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Uma articulação entre efeito de realidade e interação  

a partir da narrativa do chatbot Fabi Grossi1 

Letícia Sabbatini2 

 
Este trabalho propõe uma investigação exploratória sobre a narrativa do chatbot Fabi Grossi, 
que versa sobre a pornografia de vingança, no Facebook Messenger. Nossa hipótese é de que 
o bot consegue inserir o interagente em um espaço delimitado pelas divisas da ficção sem sair 
de sua própria realidade, gerando uma experiência imersiva. Assim, trataremos sobre a 
aproximação entre autobiografia e ficção, além das possíveis contribuições da linguagem 
midiática de Fabi à teoria da quarta parede. 
 

INTRODUÇÃO 

E se a pornografia de vingança – entendida como uma manifestação da violência de gênero – 

fosse simulada por um robô conversacional, uma tecnologia que performa aspectos humanos 

durante interações online? Essa é a proposta do chatbot Fabi Grossi que, desenvolvido pela 

agência Talk2u em parceria com a Unicef Brasil, Facebook e SaferNet, simula uma jovem 

sexualmente exposta pelo ex-namorado, enviando, pelo Facebook Messenger, mensagens de 

texto, áudios, selfies e capturas de tela que se inserem em uma narrativa imersiva capaz de 

borrar o real e o ficcional. Interpretada por uma atriz, Fabi Grossi busca, desse modo, 

informar e conscientizar acerca do tema, engajando os indivíduos e despertando a empatia a 

partir do drama performado.  

Desenvolvido em 2017, o bot integra um quadro conjuntural de crescente utilização desta 

tecnologia: em 2020, foram contabilizados cerca de 24 mil chatbots ativos no país, 

representando um aumento de 68% em relação a 20193. Esbarramos com robôs 

conversacionais ao procurarmos uma indicação de filme, ao finalizarmos uma compra online, 

ao realizarmos uma reclamação ou ainda ao retirarmos dúvidas sobre diferentes serviços. Em 
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áreas distintas, a partir de plataformas diversas, estes robôs se popularizam e alcançam, cada 

vez mais, novos nichos e contextos, avançando no mercado nacional de maneira exponencial.  

Entretanto, Fabi se destaca por sua narrativa repleta de signos hiper-reais (JAGUARIBE, 

2010) que auxiliam na constituição de um testemunho potencialmente envolvente 

(DAEMON;SABBATINI, 2020). Além disso, a importância de uma investigação acerca de 

Fabi Grossi centra-se ainda na articulação que o robô realiza entre três eixos relevantes: os 

chatbots e sua lógica automatizada; o campo de ação feminista; e a participação política que 

pode ser mobilizada a partir da conscientização promovida pelo robô. Assim, neste trabalho, 

direcionaremos nossos esforços especificamente à narrativa de Fabi Grossi, traçando uma 

investigação qualitativa exploratória sobre a linguagem midiática adotada. Nessa esteira, 

propomos uma análise que nos auxilie a compreender as seguintes questões:  

(Q1): Em que medida a experiência proporcionada pelo robô Fabi Grossi se 
relaciona ao debate acerca de possíveis aproximações entre autobiografias e 
ficções? (Q2): Em que medida a narrativa performada por Fabi Grossi é 
capaz de nos conferir novas perspectivas ao nos voltarmos para a Teoria da 
Quarta Parede? 

À vista disso, sugerimos que Fabi oferece uma interessante perspectiva ao tratarmos de 

narrativas midiáticas contemporâneas, sobretudo referentes à aproximação entre autobiografia 

e ficção, mas também relacionadas à teoria da quarta parede. Nossa hipótese é de que o bot 

consegue inserir o interagente em um espaço delimitado pelas divisas da ficção sem sair de 

sua própria realidade, gerando uma experiência, simultaneamente, interativa e factível. 

 

AUTOBIOGRAFIA E FICÇÃO: UMA APROXIMAÇÃO POSSÍVEL? 

Pensando a partir da perspectiva da Psicologia Narrativa, Bruner (1997) aponta que, para além 

de uma maneira de contarmos histórias, as narrativas constituem um princípio organizador da 

ação humana. Sendo, assim, empregadas em nosso cotidiano como forma de estruturá-lo 

mediante aos fluxos que nos perpassam, as narrativas são construídas na medida em que 

procuramos dar sentido a diferentes experiências por meio de um enredo que as ordena. 

(GARCIA-LORENZO, 2010).  

Nessa esteira, a procura por atribuir sentidos à própria vida a partir da narração é comum, 

como apontam Brandão e Germando (2009). Entendendo essa forma de narrativa como uma 
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maneira de reivindicar uma imagem específica de si, as autoras sugerem que o entendimento 

acerca da narrativa autobiográfica deve se ancorar em uma visão paradigmática que a entenda 

como uma forma de os sujeitos conhecerem o mundo e a si próprios, articulando suas ações 

por meio de práticas discursivas (ibidem).  

A esse respeito, Lejeune (1991) é mais restrito ao apontar para a autobiografia como um 

relato retrospectivo que, ao ser realizado por uma “pessoa real”, põe ênfase em sua própria 

vivência. Assim, diferenciando-se do que o autor entende como gêneros vizinhos, tais como o 

diário íntimo, a autobiografia dependeria 1) da linguagem adotada ser uma narração ou uma 

prosa; 2) do tema abordado tratar da história daquele que escreve; 3) do autor ser 

comprovadamente uma “pessoa real” e 4) da identidade do narrador, do personagem principal 

e do autor da história coincidirem. Ademais, seria necessário que o autor da obra tenha 

publicado outros trabalhos anteriores ao relato autobiográfico, a fim de construir uma 

identidade mais confiável e, assim, auxiliar no estabelecimento de um vínculo com o leitor.  

Essa perspectiva, embora referencial ao tratarmos de narrativas autobiográficas, apresenta 

lacunas, sendo algumas reconhecidas, posteriormente, pelo próprio pesquisador. Se antes, 

Lejeune compreendia o pacto autobiográfico como constituído a partir da correspondência da 

identidade do narrador, autor e personagem principal, de forma a não deixar dúvidas quanto a 

veracidade desta relação; em trabalhos mais recentes, Lejeune preocupa-se em englobar 

também obras que sejam correlatas da realidade e que, desse modo, mantenham um discurso 

verossímil e coerente ao que se pretende.  

Nesse contexto, diversas conceituações e tipografias são encontradas na literatura. Caballé 

(1995), por exemplo, distingue autobiografias, autorretratos, memórias, diários íntimos e 

epistolários. Já Castillo (1993), admite a existência de três grandes grupos: autobiografias, 

diários e memórias, apontando para a existência de subcategorias, como as cartas, a 

autobiografia dialogada e a confissão. No que diz respeito a essas tensões conceituais, não é 

nosso intento, neste trabalho, propor qualquer solução para a heterogeneidade das referidas 

abordagens, mas versar, especificamente, acerca de uma delas: a aproximação entre as 

narrativas autobiográficas e a ficção.  

Acerca disso o debate também se faz intenso, existindo duas correntes principais na literatura:  

aquela que defende a impossibilidade de distinguirmos a autobiografia e a ficção e outra que 

recusa esta afirmação. Os argumentos daqueles que advogam pela distinção e separação entre 
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estes gêneros costuma residir em diferentes entendimentos, como aquele que afirma que a 

aproximação entre autobiografia e ficção só é possível a partir de uma perspectiva 

psicológica, pois ainda que se envolva com a história narrada, o leitor ou espectador saberá 

diferenciá-la da realidade (GARRIDO-DOMINGUEZ, 1997).  

Concordamos, à vista disso, com Zapatero (2010) ao afirmar que, de maneira geral, não seria 

possível a distinção entre autobiografia e ficção, haja vista que um evento íntimo narrado só 

pode ter sua veracidade comprovada por aqueles que o vivenciaram de algum modo. Assim, o 

contrato entre aquele que narra e o outro que consome um determinado relato autobiográfico 

se constrói a partir de uma declaração do primeiro de que o segundo precisa aceitar o seu 

testemunho como verdadeiro para assimilar os acontecimentos narrados. Isto é, a 

autobiografia, sob essa perspectiva, pode ser entendida como uma forma de ficcionalização, 

“uma vez que não há uma única característica formal que permita diferenciar os dois 

discursos” (ibidem, p.7). 

Essa aproximação pode ser observada também a partir das investigações de Jaguaribe (2010, 

p.10), que sugere que as autobiografias – assim como os diários, os blogs confessionais e as 

produções de reality shows – alimentam, a partir de um poder de persuasão, “nossa ânsia por 

ficções reais e vidas imaginárias”. Desse modo, a experiência narrada em primeira pessoa 

conquista uma autenticidade ancorada em diferentes possibilidades de identificação, borrando 

as fronteiras entre o real e o ficcional e aproximando a narrativa autobiográfica da ficção. Para 

entendermos como essa movimentação se dá na experiência com o chatbot Fabi Grossi, 

procuremos compreender também como esta se relaciona e atualiza a chamada teoria da 

Quarta Parede.  

 

TEORIA DA QUARTA PAREDE E NARRATIVAS DIGITAIS INTERATIVAS 

A Quarta Parede constitui uma barreira imaginária que – proposta no Teatro Realista e no 

Teatro da Não-Aproximação – evita a interação entre a plateia e os atores de uma determinada 

peça. Nessa perspectiva, o público assistiria à apresentação a partir de um distanciamento e 

poderia, então, identificar-se com as situações encenadas (HUTCHEON, 1984). Da mesma 

maneira, no audiovisual, a Quarta Parede é mantida, por exemplo, a partir do jogo de câmeras 

que passam uma ideia de que aquela narrativa ocorre independentemente do espectador, 
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gerando um maior efeito de realidade. Em suma, por meio de uma construção ficcional 

realista, esta parede imaginária representa uma separação entre a narrativa e o público, como 

se não se tratasse de uma encenação. 

Hutcheon (1984) aponta, assim, para três maneiras de quebrar esta barreira, estando todas 

ancoradas na interação entre atores e público: 1) quando acontecimentos da trama são 

antecipados aos espectadores; 2) quando o narrador confessa emoções ao espectador e 3) 

quando são utilizadas expressões para demonstrar algo ao público. Como aponta Scheppler 

(2012), essa quebra implica, pois, a existência de um personagem que se dirige ao espectador, 

atuando como uma “figura interpelante” a partir de um “olhar-câmera”. Assim, ao “exigir, de 

forma mais enfática, a presença do espectador/narratário diante da obra”, criando “um mundo 

paralelo que somente narrador e narratário compartilham” (PICCININ; STEINDORFF, 2017, 

p.154), é estabelecido um vínculo que aproxima público e plateia, explicita a natureza fictícia 

da narrativa e rompe, então, a quarta parede. 

Em que pese estas considerações, pensar tal relação em um contexto mais contemporâneo 

exige algumas adaptações, sobretudo se considerarmos a proliferação de narrativas mediadas 

digitalmente, como em experiências de storytelling, por exemplo. Nestes, não raro 

observamos histórias estruturadas a partir de um aumento das possibilidades do indivíduo, que 

não é concebido de forma tão passiva quanto nas tramas “tradicionais” do cinema e do teatro. 

Dessa maneira, a narratividade digital passa por questões relacionadas ao conceito de agência, 

que diz respeito à participação dinâmica do indivíduo em uma determinada história; à 

imersão, relacionada à possibilidade de vivenciar o espaço perceptivo de uma narrativa; e aos 

diversos caminhos que uma trama pode tomar, sendo reconduzida a partir das escolhas dos 

sujeitos (MURRAY, 2003). Estas e outras possibilidades levariam, conforme Miller (2014), à 

uma inevitável quebra da quarta parede. 

Contrapondo-nos a este pensamento, sugerimos, ao invés de um rompimento, uma 

transposição do sujeito por entre esta barreira imaginária, o que pode direcioná-lo à uma 

maior imersão naquela narrativa sem, necessariamente, renunciar à interação entre 

“personagens” e “público”. Isso ocorre mediante a um cenário no qual “acessar e enviar 

informações, transitar entre elas, conectar-se com as pessoas, coordenar ações grupais e 

sociais em tempo real tornou-se corriqueiro” (SANTAELLA, 2014, p.34), conferindo ao 

indivíduo a possibilidade de se fazer corporalmente presente no cotidiano ao mesmo tempo 
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em que interage virtualmente com amigos, por exemplo. Nestes termos, participar de uma 

narrativa fictícia interativa em ambiente online não parece constituir uma quebra da quarta 

parede, já que a interação mediada se trata de um aspecto cotidiano.  

Essa possibilidade de interagir – enquanto uma relevante característica de plataformas e 

mídias sociais – pode, então, fazer com que narrativas digitais não representem, 

necessariamente, um obstáculo  ao senso de realidade pretendido, diferentemente do que 

ocorre no teatro realista ou no cinema. Dessa forma, a quebra da quarta parede não poderia ser 

entendida como um aspecto basilar para a composição de uma narrativa digital interativa, haja 

vista que, nos termos de Murray, o sujeito pode realizar visitas à experiência ficcional, 

fazendo com que a tela funcione como uma quarta parede a ser transpassada, mas não 

quebrada. Isto é, “os gestos e toques na tela são os controles que permitem o leitor entrar e 

sair da experiência imersiva” (TEIXEIRA et al., 2015, p.79) sem quebrar a quarta parede, 

adentrando no espaço delimitado pelas paredes imaginárias da ficção sem sair de sua própria 

realidade 

 

METODOLOGIA 

Realizamos, neste trabalho, um percurso metodológico composto 1) por duas entrevistas 

virtuais semiestruturadas com a atriz que interpretou Fabi Grossi e com um dos seus 

criadores, da agência Talk2u; 2) e por diferentes interações com o robô a partir de perfis 

fictícios, o que nos possibilitou construir, por meio de um processo de engenharia reversa, um 

fluxograma da narrativa.  

A escolha pela realização de entrevistas semiestruturadas como técnica qualitativa de coleta 

de dados deu-se mediante à possibilidade de partirmos de certos questionamentos sem 

abandonarmos as novas interrogativas que emergem durante a conversa com o entrevistado, 

permitindo que este atue com liberdade e espontaneidade sem, no entanto, sair do foco da 

investigação (TRIVIÑOS, 1987). Nessa esteira, a construção de um fluxograma da narrativa 

empreendida por Fabi fez-se necessária para testarmos o robô no que diz respeito às 

possibilidade de interação. Assim, realizamos as interações fictícias a partir de eixos 

diferentes, buscando compreender como o objeto reagiria a abordagens distintas. Desse modo, 
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reunimos os dados necessários para uma investigação qualitativa exploratória capaz de 

tensionar os recursos narrativos adotados pelo projeto analisado. 

 

RESULTADOS E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Retomando às questões pretendidas, procuramos, a partir da metodologia explicitada, 

compreender em que medida a experiência proporcionada pelo robô Fabi Grossi se relaciona 

ao debate acerca de possíveis aproximações entre autobiografias e ficções, além de sua 

relação com a teoria da quarta parede.  

Nesse sentido, verificamos que Fabi consegue estabelecer uma aproximação entre a 

autobiografia e a ficção, sendo esta associação possível por se tratar de uma produção que, 

embora ficcional, simula uma realidade. Mais do que isso, faz-se necessário apontarmos que 

esta aproximação é reforçada, pois tal simulação apoia-se em suportes midiáticos, como 

selfies e áudios interpretados por uma atriz. A adoção destes recursos confere uma 

identificação a partir da construção de uma materialidade midiática em torno do testemunho e 

da existência da jovem Fabi, sendo capaz, então, de legitimar a realidade dessa narrativa 

autobiográfica fictícia. Desse modo, o projeto analisado consegue simular uma autobiografia 

real, promovendo uma interação ancorada em signos da hiper-realidade (Figura 1), 

aproximando os interagentes da sua narrativa e se inserindo no escopo previsto por Jaguaribe: 

ficções reais que alimentam nossa ânsia por vidas imaginárias.  
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Figura 1: Interação fictícia com o chatbot Fabi Grossi 

 

Fonte: Compilação da autora 

 

Essa ânsia, por sua vez, pode ser estimulada pelo senso de agência construído a partir da 

interação com o robô, haja vista que o indivíduo é convidado a se inserir na história de Fabi 

por meio de perguntas que pretendem colocá-lo em uma situação de coparticipante da 

narrativa. Isso fica explícito nas muitas mensagens que Fabi envia trazendo questionamentos 

mais ou menos diretos ao sujeito, como exemplificado nas figuras abaixo. 
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Figura 2: Interação fictícia com o chatbot Fabi Grossi 

 

Fonte: Compilação da autora 
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Figura 3: Interação fictícia com o chatbot Fabi Grossi 

 

Fonte: Compilação da autora 

 

A construção dessa conversa, como vimos, está inserida em uma conjuntura na qual interagir 

via smartphone, por exemplo, constitui um ato cotidiano. Desse modo, a natureza interativa 

dessa experiência pode possibilitar uma imersão na autobiografia narrada, pois assim como 

conversa com amigos online, o sujeito pode interagir com Fabi, conferindo à experiência um 

senso de realidade a partir da interação. Diferentemente do que ocorre no cinema e no teatro, 

o robô consegue, a partir disso, manter a quarta parede, construindo uma experiência que 

convida o sujeito a adentrar no espaço delimitado pelas paredes imaginárias da ficção sem sair 

de sua própria realidade.   

Dito isto, reforçamos que se faz necessário, no que tange à continuidade desta pesquisa, um 

aprofundamento em outras questões relevantes, como a natureza imersiva dessa experiência e 

a recepção do público frente à interação com Fabi. Acreditamos, contudo, que esta etapa 

exploratória constitui um importante caminhar, haja vista que, para compreendermos 

posteriormente como o bot articula a lógica automatizada dos chatbots ao campo de ação 
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feminista e à participação política, precisamos também nos ater às estratégias narrativas por 

ela acionadas.  
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