundo social 
(Couldry, 2008). Nesta perspectiva, este estudo tem enfoque nas narrativas em diferentes formatos que podem circular nas mídias digitais. De 
acordo com Couldry (2008), as características destas histórias estão submetidas a quatro pressões: a de misturar texto necessariamente com som, 
áudio e vídeo; a de limitar o tamanho da narrativa; a de se criar padrões para facilitar a interpretação das pessoas; e à aceitação da possibilidade 
das narrativas alcançarem audiências não intencionais e até mesmo indesejáveis. Além da discussão teórica, pretende-se nesta pesquisa 
mensurar empiricamente o potencial de alcance social da contação de histórias pessoais em formatos digitais, especificamente no Facebook. 
Como unidade de análise, serão consideradas 49 narrativas pessoais publicadas na fanpage do Nucom com a hashtag HumansofEstácio, no 
período de setembro de 2014 a janeiro de 2016. Os resultados preliminares da análise, em paralelo ao percentual de engajamento apontado 
pelas métricas das publicações, indicam o crescimento do engajamento das postagens quando, além de foto e breve descrição, estas passaram a 
trazer uma narrativa mais completa da história de vida. Vinculados à trajetória dos personagens retratados, os relatos em geral destacam o 
momento de sua entrada no Curso Superior, ou por eventos que possibilitam o estreitamente de laços, ainda que fracos (Recuero, 2009), de 
identificação com a comunidade em que se inserem. Um dos posts, trazendo a história de vida de um funcionário da instituição, chega receber 
mais de 1.977 curtidas, 90 compartilhamentos e 287 comentários desde sua publicação, em abril de 2015, até a presente data. O exemplo 
demonstra o alcance orgânico, de um único post, para mais de 14 mil pessoas. Com base na análise das trocas sociais que transpassam estas 
histórias, percebe-se seu papel para o estreitamento de laços através da construção de valor relacionado ao reconhecimento de histórias de vida 
de figuras anônimas, as quais ganham relevância enquanto símbolo do ethos de uma comunidade. Neste sentido, Humans of Estácio torna 
públicas histórias que por outros meios não ganhariam visibilidade.
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