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E

sta série de 5 livros reúne trabalhos selecionados de centenas de
pesquisadores que reuniram-se para o 1º Congresso Internacional
de Mídia e Tecnologia “Neil Postman e a Nova Ecologia dos Meios”,
evento pioneiro no Brasil organizado pelo Grupo de Estudos sobre
a Nova Ecologia dos Meios (Genem) e sediado pela Universidade Estadual
Paulista (Unesp), no campus de Bauru, entre os dias 4 e 6 de outubro de 2017.
O objetivo foi reunir contribuições de pesquisas sobre a relação
entre a sociedade contemporânea e seus cenários midiáticos, tendo como
principal inspiração os conceitos seminais propostos pelos mídia ecologistas,
seguindo a tradição fundada por Marshall McLuhan e Neil Postman para
a compreensão das linguagens, interfaces, ambientes e processos que
caracterizam as intersecções entre mídia e tecnologia.
Nas últimas duas décadas, esses saberes e conhecimentos têm
impactado e influenciado cada vez mais intensamente áreas diversas, que vão
do jornalismo à educação, da produção audiovisual aos esportes eletrônicos,
da realidade virtual à inteligência artificial — e tudo isso parece ser, ainda,
apenas o começo de um promissor programa de pesquisa, já não exatamente
novo, mas a se renovar continuamente.
Sem a pretensão de circunscrever ou encerrar assunto tão vasto,
esperamos, com essa publicação, oferecer referências capazes de auxiliar
estudantes, pesquisadores, professores e profissionais a trilharem novas
possibilidades de reflexão e desenvolvimento, estimulando a disseminação
de ideias e aplicações que vêm influenciando o pensamento sobre as ciências
da comunicação e da informação à luz da nova ecologia dos meios.
Boa leitura.
Prof. Dr. Denis
Porto Renó
UNESP

Prof. Dr. Francisco
Rolfsen Belda
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Prof. Fernando
Irigaray
UNR

Prof. Dr. Marcos
Américo
UNESP
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A Não-Linearidade em “A Chegada”1
Luís dos Santos Miguel2
Ana Beatriz Pereira de Andrade3
Universidade Estadual Paulista – Unesp, Bauru, SP
Resumo
A "não-linearidade" é um conceito presente em discussões contemporâneas nos
estudos da comunicação, além de ser um recurso muito utilizado para criar
narrativas complexas. Neste artigo, faremos uma análise de como ela foi
empregada no filme de ficção científica norte-americano "A Chegada" (2016).
Nossa tese é de que, nessa obra audiovisual, foram utilizados vários modos da
comunicação (tais como o verbal, o visual e a trilha sonora musical) para transmitir
ao espectador a ideia do "não-linear". Assim, tendo como base a abordagem da
Multimodalidade, derivada da Semiótica Social, identificamos e classificamos os
diferentes recursos usados para representar essa ideia, analisando seu potencial
semiótico.
Palavras-chave: semiótica social; não-linearidade; multimodalidade; audiovisual;
design

Introdução
O objetivo deste artigo é classificar e analisar as representações da nãolinearidade em "A Chegada" (2016), um filme de ficção científica norte-americano
baseado no conto "Story of Your Life" de Ted Chiang. Para isso, utilizaremos a
abordagem da "Multimodalidade", derivada dos estudos da Semiótica Social.
Adami (2016) define o conceito de multimodalidade como um fenômeno da
comunicação e sua área de estudo correspondente. Trata-se da ideia de que
diferentes recursos são combinados nas interações humanas para expressar
significados. Esses recursos formam "modos". Kress (2009, p.79) define um modo
como:
"(...) um recurso semiótico socialmente produzido e culturalmente
determinado para criar sentido. Imagem, escrita, layout, música, gesto,

1

Trabalho apresentado na mesa 08 – Audiovisual na nova ecologia dos meios, no Primeiro Congresso
Internacional de Mídia e Tecnologia.
2
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discurso, imagem em movimento, trilha sonora e objetos 3D são exemplos
de modos usados na representação e comunicação". (tradução nossa)

O autor afirma também que as escolhas por um (ou mais) modo(s) em
situações específicas de comunicação estão relacionadas com a questão de que
diferentes modos apresentam diferentes "potenciais" para criar significado.
Os estudos de multimodalidade têm como base a Semiótica Social, um
campo, desenvolvido a partir dos estudos de Michael Halliday, que investiga como
as pessoas utilizam recursos semióticos dentro de seus contextos sociais. A
semiótica, em geral, dedica-se ao estudo dos signos - unidades que apresentam
um significante ("forma") e um significado ("conteúdo"). Contudo, na semiótica
social, os signos são tratados como "recursos semióticos". A distinção serve para
reforçar a noção de que tais recursos não teriam um significado pré-estabelecido,
e que este seria moldado de acordo com os usos que fossem feitos deles em
determinadas situações e práticas sociais. (VAN LEEUWEN, 2005)
Além disso, a relação entre a forma e o signo em questão não seria
arbitrária, mas sim, motivada por necessidades e interesses do criador do signo,
que escolheria a forma e o significado que tivessem as características necessárias
para expressar o sentido pretendido, selecionando a relação que fosse mais apta,
ou seja, que encaixasse melhor naquele contexto. (KRESS, ibid.)
Van Leeuwen (ibid.) afirma também que os significantes têm um potencial
teórico e um potencial real. Enquanto o potencial teórico refere-se a todos os usos
passados e em potencial daquele recurso, o real se refere à fração do potencial
teórico que o indivíduo tem conhecimento e considera relevante.
Para realizar uma análise multimodal (neste caso, dos modos verbal, visual
e de trilha sonora musical) do filme, realizaremos duas etapas do método proposto
por Van Leeuwen, que consistirão em (1) coletar recursos semióticos
(relacionados à não-linearidade) e (2) investigar como tais recursos são utilizados
na obra.
Resumo do filme
"A Chegada" narra a história de Louise Banks, uma linguista que tem sua
vida mudada após a aparição de doze objetos voadores (naves gigantes com
formato similar ao de uma concha) distribuídos por vários pontos do planeta Terra.
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Em meio a uma crise global acarretada por esse acontecimento, Louise e o físico
Ian Donnelly são convidados, pelo exército norte-americano, a entrar num dos
objetos voadores que se instalou em Montana, nos Estados Unidos, para tentarem
se comunicar com os seres extraterrestres e descobrir quais seriam suas
intenções.
Ao entrarem nessa nave extraterrestre, Louise e Ian seguem um caminho
até uma câmara, onde encontram dois seres de sete "pernas" (mais tarde
denominados como "heptapods"), dos quais estavam separados apenas por uma
parede de material transparente. Ao perceber que uma comunicação através da
fala seria impossível, Louise decide usar uma lousa para tentar se comunicar
através da escrita. A seguir, um dos heptapods emitiu, como resposta, uma
imagem circular. Mais tarde, Louise e Ian descobriram que aquela imagem
(nomeada como "logograma") fazia parte de um sistema de escrita não-linear
utilizado por aquela espécie. O filme prossegue com Louise e sua equipe tentando
decifrar o significado da escrita alienígena (denominada "Heptapod B") e impedir
que uma guerra acontecesse, dada a crescente desconfiança de líderes mundiais
em torno dos extraterrestres.
No final, Louise descobre que o propósito dos heptapods na Terra era
oferecer uma nova tecnologia, em troca do auxílio da humanidade em uma
ocasião no futuro. Essa tecnologia seria justamente a sua forma de escrita nãolinear. Através dela, o indivíduo poderia vivenciar o tempo de forma "não
linear" (não-cronológica) e, com isso, poderia transitar livremente entre o presente,
o passado e o futuro. Assim, a protagonista, que havia estudado aquele tipo de
escrita, adquiriu a capacidade de deslocar sua vivência pelo tempo e conseguiu
impedir a ocorrência da guerra, a partir de informações que ela obteve no futuro.
Além disso, por consequência dessa nova capacidade, Louise descobre que se
casaria com Ian e que eles teriam uma filha chamada Hannah, mas esta faleceria
ainda jovem, devido a uma doença rara.
A trama se baseia na ideia de que a língua que uma pessoa fala determina
a sua percepção de mundo, uma interpretação da "hipótese de Sapir-Whorf".
Assim, do mesmo modo que a escrita humana seria sequencial, e, por isso,
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vivenciaríamos o tempo também de forma sequencial, o acesso a uma escrita nãolinear permitiria que vivenciássemos o tempo de forma não-sequencial.
Linearidade e Não-Linearidade
Dentro da discussão do que significam os termos "linear" e "não-linear"
existe uma noção, de acordo com Gonçalves (2015), de que: "Linear, e tudo o que
circula no campo semântico deste termo, se liga ao escrito, aos textos impressos,
à leitura sequencial, ao campo científico e filosófico, à racionalidade. O não-linear
desenha o limite anterior e o atual desse universo linear."
O autor aponta que, dentro dos estudos da comunicação, esses termos já
foram debatidos por diferentes teóricos, tais como Marshall McLuhan e Vilém
Flusser. Entretanto, há uma tendência de atribuir cada termo a processos como
um todo. Gonçalves demonstra que seria mais adequado considerar a linearidade
e a não-linearidade como duas instâncias que podem ocorrer num mesmo objeto.
Partindo desse princípio, nesta análise, vamos nos dedicar aos processos
não-lineares. Em vez de partirmos de uma definição mais restrita da nãolinearidade, procuramos explicar através de exemplos aquilo que identificamos
como recursos semióticos não-lineares no filme. Essa definição mais ampla
provém da ideia mencionada anteriormente de que as pessoas utilizam os
recursos semióticos de acordo com uma necessidade, e por isso, os signos
analisados não se tratam de definições precisas ou corretas da "não-linearidade
em si", mas sim de soluções que a equipe de desenvolvimento do filme (diretor,
roteirista, designers...) considerou mais adequadas para transmitir esse conceito.
Análise semiótica da não-linearidade
Dividimos os tipos de não-linearidade identificados em 3 categorias
principais: "curva", "reversibilidade" e "quebra de padrão". A última foi subdividida
em "formal", "espacial" e "temporal". Dentro da categoria formal, distinguimos um
espectro que vai da "repetição" à "aleatoriedade", passando pelo "desajuste". As
categorias aqui apresentadas podem existir simultaneamente; utilizamos como
exemplos as ocorrências que consideramos mais representativas de cada uma
delas.
Curva
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O primeiro contraste a ser estabelecido com a linha reta é a curva. No filme,
ela é representada através de curvas abertas, curvas fechadas e formas
circulares. No âmbito visual, é possível perceber curvas no formato de concha das

naves dos heptapods (figura 1); nas bancadas da faculdade onde Louise leciona;
no corpo dos heptapods e na “tinta” que eles produzem (substância escura que
utilizam para fazer os logogramas); e num inseto com o qual Hannah brinca. Tais
curvas transmitem a sensação de movimento, fluidez e continuidade.
Figura 1: Nave dos heptapods
Entre os exemplos visuais de circularidades estão: os logogramas (figura 2),
que se assemelham a borrões de tinta circulares; a aliança de Louise, que está
presente nos trechos em que ela já é casada com Ian; o brinco de Louise em
formato de espiral, na cerimônia de celebração da paz entre as nações no final do
filme; e num livro da infância de Hannah, onde está representado o globo terrestre.

Figura 2: Logograma produzido por heptapod
Há movimentos de câmera circulares, por exemplo, quando Louise e sua
filha estão brincando; no caminho que Louise faz pelo hospital depois que sua filha
faleceu; na trajetória do helicóptero que trouxe o comandante, Louise e Ian ao
acampamento montado próximo à nave extraterrestre. Um movimento em espiral
também está presente no momento em que um receptáculo desce da nave
extraterrestre para buscar Louise.
Reversibilidade
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A reversibilidade é um recurso que permite mais de um caminho para
compreender um mesmo objeto. Esse processo pode apresentar um ponto inicial e
um final, e mesmo se estes forem invertidos, o significado permanecerá o mesmo,
sendo possível realizar leituras em sentidos opostos. Visualmente, está presente
no corpo e nas patas dos heptapods, pois eles apresentam simetria radial; suas
pernas são distribuídas ao redor do corpo, como os tentáculos de um polvo.
No modo verbal, a reversibilidade é representada pelo nome da filha de
Louise: "Hannah". Por ser um palíndromo, essa palavra pode ser lida tanto da
esquerda para a direita, quanto da direita para a esquerda, e permanecerá a
mesma; ainda que se trate de uma leitura sequencial, de uma letra após a outra, o
ponto inicial e final permaneceria em aberto. O nome de Hannah é apresentado
graficamente na dedicatória de um livro que Louise escreve. Já no âmbito da fala,
ele está presente em diálogos de Louise com Hannah, como este (em 01h:36min:
11seg) transcrito a seguir: "‘Mamãe?’; ‘Sim?!’; ‘Por que meu nome é Hannah?’(...);
’Bem, seu nome é muito especial porque é um palíndromo. Ele se lê igual de
frente para trás e de trás para frente’.” (tradução nossa)
A escrita circular dos heptapods também pode ser lida tanto no sentido
horário, quanto no anti-horário. Uma explicação verbal que aborda essa ideia é
feita por Ian (em 00h:54min:52seg):
"Porque, diferentemente da fala, um logograma não está preso ao tempo.
Tal como sua nave ou seus corpos, sua língua escrita não tem uma direção
para frente ou para trás. Linguistas chamam isso de 'ortografia não-linear'.
(...) Imagine que você quisesse escrever uma frase usando as duas mãos,
começando de qualquer um dos lados. Você teria que saber cada palavra
que você gostaria de usar, e também quanto espaço ocuparia." (tradução
nossa)

Quebra de padrão
O linear é algo que transcorre maneira fixa e pré-determinada, padronizada
e repetida, de acordo com uma convenção ou regra. Gonçalves (ibid.) ressalta:
"A razão funciona linearmente, o silogismo é um raciocínio linear: seguimos
uma linha que vai de uma premissa à outra até chegarmos à conclusão. (...)
Para além do silogismo, toda a lógica seria linear. (...) A linha de
argumentação se desenrola sem falhas, o que garante a certeza da
totalidade do argumento."

A partir dessa noção, identificamos três maneiras em que a quebra de
padrões foi utilizada no filme.
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Formal
Podemos estabelecer um espectro que demonstra, o aumento do nível de
variação, a partir de uma forma padronizada. Quando não há quebras de padrão,
temos a "repetição" - uma composição linear e uniforme, previsível, que segue
rigidamente uma lógica, sem apresentar alterações.
O "desajuste", por sua vez, representa um rompimento parcial com o
padrão. Pode ser encarado como uma forma mais "livre" de interpretar o modelo,
ou de reproduzi-lo com variações, inconsistências ou imperfeições, mas mantendo
algumas de suas características originais.
No modo visual, o desajuste ocorre no chão da nave extraterrestre, na parte
em que os heptapods ficavam, que era formado por um material branco cujo
relevo continha formas curvadas e retas intercaladas, apresentando pequenas
variações entre si. Também ocorre no movimento da tinta dos heptapods, que se
espalha no ar em pequenos turbilhões.
A escrita "Heptapod B" apresenta desajuste quando comparamos suas
diferentes unidades (figura 3): todas elas são circulares e formadas por manchas,
mas há pequenas variações em cada uma delas, que expressam significado. Há
logogramas abertos e fechados; alguns são cheios de detalhes, enquanto outros
são mais simplificados, etc.

Figura 3: Diferentes exemplos da escrita “Heptapod B”
Na trilha sonora musical, o desajuste está presente, por exemplo, na batida
com som de bumbo tocada num sintetizador, que permeia, por exemplo, a música
"Heptapod B". Como essa batida foi tocada por uma pessoa, e não criada
digitalmente, ela não apresenta uma regularidade mecânica e “perfeita”. Ainda
assim, é suficientemente constante para manter a tensão e o ritmo da música. Há
também um ruído grave, feito com vários instrumentos e em diversas camadas, a
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partir da redução extrema de velocidade do som de uma nota musical. Ele foi
gravado de forma a ressoar em ciclos, que vão se intensificando ao acumular
vestígios do ciclo anterior. Os instrumentos de corda também formam uma
harmonia levemente arrítmica. (JÓHANNSON, 2016)
Já a aleatoriedade, diferentemente do pensamento linear e lógico, é
imprevisível. A falta de referências impede uma compreensão racional do
significado dos elementos em questão, ou seja, não é possível estabelecer uma
relação causal entre dois ou mais eventos. Em diversos momentos, essa confusão
é expressa verbalmente pelas personagens, por exemplo, por uma jornalista (em
00h:08min:52seg): "Até agora, existem doze objetos não-identificados espalhados
pelo globo. Não há nenhuma lógica óbvia para as suas localizações." (tradução
nossa)
No âmbito visual, o espectador do filme não consegue compreender o
significado preciso de elementos abstratos, tais como a escrita dos heptapods e o
posicionamento das naves ao redor do globo, apesar de poder concluir que, para
os heptapods, esses elementos seguem uma lógica ou têm algum significado (e,
portanto, teriam uma “motivação” por trás deles).
Ainda no campo visual, a aleatoriedade está presente no momento em que
várias imagens de telejornais, noticiando a resolução do conflito, sobrepõem-se
em diferentes locais da tela, para demonstrar a simultaneidade da exibição da
notícia em todo o mundo. Esse efeito de composição é similar ao de uma cena
anterior, na qual um dos heptapods cria um emaranhado de logogramas (figura 4),
que ficam densamente espalhados, de forma caótica, pelo espaço da nave.

Figura 4: Logogramas espalhados pela nave
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Na trilha sonora musical, a aleatoriedade ocorre de forma expressiva nos
vocais. Um coro de vozes é entoado sem um ritmo definido, cantando sons “sem
sentido” (pseudo-palavras ou sílabas soltas).
Espacial
Ocorre quando há um rompimento com o sentido de leitura convencional e,
consequentemente, das expectativas do espectador em relação ao
posicionamento de elementos dentro do espaço. Visualmente, está presente nas
cenas em que a posição do enquadramento não seria correspondente à
perspectiva natural humana (figura 5). Esse recurso demonstra a possibilidade de
um outro ponto de vista sobre aquela situação.

Figura 5: Cena do filme com orientação de enquadramento nãoconvencional
Outros exemplos dessa categoria também ocorrem nessa cena. Quando
Louise e Ian entram na “concha” junto com alguns homens do exército, um celular,
que estava preso braço de um desses homens, sofre interferência. A imagem que
aparece na tela começa a girar de forma caótica, mudando incessantemente de
orientação, para representar a ideia de que o ambiente da nave extraterrestre
provoca a desestabilização da tecnologia humana.
Logo em seguida, os protagonistas descobrem que o sentido da gravidade
no interior da nave difere do terrestre. Os humanos precisaram saltar para mudar a
orientação corporal com a qual estavam acostumados para se adequar à realidade
da nave.
Outra quebra de sentido de leitura é a própria escrita dos heptapods, pois,
dentro de um logograma, os conceitos representados podem ser lidos em qualquer
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ordem e são dispostos numa circunferência, e não numa linha horizontal ou
vertical.
Temporal
Uma narrativa apresenta começo, meio, fim e um sentido definido, com
eventos que ocorrem em cadeia e guiados por causa e consequência, como define
Gonçalves (ibid.). Dissertando a respeito do mito, esse autor afirma: "Essa linha
lógica pode ser acompanhada e permite a quem escuta compreender o relato. Os
elementos e ações presentes em um dado momento explicam o que se segue.".
Nesse aspecto, a obra "A Chegada", por ser uma narrativa, pode ser considerada
como linear; entretanto, a edição do filme foi estruturada de maneira nãocronológica - há diversos cortes, com cenas intercaladas, feitos através da
antecipação/repetição de fragmentos, e a mudança na ordem temporal dos
acontecimentos.
Como McLenon (2016) aponta, o enredo desse filme pode ser dividido em
cinco momentos:
(a) Antes de Louise entrar em contato com a escrita dos heptapods.
(b) Depois de Louise ter visto a escrita dos heptapods e antes de salvar o
mundo.
(c) Depois de salvar o mundo, antes de se casar com Ian e de Hannah
nascer.
(d) Durante a vida de Hannah.
(e) Depois que Hannah faleceu.
Como as primeiras cenas do filme contêm uma narração de Louise
contando uma breve “biografia” da vida de Hannah, desde sua infância até sua
morte na juventude (período D), o espectador pode presumir que o restante do
filme ocorre cronologicamente depois desses fatos. A seguir, é exibido o período A,
quando as doze naves chegam à Terra e Louise é chamada para mediar a
comunicação com os seres extraterrestres. Depois disso, Louise passa a
ter flashes dos momentos de convivência com sua filha. O espectador pode supor
que essas sequências são imagens do passado (flashbacks), mas, na verdade,
elas são trechos do futuro (flashforwards). Louise só passa a ter
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esses flashes depois de entrar em contato com a escrita alienígena (no início do
período B), e isso indica que a mente dela estaria se modificando.
Os flashes começam a ficar cada vez mais recorrentes, até que Louise tem a
oportunidade de perguntar a um dos heptapods o que essas visões significavam.
Em seguida, Louise expressa verbalmente a conclusão que havia chegado,
quando conversa com o coronel do exército norte-americano sobre a linguagem
dos heptapods (01h:37min:37seg): "Se você a aprende, quando você realmente
aprende, você começa a perceber o tempo do jeito que eles percebem. E então
você pode ver aquilo que está para acontecer. Mas o tempo, ele não é igual para
eles - é não-linear." (tradução nossa)
Essa nova habilidade a permite descobrir o número de telefone de um
general da China e, comunicando-se com ele no "futuro" para obter uma
informação, consegue, no "presente", impedir que uma guerra mundial se inicie.
A ordem não-cronológica do filme, ao mesmo tempo que o torna mais
complexo e surpreende o espectador com uma reviravolta, tem a função de
agregar mais sentido à história: a narrativa pode ser interpretada como uma
representação do que ocorre na mente da protagonista quando ela, vivenciando
suas experiências de vida de forma não linear, conta à sua filha, Hannah, a história
da vida desta. Isso indica que a narração do início e do final do filme está se
passando no período E.
Nas últimas cenas do filme, quando Louise volta a ser a narradora, ela
expressa esse pensamento (01h:46min:08seg): "Então, Hannah. Aqui é onde sua
história começa. O dia em que eles partiram. (...) Apesar de conhecer a jornada e
para aonde ela vai, eu a aceito de braços abertos, e cada momento dela é bemvindo." (tradução nossa)
Considerações finais
Em “A Chegada”, a não-linearidade foi um recurso utilizado principalmente
na criação de personagens extraterrestres e de suas respectivas tecnologias e
materiais (cf. GIARDINA, 2016; LIBERATORE, 2016; MILLER, 2017; RHODES,
2016).
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Os diversos elementos da narrativa e do design aplicados no filme trazem a
ideia de que uma espécie alienígena, apesar de poder apresentar algumas
similaridades com a humana, não pensaria, agiria ou construiria seus artefatos e
sistemas simbólicos da mesma maneira que esta.
Esses elementos podem, a princípio, causar estranheza e confusão, pois
rompem com a expectativa do público. Por isso, no filme, os modos verbal e visual
são empregados de maneira complementar, tanto para fornecer ao espectador
explicações conceituais, quanto para, aliados à trilha sonora musical, transmitirem
uma sensação estética da não-linearidade.
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Ofício de youtuber: entre mediações e midiatização4
Felipe de Oliveira MATEUS5
Carlo José NAPOLITANO6
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Resumo

Este artigo tem como objetivo refletir sobre o diálogo existente entre os conceitos de mediações
culturais e de midiatização e sobre como esses conhecimentos teóricos podem ser aplicados no
entendimento do fenômeno youtuber. Para isso, foram considerados os estudos de Jesús MartinBarbero, José Luiz Braga, Fausto Neto e Veneza Ronsini, que servem de referências teóricas para
a compreensão dos conceitos e suas inter-relações, além da análise de autores que refletem sobre
o funcionamento e dinâmica comunicacional que se estabelece no site YouTube. A partir disso,
toma-se como exemplo o caso de youtubers negras, em específico o canal “Afros e Afins”, de
Nátaly Neri. A análise de suas produções tem o objetivo tanto de explicitar as mediações culturais
envolvidas em sua produção, possibilitada pelo cenário de midiatização, quanto a forma com que
podem ser um exemplo do cenário comunicacional proposto pelos estudos culturais de recepção
latino-americanos.
Palavras-chave: youtubers; mediações; midiatização; Martín-Barbero; Braga; Afros e afins.

Mediações culturais e midiatização: relações de reciprocidade
Herdeiros do pensamento proposto pelos estudos da New Left inglesa, os
estudos culturais latino-americanos trouxeram ao pensamento comunicacional
uma grande contribuição. Por meio deles, tornou-se possível pensar a
comunicação sob dois aspectos importantes: baseada nas relações culturais do
cotidiano (no caso, o latino-americano); e o processo comunicacional como um
todo, não apenas concentrado nos efeitos dos meios, mas na relação das pessoas
com os meios.
Dentro dessa perspectiva, Jesús Martín-Barbero desempenha um papel
fundamental ao propor a ideia das mediações culturais como foco dos estudos
comunicacionais, superando a atenção exacerbada dada às características dos
4 Trabalho apresentado na mesa 08 – Audiovisual na nova ecologia dos meios, no Primeiro Congresso
Internacional de Mídia e Tecnologia. Apresentado originalmente como trabalho final da disciplina “Cultura
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da Faac/Unesp (Bauru), ministrada pelo prof. Dr. Laan Mendes de Barros no 1º semestre de 2017.
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meios. Seu pensamento, exposto em “Dos Meios às Mediações” (2009) sustentase na ideia de que, entre os meios de comunicação e o público, existem uma série
de fatores culturais que interferem na forma com que as pessoas se relacionam
com os meios e seus produtos. A esses fatores, Martín-Barbero deu o nome de
mediações culturais.
Eu, desde o começo, por intuição, me opus à visão hegemônica, norteamericana, de estudar os efeitos dos meios. Eu não negava a importância
dos meios, mas dizia que era impossível entender a importância, a
influência nas pessoas, se não estudássemos como as pessoas se
relacionavam com os meios. O que eu comecei a chamar de mediações era
aqueles espaços, aquelas formas de comunicação que estavam entre a
pessoa que ouvia rádio e o que era dito no rádio. [...] Mediação significava
que entre estímulo e resposta há um espaço de crenças, costumes, sonhos,
medos, tudo o que configura a cultura cotidiana. Era essa espessura da
cultura cotidiana, que, para mim, na América Latina, era muito rica.
(MARTÍN-BARBERO, 2000, p. 154)

A partir disso, em “Dos Meios às Mediações”, Martín-Barbero (2009)
sistematiza três grandes mediações culturais. São elas: a cotidianidade familiar, a
temporalidade social e a competência cultural. O que o autor coloca nesse sentido
é que os sentidos produzidos a partir do consumo dos produtos midiáticos na
América Latina passam pelas referências e experiências culturais que ocorrem no
espaço das relações familiares, no contexto histórico em que se está inserido e na
bagagem cultural que se tem acesso. Assim, a inovação do pensamento é superar
a visão de que a recepção dos produtos midiáticos ocorre apenas com a relação
direta entre produtores e receptores e reconhecer que, neste caminho, uma série
de fatores culturais interferem.
É importante observar que a formulação das ideias a respeito das
mediações culturais ocorreu no contexto dos anos 1980 - “Dos Meios às
Mediações” foi publicado, originalmente, em 1987. Veneza Ronsini (2010), ao
analisar a evolução das ideias de Martín-Barbero, identifica que, com o
desenvolvimento dos meios de comunicação digitais ao longo dos anos 1990 e
2000, o autor passa a reconhecer uma nova mediação cultural, a tecnicidade. Esta
é pensada pelo autor como a forma com que os meios em si, em seus aspectos
tecnológicos, exercem influência na maneira com que os sentidos das mensagens
midiáticas são apreendidos e em como as pessoas lidam com as mídias, assim
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como as mediações da cotidianidade familiar, da temporalidade social e da
competência cultural.
A questão é que, por conta do progressivo desenvolvimento tecnológico dos
meios e consequente crescimento de seus usos culturais, Martín-Barbero identifica
que a tecnicidade passa a ter uma grande participação nas relações
comunicacionais, fruto da centralidade conquistada sobretudo pelas mídias
digitais. Com isso, ela passa a exercer influência sobre as próprias mediações
culturais anteriores.
[...] o conceito de tecnicidade adquire um novo estatuto para além de
mediar a relação entre as lógicas da produção e formatos industriais. Por
sua centralidade na organização social, ela percorre o circuito inteiro,
modelando a ritualidade, a socialidade e a institucionalidade, vale dizer,
modela todas as relações porque se define como o estatuto social da
técnica. Portanto, a tecnicidade pode ser compreendida em sentido estrito,
como o aspecto textual, narrativo ou discursivo da mídia que funciona como
organizador perceptivo. (RONSINI, 2010, p. 7)

Assim, Martín-Barbero reconhece nos meios de comunicação o poder de
exercer uma forma de mediação que tem implicações na cultura, instância da qual
decorrem as demais mediações consideradas pelo autor. Por conta disso, ao
atualizar as ideias trabalhadas em “Dos Meios às Mediações”, em “Ofício de
Cartógrafo”, de 2002, Martín-Barbero propõe um novo olhar para as relações
existentes entre as mediações culturais: de um pensamento em torno das
mediações culturais da comunicação para uma ideia sobre as mediações
comunicacionais da cultura.
Para Barbero, só existem agora mediações comunicativas da cultura na
medida em que o comunicativo está se transformando em protagonista da
vida cultural e social de todas as pessoas (2009, p. 152-153). Mas, ao
contrário do pensamento pós-moderno para o qual tudo é cultural, para
Barbero o protagonismo do comunicativo não apaga os determinantes
econômicos, geracionais, étnicos ou de gênero. (RONSINI, 2010, p. 10)

Essa nova perspectiva colocada serve como base para o estabelecimento
do conceito de midiatização, também de grande importância para a compreensão
das práticas comunicacionais contemporâneas, sobretudo as que se estabelecem
por meio das mídias digitais, e que mantém um diálogo estreito com a ideia das
mediações culturais.
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A ideia da midiatização surge com a proposta de pensar como se articulam
mídia e cultura a partir da crescente inserção dos meios nas relações sociais e
culturais. Sociedades midiatizadas seriam aquelas em que todos os processos
sociais e culturais, em todas as esferas, passam pelas mídias e têm nelas um
fator, se não determinante, ao menos condicionante, de forma que não haveria
mais uma distinção clara entre a esfera da mídia e as demais instâncias.
Já não se trata mais de reconhecer a centralidade dos meios na tarefa de
organização de processos interacionais entre os campos sociais, mas de
constatar que a constituição e o funcionamento da sociedade – de suas
práticas, lógicas e esquemas de codificação – estão atravessados e
permeados por pressupostos e lógicas do que se denominaria a «cultura da
mídia». Sua existência não se constitui fenômeno auxiliar, na medida em
que as práticas sociais, os processos interacionais e a própria organização
social, se fazem tomando como referência o modo de existência desta
cultura, suas lógicas e suas operações. (FAUSTO NETO, 2008, p. 92)

Dessa maneira, é clara a forma com que o pensamento a respeito da
midiatização têm uma profunda ligação com as mediações culturais de MartínBarbero. Remetendo as ideias do autor às que fazem referência à midiatização,
pensar a forma com que os meios e seus usos culturais influenciam na forma com
que a sociedade se constitui e funciona significa aceitar a tecnicidade como
mediação cultural que adquire papel central na dinâmica cultural contemporânea e
que exerce sua influência sobre as demais mediações culturais. Ou seja, há entre
os conceitos de mediações e de midiatização uma relação não apenas de
complementaridade, mas de reciprocidade.
Seguindo por essa visada teórica e dando contornos mais concretos à
relação entre público e mídias, José Luiz Braga (2006) toma por base a ideia de
midiatização para elaborar seu conceito de Sistema de Resposta Social. De
acordo com o autor, pensar a midiatização significa pensar uma dinâmica
comunicacional circular, novamente não apenas no estímulo e resposta entre
emissor e receptor. O que ele pretende é compreender de que formas a sociedade
se apropria dos meios, quais os resultados dessa apropriação e como pensar
formas de que essa apropriação seja positiva para a própria sociedade e sua
relação com as mídias. Assim, na visão de Braga (2006), ao ter condições técnicas
e culturais de não apenas consumir conteúdos, mas também de produzir e difundir
informações, o público torna-se capaz de interagir com os produtos midiáticos por
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meio de respostas que considera produtivas, o que configura uma terceira
instância comunicacional: a da circulação.
Para o autor, os dispositivos sociais que surgem a partir do cenário de
midiatização, voltados à produção de conteúdos que servem de resposta social
aos produtos midiáticos, podem ser interpretados como modos com os quais a
sociedade se organiza para interagir com a mídia, colocando em circulação temas
e assuntos que podem ser aprimorados e ressignificados de acordo com as
necessidades comunicacionais de grupos específicos. Dessa forma, o sentido que
a sociedade dá aos produtos midiáticos não se esgota apenas na instância da
recepção, mas se completa com a produção de conteúdos posterior à recepção e
com o consumo desses conteúdos produzidos pelo próprio público.
Assim, além do interesse em oferecer uma ampliação de conhecimento,
para a compreensão do campo comunicacional, o subsistema parece se
colocar como espaço de escolha para a intervenção crítica, cultural,
educacional e operacional, nos trabalhos da sociedade, no objetivo de
estimular seus processos midiáticos de modo socialmente responsável e
relevante. (BRAGA, 2006, p. 42)

No entanto, é necessário ressaltar que, sendo o Sistema de Resposta
Social uma forma de pensar concretamente o cenário de midiatização, e que este
ocorre a partir de uma dinâmica instaurada de diferentes mediações culturais que,
como pondera Ronsini (2010), não se anulam, a produção de conteúdos pelo
público na instância de circulação também carrega os efeitos das mediações
culturais envolvidas no processo de recepção. Assim, ao se analisar um tipo de
produção feita por um público consumidor de mídias tradicionais, deve-se ter como
princípio que aqueles conteúdos são produzidos sob uma dinâmica de mediações
culturais envolvidas, assim como o consumo desses mesmos conteúdos. Tal
perspectiva torna concreta a ideia defendida por Braga (2006) de que pensar a
midiatização é pensar um cenário comunicacional circular.
YouTube e youtubers: entre mediações e midiatização
Considerando então o diálogo entre os conceitos de mediações culturais e
de midiatização e a relação de reciprocidade existente entre eles e que marca o
ambiente cultural e comunicacional contemporâneo, parte-se para uma reflexão a
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respeito de como a articulação desses conceitos teóricos podem contribuir para a
compreensão de novos fenômenos e práticas comunicacionais que têm implicação
direta em nossa cultura. Aqui, tomamos como objeto de reflexão os usos culturais
do site YouTube e o que se configura como fenômeno youtuber.
Criado em 2005, o YouTube demonstra ser uma das ferramentas de maior
impacto cultural e comunicacional da atualidade. De acordo com dados fornecidos
pelo site, hoje o YouTube conta com mais de um bilhão de usuários, cerca de um
terço dos usuários de internet no mundo. Ainda segundo o site, os conteúdos
disponíveis nele alcançam cerca de 95% dos usuários de internet no mundo.
(YOUTUBE, 2017). Os números dão conta da dimensão e da relevância que o site
adquire no atual contexto e permite tomar o YouTube - não apenas enquanto
plataforma midiática, mas todo o fenômeno comunicacional estabelecido por meio
dele e no qual ele se insere - como um reflexo do cenário de midiatização da
sociedade.
O que justifica essa penetração cultural do YouTube são suas próprias
características que o inscrevem como veículo que incorpora as características da
chamada web 2.0 (O’REILLY, 2005), sendo um espaço onde o público consumidor
de vídeos também pode tornar-se produtor de conteúdos. Segundo Burgess e
Green (2009), o que contribuiu para que ele se tornasse um fenômeno cultural e
midiático foram os recursos que permitem o consumo, compartilhamento e a
incorporação de vídeos em outros sites. De acordo com os autores, o objetivo do
site é ser um espaço que dá vazão à produção midiática do público usuário.
Como empresa de mídia, o YouTube é uma plataforma e um agregador de
conteúdo, embora não seja uma produtora de conteúdo em si. É um
exemplo do que David Weinberg (2007) chama de “metanegócio” [...] Dessa
maneira, o YouTube desempenha uma função para os produtores de vídeo,
atraindo a atenção para o conteúdo ao mesmo tempo em que oferece uma
participação em dinheiro nas venda de anúncios no site. Pela mesma
lógica, o YouTube na realidade não está no negócio de vídeo – seu negócio
é, mais precisamente, a disponibilização de uma plataforma conveniente e
funcional para o compartilhamento de vídeos on-line: os usuários (alguns
deles parceiros de conteúdo Premium) fornecem o conteúdo que, por sua
vez, atrai novos participantes e novas audiências. (BURGESS; GREEN,
2009, p. 21)

Conforme o YouTube cresceu dentro das práticas que configuram a
dinâmica da cultura midiática, a figura do usuário se diversificou, dando origem
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aos chamados youtubers, usuários que se caracterizam pela produção periódica
de vídeos, sendo que esta prática pode se configurar como atividade remunerada.
Vale ressaltar que o papel do youtuber ainda carece de definições teóricas mais
claras e específicas, visto que as próprias pesquisas voltadas ao YouTube não têm
essa definição como um dos principais objetivos.
Segundo o levantamento feito por Mateus (2017), de todos os trabalhos
apresentados nos Congressos Nacionais da Intercom entre 2006 e 2016, 70
artigos tinham o YouTube e seus usos como objeto de pesquisa. Destes, 11 eram
dedicados à prática dos youtubers e, dentro destes, apenas três procuravam
definir o papel do youtuber na cultura midiática. Em linhas gerais, as definições
propostas giram em torno da produção de vídeos que confere a alguns usuários
do site visibilidade e retorno financeiro.
Gómez Pereda (2014) analisa que o papel do youtuber passa por três
conceitos básicos: o usuário enquanto persona midiática, a audiência formada por
meio da dinâmica de distribuição de seus conteúdos em rede e os vídeos
produzidos, que podem diferir em formatos, temáticas e duração. De acordo com o
autor, o que caracteriza e diferencia o youtuber que constitui o fenômeno cultural e
midiático considerado é (1) a linguagem empregada em seus vídeos, pois são
vídeos em que os usuários colocam-se como eles mesmos na abordagem de
diferentes assuntos, mesmo empregando recursos profissionais de gravação e
edição; e (2) a profissionalização dessa prática que, apesar de carregar
características de uma atividade pessoal, como um hobby, permite a eles
desenvolvê-la como atividade remunerada (GÓMEZ PEREDA, 2014).
Situando o fenômeno youtuber dentro de um contexto midiático de
mediações culturais que se inter-relacionam e permitem a configuração de um
cenário de midiatização, é possível associar aspectos próprios dos usos culturais
do YouTube ao diálogo existente entre as mediações culturais e o fenômeno da
midiatização. Isso porque a produção midiática de youtubers, em especial aqueles
que se dedicam a conteúdos voltados a segmentos sociais que sofrem
preconceitos e/ou que vivem marginalizados em relação ao acesso às
oportunidades sociais, pode ser compreendida como um exercício do Sistema de
Resposta Social pensado por Braga (2006), à medida em que produzem
conteúdos que põem em circulação temas muitas vezes não contemplados pelas
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mídias tradicionais ou que, a partir da visão própria dos segmentos sociais,
necessita de novas discussões e pontos de vista para que seja comprida sua
função informativa.
Em primeiro lugar, é importante observar que YouTube já se apoia em uma
sociedade midiatizada a partir do momento em que se configura como um espaço
arquitetado para ser um local tanto de produção quanto de consumo midiático,
como apontam Burgess e Green (2009). Com isso, o que o YouTube conquista
como espaço midiático é o estabelecimento de interações sociais e de trocas
culturais que ocorrem tendo a tecnicidade como principal mediação cultural
envolvida nesse processo. Para que o YouTube exista, há um pressuposto cultural
de que haverá um público produtor de vídeos e também consumidor desses
produtos, que irá colocá-los em circulação por meio do compartilhamento em
diferentes espaços digitais. Assim, o que possibilita a existência de uma cultura de
uso do YouTube é a influência da tecnicidade sobre os modos com que as
pessoas se relacionam e criam sentido sobre as mídias.
Mais especificamente à produção dos YouTubers, é necessário observar
que os usos feitos do site refletem diretamente as diferentes mediações culturais
às quais estão submetidos e com as quais convivem. Como foi apontado
anteriormente, o cenário de midiatização não significa um domínio absoluto da
tecnicidade sobre as demais mediações, mas sim há um diálogo entre elas que se
revela nos produtos da midiatização (RONSINI, 2010). Dessa maneira, ao se
pensar a produção de youtubers, tem-se, em um primeiro plano, a tecnicidade
como mediação que os leva a produzir conteúdos. Porém, os temas escolhidos e a
forma com que são abordados, o refinamento técnico que se revela por recursos
de edição e outros aspectos dependem diretamente das demais mediações
culturais, como o cotidiano, a temporalidade a competência cultural.
Assim, por exemplo, youtubers negros(as) podem carregar em seus vídeos
aspectos próprios das mediações culturais pelas quais passa a população negra,
como a experiência com o racismo e a desigualdade social, a identificação com
matrizes culturais africanas, a busca pela valorização de suas tradições, entre
outras. Já youtubers LGBT podem apresentar outros sinais das mediações
culturais, como a homofobia, a violência, a luta por direitos civis e outras mais.
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Além disso, o próprio engajamento gerado no público para com os vídeos que se converte em audiência numérica dentro do YouTube e ações midiáticas
para fora dele, como o compartilhamento em outras redes - também é resultado
das mediações culturais envolvidas nessas produções, assim como a credibilidade
conquistada pelos youtubers que geram engajamento. Como observa MartínBarbero (2000), as mediações culturais passam por dimensões coletivas que
dizem respeito a grupos e comunidades como um todo. Por isso, da mesma forma
que determinado fator cultural leva um youtuber a se dedicar a um tema, atrai
também um público que compartilha dessa mediação cultural. Experiências
relacionadas ao machismo e à misoginia, por exemplo, passam como mediações
de youtubers feministas, assim como atraem a audiência de um público também
sujeito a essas mediações. De certa forma, pode-se considerar que é na
identificação entre mediações comuns que o engajamento é gerado.
Youtubers negras e as mediações envolvidas
Para ilustrar essas reflexões, tomemos como exemplo o caso de youtubers
negras, já que seus vídeos se caracterizam pela relações entre as vivências do ser
negra e do ser mulher. Os exemplos aqui discutidos são baseados na lista “12
youtubers negras que estão empoderando mulheres na internet”, publicada
originalmente pelo site Huffpost Brasil e republicada pelo Geledés Instituto da
Mulher Negra, organização dedicada a trabalhar pelo combate aos preconceitos
de gênero, raça e outros que, segundo a entidade, “limitam a realização da plena
cidadania, tais como: a lesbofobia, a homofobia, os preconceitos regionais, de
credo, opinião e classe social” (GELEDÉS, 2016). A lista destaca que, de uma
forma geral, os 12 canais tratam de temas que ajudam a melhorar a auto-estima
das mulheres negras, discutindo questões como a visibilidade social da mulher
negra, a representatividade que elas têm na mídia e os estereótipos estéticos e
culturais impostos a elas, reforçados também pelos meios de comunicação.
São experiências comuns a todas, o que se revela como mediações
culturais às quais estão sujeitas e que influenciam na forma com que fazem a
leitura e dão sentido aos produtos midiáticos. A partir da interpretação de que
esses conteúdos não contemplam suas realidades sociais e culturais, tomam a
iniciativa de produzirem também conteúdos que os re-interpretem. Com isso,
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promovem a circulação de novos conteúdos, dotados de novas visões culturais,
concretizando o pensamento de Braga sobre o Sistema de Resposta Social.
Com a proposta de um terceiro sistema de processos midiáticos,
assinalamos mais uma contraposição às relações “simples” entre produto e
usuário. A sociedade se organiza para tratar a própria mídia, desenvolvendo
dispositivos sociais, com diferentes graus de institucionalização, que dão
consistência, perfil e continuidade a determinados modos de tratamento,
disponibilizando e fazendo circular, faz rever, gera processos interpretativos.
(BRAGA, 2006, p. 36)

Para verificar de que formas essas produções mostram-se como
dispositivos do Sistema de Resposta Social, destacamos um dos canais
mencionados pela lista divulgada pelo Instituto Geledés. “Afros e Afins”, da
youtuber Nátaly Neri, selecionado por ser o que conta com o maior número de
usuários do YouTube inscritos, o que indica a ser um canal com maior audiência
numérica e com maior potencial de circulação nas redes.
Criado em 2016, o canal “Afros e Afins” contava, em 23 de julho de 2017,
com 218.162 inscritos. Ele é produzido por Nátaly Neri, youtuber de 23 anos
estudante de Ciências Sociais. O canal se dedica a questões relacionadas à moda
e à beleza negra. Porém, a youtuber utiliza essas questões para discutir temas
ligados às mediações culturais próprias da mulher negra, como a identidade
negra, os padrões de beleza e o preconceito. Logo no segundo vídeo veiculado no
canal, Nátaly deixa claro seu objetivo enquanto youtuber.
A gente vai falar de maquiagem e quando a gente for falar de maquiagem,
não é aquela maquiagem para você entrar nos padrões, não vai ser aquela
maquiagem para você afinar seu nariz, negar seus traços. A gente vai falar
de maquiagem porque é legal passar um batonzinho, passar um rímel. [...]
Quando a gente for falar sobre moda, é também sobre uma construção de
como eu, mulher negra e pobre, não tive condições de comprar
determinadas roupas e arrumei outras formas de fazer e hoje gosto muito
de tudo que construí por conta disso. Quando a gente for falar de cabelo,
for falar de trança, quando for falar de dread, é visando a isso, é visando à
construção da nossa identidade, à compreensão de nossa identidade
enquanto mulheres afro-brasileiras. É um canal voltado para a beleza,
voltado para a estética, mas eu queria que ficasse claro o que está por trás
de tudo isso. (NERI, 2016)
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No mesmo vídeo, a jovem compartilha experiências de identificação da falta
de representatividade midiática e de como isso contribui negativamente com a
auto-estima e construção das identidades das mulheres negras.
Ser uma criança negra no Brasil é extremamente difícil, é um processo
muito penoso, é um processo é um processo muito destrutivo em que você
realmente sofre, em que você tem sua autoestima destruída e devastada,
em qualquer lugar que você vá e para qualquer lugar que você olhe. Se
você é uma pessoa negra, você sabe exatamente do que eu estou falando.
Quando você é uma mulher negra você não tem nenhum tipo de
representatividade. Você não tem nenhum tipo de autoestima, sua autoestima é destruída, é devastada, de todas as formas possíveis e
imagináveis. [...] Criança dos anos 1990. Quem foi criança nos anos 1990?
Quem teve a autoestima destruída pelas Paquitas? [...] Desde criança, além
da televisão, além da mídia, além dos jornais, além de tudo que te cerca,
você ainda lida com situações reais, palpáveis, que te cercam em todos os
ambientes. (NERI, 2016)

Além dos vídeos dedicados aos temas de moda e beleza, a youtuber
também aborda diretamente as questões relacionadas ao racismo. São
encontradas discussões sobre apropriação cultural, colorismo e empoderamento
de mulheres negras. Entre os vídeos que abordam questões mais gerais relativas
ao ser mulher e ao ser negra, destaca-se a série feita por Nátaly em novembro de
2016, a convite do próprio YouTube, chamada “Projeto YouTube Negro”. Nele, a
youtuber conversa com outras vlogueiras negras sobre assuntos como a inserção
do negro no mercado de trabalho, os padrões culturais e estéticos, a afetividade,
entre outros. Na própria apresentação da série, Nátaly coloca que o objetivo dos
vídeos é valorizar a produção de negros dentro do YouTube.
Na observação dos vídeos divulgados pelo canal e da audiência obtida por
eles, chama a atenção que grande parte dos que têm maior audiência são os que
tratam diretamente de questões que passam pelas mediações culturais próprias
da mulher negra. O segundo mais visto, “Apropriação cultural existe? Pode branca
de turbante?”, veiculado no início de 2017, conta 448.328 visualizações
(observação feita em 23 de julho de 2017). Já em seguida encontra-se “Namoro
online, transexualidade e nossa história”, vídeo em que Nátaly trata de
relacionamentos inter-raciais e de sua experiência em namorar um homem
transexual, com 333.106 visualizações.
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Sendo assim, o canal de Nátaly Neri é um exemplo de como os canais de
youtubers negras materializam a forma com que as mediações culturais estão
presentes em suas produções. Isso porque, ao tratarem de questões como moda,
beleza e cotidiano, elas o fazem a partir de uma visão e de uma vivência enquanto
mulheres e negras, o que interfere na forma com que dão sentido ao mundo e
constroem os sentidos de suas mensagens, para que sejam representativas
também a outras mulheres negras. Ao colocarem isso em circulação, oferecem
novos sentidos e interpretações às mensagens colocadas pelas mídias
tradicionais, atendendo às necessidades de representatividade cultural e
contribuindo com a formação das identidades femininas negras.
Considerações Finais
A partir das reflexões aqui propostas a respeito do fenômeno youtuber, foi
possível exemplificar as formas com que os conceitos de mediações culturais e de
midiatização se articulam e servem de base para a compreensão de como se
configuram os usos culturais das novas mídias, qual o potencial desses usos e
quais objetivos podem ser alcançados a partir das produções midiáticas
resultantes desses usos.
Verifica-se que a produção cultural empenhada pelos youtubers pode ser
entendida como um exemplo concreto do cenário de midiatização. Por meio do
acesso às ferramentas técnicas de produção de vídeos e de uma cultura que
estabelece uma relação mais próxima entre mídias e usuários, produzir e consumir
vídeos na plataforma YouTube torna-se um aspecto importante de nossa cultura
midiática e que acaba por ter implicações diretas nos outros âmbitos culturais.
Essa característica confirma o que Braga (2006) coloca ao refletir que, nas
sociedades midiatizadas, o midiático não se dissocia dos demais âmbitos da vida
social e cultural.
É esse cenário que possibilita e estimula a produção youtuber, sobretudo
entre os que se dedicam a temas ligados ao direito à comunicação e à quebra de
preconceitos. A partir da consciência de que o YouTube participa das formas com
que se tem acesso à informação e, com isso, cria-se uma ideia da realidade, seu
potencial é utilizado para colocar em circulação temas que encontram pouca ou
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nenhuma presença nas mídias tradicionais, ou que não contam com uma
pluralidade de visões acessíveis a seus públicos.
No entanto, todo esse cenário midiatizado ocorre justamente graças à
articulação das próprias mediações culturais envolvidas nos processos de
produção e de consumo. Na dinâmica comunicacional de uma relação midiatizada,
entram em cena tanto as mediações culturais que criam a experiência de realidade
de quem consome o conteúdo, quanto aquelas que passam pela experiência dos
youtubers. Isso porque suas produções decorrem de um processo de recepção,
seus vídeos são produtos de uma interpretação social e culturalmente
contextualizada, caracterizando-se como uma forma de resposta - o sistema
pensado por Braga (2006).
Assim, com o conhecimento a respeito do fenômeno comunicacional que
ocorre no YouTube, é possível conhecer mais sobre a realidade expressa pelas
mediações culturais identificáveis, dos que produzem e consomem conteúdos pela
plataforma. Da mesma forma que o aprofundamento na realidade de quem está
envolvido nesse processo auxilia na compreensão teórica do fenômeno. Da
mesma maneira que os conceitos de mediações e de midiatização se
retroalimentam, como aqui foi refletido, a análise de processos comunicacionais e
da realidade dos envolvidos deles também se mostram complementares.
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Crossover no Universo Marvel: estudo de caso
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Resumo:
A Marvel utiliza o crossover, elemento característico da narrativa complexa, em
seu universo transmídia e articula, assim, suas personagens em grandes arcos
narrativos. Para ampliar seu público, a marca produziu quatro séries para
distribuição exclusiva pela plataforma Netflix: Demolidor, Jéssica Jones, Luke
Cage e Punho de Ferro. O presente estudo busca responder quantos elementos
crossover aparecem na primeira temporada da série “Punho de Ferro”, a fim de
demonstrar a interação da obra com outras narrativas do Universo Marvel.
Segundo Carlos Scolari o crossover é dado pelo encontro de “[…] personagens de
dois ou mais mundos narrativos no contexto da mesma história.” (GUERREROPICO e SCOLARI, 2016, p.187). O crossover estabelece, assim, o elo de ligação
entre diferentes narrativas. A pesquisa estruturou-se por meio da revisão
bibliográfica com os autores Henry Jenkins (2008), Carlos Scolari e Mar GuerreroPico (2016), Jason Mittel (2012), e pelo do estudo de caso de Robert K. Yin
(2010). Determinou-se como objeto de estudo a série original Netflix “Punho de
Fero” e Para estruturar o trabalho e analisá-la utilizou-se os conceitos de
“causalidade, tempo, e espaço” desenvolvidos por David Bordwell e Kristin
Thompson (2013). Para melhor assimilação dos resultados, os conceitos foram
adaptados nas categorias “personagem, ação e espaço”, as quais possibilitam
estabelecer o “elemento crossover”.Realizou-se a desconstrução dos 13 (treze)
episódios da primeira temporada da série por meio das categorias citadas acima e
a partir dela foram encontrados 56 (cinquenta e seis) elementos crossovers. Por
fim, considera-se que esses, ao integrarem personagens, espaços e ações de
diferentes narrativas e propiciam a imersão, drill (JENKINS, 2008), do consumidor
dentro do Universo Marvel. Detecta-se elementos crossover internos e externos,
dispersos em Punho de Ferro e nas outras séries realizadas para a Netflix, como
7
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nas obras Marvel para cinema e televisão. Desse modo, o consumidor dos
produtos transmídia está apto a encontrar as áreas de interseção e ampliar, de
modo exponencial, a compreensão do universo ficcional. Dessa maneira, a marca
Marvel torna-se exemplo de convergência entre narrativas.
Palavras-chave: Ficção Seriada; Narrativa; Crossover; Audiovisual; Netflix.
Introdução
O presente estudo busca apontar quais e quantos elementos crossover
foram encontrados na primeira temporada da série Punho de Ferro. A série da
Marvel na Netflix, conta a história do personagem Danny Rand/Punho de Ferro e
estreou em 13 de março de 2013, com treze episódios disponibilizados
simultaneamente na plataforma para todos os lugares do mundo onde o serviço
está presente. A série é a quarta na ordem cronológica das produções
introdutórias de personagens do universo Marvel na Netflix. Precedentes a ela já
foram produzidas: “Demolidor” (com duas temporadas), “Jessica Jones” (com uma
temporada) e “Luke Cage” (com uma temporada). Todas as narrativas citadas
estão relacionadas entre si, compondo, assim, o universo Marvel na Netflix.
Selecionou-se como objeto de pesquisa a série “Punho de Ferro” pela vasta
quantidade de conexões narrativas entre esta e as demais obras citadas, e com
parte de outros produtos do Universo Marvel. Pretende-se ainda, relacionar a
marca Marvel com a construção de seu universo transmídia e a utilização do
crossover como atributo da narrativa complexa.
O objeto de estudo também recai sobre a escolha da plataforma streaming
Netflix. Os estúdios Marvel Televison e ABC, produtoras das séries Marvel para a
televisão, atrelaram-se à plataforma online e produziram as séries do universo
Marvel já mencionadas, acrescidas das produções “Os Defensores” (estreada em
agosto de 2017) e “O Justiceiro” (estreia prevista para o fim de 2017). Ademais, o
número de assinaturas do serviço é relevante. Segundo dados obtidos de
relatórios oficiais, disponibilizados pela plataforma em abril de 2017, a empresa
almeja ultrapassar, no curto prazo, 100 milhões de assinantes no mundo todo10.

10 https://ir.netflix.com/index.cfm
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O presente artigo faz parte da pesquisa de mestrado “Expansão da marca
por meio do crossover: estudo de caso das séries Marvel produzidas para a
plataforma Netflix” em desenvolvimento pelas autoras, junto ao programa de pósgraduação de Mídia e Tecnologia, ofertado pela Universidade Estadual Júlio de
Mesquita Filho (Unesp), campus de Bauru.
Expandindo o conteúdo Marvel: a narrativa transmídia complexa
Faz-se necessária uma breve apresentação da Marvel e o segmento na
qual atua. A marca é conhecida originalmente pela produção de histórias em
quadrinhos, os comics, veiculadas desde a década de 1940. Com o passar dos
anos, a empresa passou por processos de otimização e diversificação de
produtos, desenvolvendo, assim, uma robusta produção audiovisual.
A vista de realizar um recorte de todo o Universo Marvel, debruçou-se o
estudo dentro do Universo Cinematográfico Marvel, composto pelas produções
audiovisuais para o cinema, séries para a televisão, séries para a Netflix,
websodes para Youtube e curta-metragens. Portanto, o conteúdo disponibilizado e
disperso por estas mídias está articulado, uma vez que são componentes do
mesmo universo ficcional. De modo conceitual, para contar essas histórias
emaranhadas de maneira atrativa, a Marvel usufrui da narrativa transmídia,
conceituda por Henry Jenkins (2008) como:
A narrativa transmídia é a arte da criação de um universo. Para
viver uma experiência plena num universo ficcional, os
consumidores devem assumir o papel de caçadores e coletores,
perseguindo pedaços da história pelos diferentes canais,
comparando suas observações com as de outros fãs, em grupos
de discussão on-line, e colaborando para assegurar que todos os
que investiram tempo e energia tenham uma experiência de
entretenimento mais rica (JENKINS, 2008, p.49).

Nesse sentido, a narrativa transmídia têm como objetivo a expansão de
universos ficcionais por meio de múltiplas plataformas midiáticas. Cada texto, e no
caso da Marvel, cada produção disponibilizada em um canal diferente, colabora de
forma individual e específica para a compreensão do todo (JENKINS, 2008). Ou
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seja, quando consumidas na íntegra, essas histórias ofertam inesperados níveis
de revelação e experiência para os consumidores.
Este recurso pretende não só criar engajamento ao seu público alvo, mas
sustentar um vínculo com o mesmo. Essa relação de mão dupla preenche os
anseios de consumo do espectador e retorna o investimento da empresa. Jenkins
(2008) discorre sobre a garantia de sucesso financeiro da aplicação da narrativa
transmídia.
A leitura através da mídia sustenta uma profundidade de
experiência que motiva mais consumo. [...] Tal abordagem
multifacetada para contar histórias vai permitir um modo mais
sofisticado, complexo, e gratificante de fazer surgir a narrativa para
além das limitações de entretenimento comercial. Mas isso
também faz sentido economicamente falando. Diferentes meios
para atrair diferentes nichos de mercado. Filmes e programas de
televisão, provavelmente possua audiência mais diversificada do
que quadrinhos e jogos. Uma boa franquia transmídia atrai um
público mais amplo, lançando o conteúdo de forma diferente em
diferentes mídias. Se cada trabalho individualmente oferece novas
experiências, então um mercado transmídia irá expandir o
potencial bruto dentro de qualquer mídia individual (JENKINS,
2003, p. 3).

Já o pesquisador Robert Pratten discorre sobre as particularidades da
narrativa transmídia, o que a torna não apenas uma linguagem a ser empregada,
mas uma estratégia complexa de estrutura narrativa.
Os vários tipos de narrativa transmídia podem ser pensados nos
termos seguintes: Os espaços narrativos cobertos (localização,
personagens, tempo); O número e o tempo relativo das
plataformas (sequencial, paralelo, simultâneo, não-linear); e
extensão e o tipo de envolvimento do público (passivo, ativo,
interativo, colaborativo)(TRANSMÍDIA STORYTELLER,2017) 11 .

Nesse sentido, para discutir sobre os a marca e o crossover, também
utilizamos o termo narrativa complexa, conceituada por Jason Mittel (2012).
Embora a pesquisa do autor seja específica sobre as narrativas seriadas da

11

“The various types of transmedia storytelling can be thought of in terms of the following: the narrative spaces covered
(location, characters, time); the number and relative timing of the platforms (sequential, parallel, simultaneous, nonlinear); the extent and type of audience involvement (passive, active, interactive, collaborative).”
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televisão norte-americana, o modelo complexo pode ser atribuído ao formato on
demand e via streaming da série objeto de pesquisa.
[...] a complexidade narrativa oferece uma gama de oportunidades
criativas e uma perspectiva de retorno do público que são únicas
no meio televisivo. Ela deve ser estudada e entendida como um
passo chave na história das formas narrativas televisivas.
Podemos pensar que a fruição proporcionada por narrativas
complexas são mais ricas e mais multifacetadas do que aquela
oferecida pela programação convencional. (MITTEL, 2012, p. 31)

O sistema on demand e a distribuição streaming são a evolução dos
videocassetes e gravadores. “E, um dado mais importante no sentido da
construção da narrativa, eles (os usuários) podem rever episódios ou partes deles
para analisar momentos complexos” (MITTEL, 2012, p.35). Isto é, o consumidor
não perde o conteúdo, diferente do modelo tradicional da televisão, no qual este é
exibido uma única vez, na íntegra. Notando o potencial das narrativas complexas,
a Netflix preocupou-se em se utilizar dessa estrutura para as suas produções e
séries originais.
As transformações tecnológicas distantes da tela da televisão
também impactaram a narrativa televisiva. A ubiquidade da internet
permitiu que os fãs adotassem uma inteligência coletiva na busca
por informações, interpretações e discussões de narrativas
complexas que convidam à participação e ao engajamento
(MITTEL, 2012, p.36).

Nota-se a articulação das ideias de Jason Mittel (2012) com as do autor
Henry Jenkins (2008), apresentadas acima. Ambos pontuam a importância de
outras plataformas que possam instigar e ampliar a participação dos usuários nos
universos ficcionais. A complexidade narrativa e a construção de narrativas que se
alternam entre as diversas mídias, a transmídia, proporcionam experiências
profundas ao público. A Netflix entra nesse time de mídias tecnológicas ao
promover a disseminação e popularizar a complexidade ficcional. Ademais, a
plataforma possui canais fortes de interação com o consumidor: a fanpage do
Facebook é um forte elo de engajamento de consumo, instigando o público a
conhecer e desfrutar o conteúdo disposto na plataforma.
Os consumidores e as práticas de criação da cultura de fã,
entendidos pelos estudos culturais como um fenômeno subcultural
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nos anos 1990, ficaram mais largamente distribuídos e mais afeitos
à participação com a disseminação da internet, fazendo do
comportamento ativo do público uma prática cada vez mais
predominante. (MITTEL, 2012, p.35)

A estratégia narrativa é ponto-chave em obras complexas. Ao dispor seus
enredos em diversas mídias, o Universo Marvel desafia a fruição do consumidor, o
qual já está acostumado a receber, em pequenas dosagens, o enredo das
personagens e suas ações. Essa sensação, no cenário complexo, não é
incômoda, mas sim primordial: esgotar o processo de assimilação e
descobrimento das narrativas não é interessante, uma vez que os consumidores
anseiam pela expectativa de novas narrativas.

Nos programas narrativamente complexos de hoje estas variações
nas estratégias de storytelling são mais comuns e assinaladas de
maneira muito mais sutil ou adiadas; esses programas são
construídos sem medo de causar uma confusão temporária no
espectador.[...]. Todos apresentam perspectivas sobre eventos que
oscilam entre a subjetividade da personagem e a realidade
diegética, jogando com as fronteiras ambíguas com o objetivo de
conseguir profundidade de personagem, suspense e efeito cômico.
(MITTEL, 2012, p.46)

De maneira semelhante, segundo os autores David Bordwell e Kristin
Thompson (2013), obras complexas demandam confiança, uma vez que o público
espera pela recompensa do desfecho narrativo por meio de compreensão
complexa, e não advinda de uma causalidade questionável e banal. “Se
conseguirmos ajustar nossas expectativas a uma obra confusa, é possível que ela
nos envolva ainda mais profundamente, pois nossa ansiedade pode diminuir à
medida que nos acostumamos ao sistema formal incomum de uma
obra.” (BORDWELL; THOMPSON, 2013, p.112). Nesse sentido, para captar a
atenção do público e trazer unidade às suas obras, a Marvel utiliza dentre outros
elementos da narrativa complexa, o crossover, técnica aplicada para envolver o
espectador em seu universo ficcional.
O crossover no Universo Marvel

!
43

•

Audiovisual na Nova Ecologia dos Meios

I Congresso Internacional de Mídia e Tecnologia - “Neil Postman“ e a Nova Ecologia dos Meios
Universidade Estadual Paulista – Unesp, Bauru, Brasil, 04 a 06 de outubro de 2017

O crossover é uma importante ferramenta para conectar enredos e
personagens inseridos em universo transmídia complexo. É necessário relembrar
que apenas sua adesão às histórias não é suficiente para a construção da
narrativa transmídia. Como já discutido acima, por meio da definição dos teóricos
Henry Jenkins e Robert Pratten, é crucial a inserção de diferentes plataformas e
conteúdos para a consolidação de um projeto transmidiático. A definição do termo
crossover pode ser aplicada a diversas situações em que há o cruzamento ou
intersecção de elementos. Sendo assim, o crossover é estabelecido quando
elementos distintos, advindos de situações semelhantes, encontram-se em um
ponto em comum. Scolari e Guerrero-Pico (2016) conceituam o termo da seguinte
forma:

[...] como o conceito de narrativa transmídia, o crossover está
dentro das mesmas condições de campos semânticos
relacionados, como o mashup ou o remix. De acordo com o
Dicionário Oxford Inglês, crossover significa literalmente "um ponto
ou lugar de onde cruza de um lugar para outro." Na música, o
termo é utilizado para descrever fusões de estilos de artistas
famosos de mais de um gênero musical, enquanto que no reino da
ficção nomeia obras que mostram personagens de dois ou mais
mundos narrativos no contexto da mesma história (GUERREROPICO e SCOLARI, 2016, p.187) 12.

O reino da ficção, comentado pelos autores é onde está ambientada este
estudo e, portanto partiu-se desta definição para estruturá-lo. Em Punho de Ferro,
o crossover permite ao espectador relacionar a obra com outras produções do
Universo Cinematográfico Marvel, uma vez que vários elementos narrativos ( não
somente as personagens como apontam os autores) semelhantes e até mesmo
idênticos estão dispersos neste universo ficcional.
Metodologia

12

“Sin embargo, al igual que el propio concepto de narrativa transmedia, el crossover se encuentra dentro del mismo
campo semántico que otros términos relacionados, como mashup o el propio remix. Según el Oxford English Dictionary,
crossover significa literalmente “un punto o lugar desde el que se cruza de un lugar a otro”. En música, el término se
utiliza para describir desde fusiones de estilos a artistas presentes en listas de éxitos de más de un género musical4,
mientras que en el ámbito de la ficción nombra a obras que muestran personajes procedentes de dos o más mundos
narrativos en el contexto de una misma historia.”
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A fim de observar o crossover, estabeleceu-se como metodologia para sua
análise a pesquisa bibliográfica e a aplicação do estudo de caso. A principal fonte
de pesquisa metodológica advém dos conceitos de Carlos Scolari e Mar-Guerrero
Pico (2016) e David Bordwell e Kristin Thompson (2013) já apresentados
anteriormente.
Uma vez que o crossover está inserido dentro de um sistema narrativo, os
conceitos de David Bordwell e Kristin Thompson (2013) foram utilizados para
delinear quais são os aspectos relevantes a serem observados na obra para
captar a existência do crossover. “Podemos considerar uma narrativa como uma
cadeia de eventos ligados por causa e efeito, ocorrendo no tempo e no espaço.
[...] Nosso envolvimento com a história depende do nosso entendimento do padrão
de mudanças e estabilidade, causa e efeito, tempo e espaço.” (BORDWELL,
THOMPSON, 2013, p.144). Portanto, para este estudo, a articulação entre
causalidade e espaço foram determinadas como indicadores iniciais dos
elementos crossover nas séries.
Considera-se as personagens como o elemento crossover de maior
importância a ser observado, uma vez que estas apontam a existência de um
universo compartilhado entre a série analisada e outras narrativas do Universo
Cinematográfico Marvel. “No geral, o espectador busca de maneira ativa realizar a
conexão entre eventos por meio da causa e do efeito. Dado um determinado
incidente, tendemos a imaginar o que pode tê-lo causado ou o que ele, por sua
vez, pode causar, ou seja, procuramos uma motivação causal.” (BORDWELL;
THOMPSON, 2013, p.151). A vista disso, o aspecto causalidade, foi divido em
personagem e ação, uma vez que considera-se a ação das personagens em cena,
determinada pela fala e gesto, como parte crucial para a percepção do crossover.
Outro aspecto relevante a ser incluído na análise é o espaço, definido
como o lugar onde se passa a ação em uma narrativa. O espaço foi considerado
um indicador do elemento crossover por ser outro ponto relevante de intersecção
entre as séries e assimilação do Universo Marvel pelo espectador. A priori, todas
as séries Marvel na Netflix são ambientadas na cidade de Nova Iorque, e portanto
o espaço é considerado um dos elos de ligação entre elas. “Muitas das histórias
que contamos ás pessoas não especificam o lugar em que a ação acontece. Num
filme narrativo, contudo o espaço é normalmente um fator
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importante.” (BORDWELL; THOMPSON, 2013, p.161). Portanto, a forma e
utilização dos espaços/cenários situa o espectador na trama, uma vez que é local
de ação e interação entre as personagens.
Por fim, em relação a categoria tempo, os autores pontuam: “O enredo
fornece pistas relacionadas à sequência cronológica, ao intervalo de tempo das
ações e ao número de vezes que um evento ocorre, e o espectador é o
responsável por fazer suposições e inferências e por criar
expectativas.” (BORDWELL; THOMPSON, 2013, p.156). Na obra, o tempo
narrativo não representa uma categoria relevante para o estudo uma vez que a
trama obedece cronologia linear. Optou-se por incluir a categoria tempo de
exibição dos espisódios como parte da análise, caso o leitor tenha interesse em
localizar os elementos crossovers encontrados na obra.
Dessa forma, a partir do uso e adaptação dos conceitos de Bordwell e
Thompson (2013) e afim de desvendar os elementos crossovers na série,
estabeleceu-se a desconstrução dos 13 (treze) episódios da primeira temporada
de Punho de Ferro, a partir das seguintes categorias: tempo de exibição, espaço,
personagem e ação, indicadores do elementos crossovers e por fim, a observação
dos mesmos.
Quadro 1 – Categorias para análise crossover
Tempo de

Espaço

Personagem

Ação

Crossover

Observação

Facilitar a

O local

Quem está

O que é

Elemento de elo

Descrição do

localização

onde

envolvido na

feito, dito

entre as tramas

elemento

da cena

ocorre a

cena

ou

do Universo

crossover

mostrado

Marvel

exibição

cena

em cena
Fonte: créditos da pesquisadora

Resultados
A partir da metodologia descrita acima, segue exemplo do modelo de
desconstrução aplicada à obra.
Quadro II - Modelo de aplicação da metodologia
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Punho de Ferro
1ª Temporada
Episódio 2
Tempo
de exibição

Espaço

Personagem
Colleen Wing

Rua de
Nova Iorque

13’20’’

Darryl

Ação

Crossover

Observação

X

Darryl
apareceu pela
primeira vez na
série “Luke
Cage”

Coleen
confronta
seus alunos
de artes
marciais

Fonte: créditos da pesquisadora

A metodologia foi aplicada em todos os episódios da primeira temporada de
Punho de Ferro. Ao final da análise, obtiveram-se os seguintes resutados:
Quadro III – Quantidade de elementos crossovers na primeira temporada de
Punho de Ferro
Primeira tempora de Punho de

Quantidade de crossover por

Ferro

episódio

Episódio 1

0

Episódio 2

3

Episódio 3

8

Episódio 4

8

Episódio 5

5

Episódio 6

4

Episódio 7

7

Episódio 8

5

Episódio 9

3

Episódio 10

2

Episódio 11

6

Episódio 12

0

Episódio 13

5

Total por categoria

56

Fonte: créditos da pesquisadora

Discussão
Os crossovers fazem parte de uma elaborada construção narrativa.
Cada elemento isolado é arquitetado de modo a fazer sentido em um enredo único
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e em expansão. Ademais, são responsáveis por criar repertório sobre o universo
ficcional Marvel. Ao notar a vasta quantidade de cruzamentos entre as histórias, o
espectador percebe a preocupação da marca em criar unidade e coerência em
suas narrativas.
Assim, ao disponibilizar um cardápio sortido de produtos, a marca
amplia sua rede de consumidores e fãs. Quando percebe a articulação entre as
narrativas, o espectador é instigado a procurar outros produtos da marca para
aumentar sua compreensão sobre o universo. Simultaneamente, a
disponibilização das séries pela Netflix capta um novo tipo de público, aquele
consumidor já habituado a utilizar a plataforma, o qual possui a oportunidade de
assistir a mais uma obra de seu catálogo. Essa ação despretensiosa pode vir a
tornar um espectador comum um admirador do universo e despertar sua
curiosidade por outros produtos.
A grande quantidade (cinquenta e seis) de crossovers dispersos na
temporada treina o olhar do público, o qual se acostuma gradativamente com o
que podemos denominar padrão Marvel, uma marca detentora de enredos
robustos, munidos de elementos instigantes. Sendo assim, o crossover estimula a
capacidade cognitiva de seu público, sempre a buscar por novas informações.
Este espectador é desafiado a cada instante, tendo que concentrar sua atenção à
narrativa, e aquele consumidor que capta mais informações dispara na frente dos
restantes. É instigada a satisfação pessoal de conhecimento sobre o universo
ficcional, a cada descoberta, mais especialista da marca o consumidor se torna.
Considera-se, então, que as os elementos crossovers apontados na
desconstrução ao integrarem personagens, espaços e ações de diferentes
narrativas propiciam imersão, drill (JENKINS, 2008), dentro do Universo Marvel.
Deste modo, o consumidor dos produtos Marvel para a Netflix está apto a detectar
as áreas de intersecção e ampliar, de modo exponencial, a compreensão do
universo ficcional. A Marvel torna-se, assim, exemplo de convergência entre
narrativas.
Por fim, a parceria entre a marca e a Netflix permite a reflexão sobre o
elo entre o consumidor e a Internet, o qual se torna cada vez mais profundo e
natural.

Ao considerar a expansão do formato on demand e a participação da

internet nas experiências de consumo do espectador, estamos diante de um
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cenário no qual a fruição cultural dos indivíduos será paulatinamente desafiada e
instigada.
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Webseries colombianas: características y perspectivas de la
ficción en la red13
José Orlando GÓMEZ SALAZAR14
Universidad Pontificia Bolivariana
Luis Jorge ORCASITAS PACHECO15
Universidad Pontificia Bolivariana – Universidade Federal de São Carlos, UFSCar
Resumen
Hasta hace algunas décadas, el público colombiano solo contaba con el cine y la
televisión como medios de acceso a contenidos audiovisuales, especialmente en
el ámbito de la ficción. Sin embargo,

en la actualidad la situación ha ido

cambiando de modo progresivo gracias a los avances y a la consolidación de las
telecomunicaciones. Estos cambios se dan en el acceso, la capacidad y la
cobertura, y han contribuido para que el internet se convierta en el escenario ideal
e inmejorable, y la plataforma arquetípica para la difusión de una disímil gama de
productos audiovisuales alternos en los entornos digitales. Estos productos tienen
distintas características y cuentan con un inmenso potencial para abarcar diversas
audiencias. A partir de los grandes avances tecnológicos han surgido nuevas
producciones ligadas a la educación, a la cultura –especialmente al ocio y al
entretenimiento–, y también asociadas a las recientes comunidades virtuales. Este
es el caso de las webseries en formato audiovisual que han captado gradualmente
la atención de nuevos usuarios en el país, lo cual ha provocado una súbita
migración de los medios tradicionales a muchos medios digitales. Los usuarios
tienen la facultad de acceder a los contenidos que quieran, cuando quieran y
donde quieran, sin aquellos limitantes que tiene la televisión “tradicional”. Hay que
13 Trabalho apresentado mesa de trabalho 08 – Audiovisual na nova ecologia dos meios, no Primeiro
Congresso Internacional de Mídia e Tecnologia.
14 PhD. en Lenguas Modernas. Magíster en TESOL. Profesor Titular, Centro de Lenguas de la Escuela de

Educación y Pedagogía. Coordinador Académico de la Maestría en Literatura con énfasis en Literatura,
Hipertextos y Formación. Correo electrónico: jose.gomez@upb.edu.co.
15 Master en teoría y práctica del documental creativo. Mestrando Programa Imagem e Som, Universidade

Federal de São Carlos. Profesor Facultad de Comunicación Social-Periodismo Universidad Pontificia
Bolivariana. Correo electrónico: luis.orcasitas@upb.edu.co.
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mencionar además que hoy en día el mercado digital multiplataforma en Colombia
exhibe un notable crecimiento en el consumo, tanto de videos como de
producciones seriadas de ficción concebidas, ya no exclusivamente para la
exhibición y explotación en televisión, sino enfocadas también para el mercado
emergente de la Web; producciones alternas, que gradualmente empiezan a
despertar el interés de los usuarios e intentan ganar su propio espacio dentro del
ecosistema audiovisual colombiano.
Palabras clave: webseries; usuarios; narrativas; mercados; ficción.
INTRODUCCIÓN
Las cifras de consumo de video digital en América Latina son reveladoras.
De acuerdo con la investigación sobre contenidos digitales realizada en 2015 por
comScore16 e IMS Video17 llevada a cabo en la región, entre usuarios de Brasil,
México, Argentina, Colombia, Chile y Perú, el 87% de las personas encuestadas
miran videos on line. Los contenidos que más se consumen son películas, series
de televisión y música; asimismo, en 2016 continuó la tendencia, con un aumento
incluso del 19,8%, con respecto a 2015. Estas cifras demuestran la gran demanda
que Internet tiene en los principales países de América Latina, a través de
computadores y, especialmente, de dispositivos móviles como smartphones y
tabletas.
A su vez, un estudio que desarrolló en Colombia JWT, la agencia de
comunicaciones de publicidad y mercadeo más conocida en el mundo, indicó que
los colombianos consumen cada vez más contenidos on line

y que de ese

consumo, el 67% lo dedican a interactuar con videos. Por otro lado, en cuanto al
consumo cultural en Colombia, estudios recientes realizados por el Departamento
Administrativo Nacional de Estadística, DANE (2014),

señalan que el uso de

Internet en la población que reside en las cabeceras municipales del país alcanza
el 60,6%, y que el 59,7% de los encuestados consume videos por la red.
Estos datos evidencian la inclinación de los colombianos hacia un cambio de
costumbres en la forma de acceder a los contenidos. Además, el mercado
16 ComScore es una compañía de investigación de marketing en Internet que proporciona datos de marketing

y servicios para muchas de las mayores empresas de Internet.
17 Internet Media Services (IMS), una compañía líder en comunicaciones y marketing digital.
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audiovisual en Colombia apunta también una la tendencia global y a lo que
Jenkins (2006, p. 69) ha descrito como “el nuevo paradigma del modelo de
comportamiento del consumidor, que determina las estrategias de programación y
mercadotecnia”.
Dicho de otra manera, los usuarios de Internet en Colombia, como en el resto
de América Latina, ante un más fácil acceso y usabilidad de las tecnologías, están
utilizando la red como plataforma de nuevos consumos culturales en detrimento
de medios como la televisión o el cine, que históricamente se han desarrollado a
partir de estructuras narrativas muy tradicionales (JENKINS, 2006).
Es en este contexto donde se aprecia el fuerte impulso que están tomando
las webseries, y cumpliendo con la tendencia que viene dándose desde hace
algunas décadas en todo el mundo, es decir, el desplazamiento de millones de
usuarios al consumo de productos audiovisuales on line, que les permiten
interactividad, contenidos más innovadores y de corta duración, y mayor movilidad
y libertad para no estar sujetos a programaciones estáticas y conservadoras. Estos
factores hacen que se vean alteradas las características clásicas del consumo
televisivo tradicional “en términos de duración, ‘serialización’ y periodicidad, y de
acuerdo con las necesidades y requerimientos de los usuarios de
Internet” (AYUZO, 2011).
En el caso de las webseries, varios países ya pueden apreciar ideas
atractivas e innovadoras, y una gran variedad de temas que gradualmente han
empezado a seducir a un público que cada día tiene más y mejor acceso a la
tecnología digital y que está ansioso de adherir a renovadas apuestas
audiovisuales, más sencillas, de menor duración pero con una óptima calidad y
desarrollo técnico, es decir, las webseries pasaron de ser objetos extraños en sus
inicios, a convertirse en pocos años “en el laboratorio más grande de creación
audiovisual jamás visto”18 . (CHÂTEAUVERT, 2014, p. 2).
Colombia no es ajena al movimiento global de la red y desde hace algunos
años se registra en el país un considerable incremento en el desarrollo y difusión
de webseries, logrando algunas de ellas capturar la atención de los usuarios. De

18 […] En quelques années, le plus grand laboratoire de création audiovisuelle qui ait jamais été. (Original en

francés). Traducción de los autores.
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hecho varias webseries se han constituido como productos de óptimo desarrollo
técnico y narrativo.
Este artículo también examina un mercado, que aunque está en una fase de
desarrollo inicial, tiene un enorme potencial, y el análisis que aquí se presenta
sirve como marco para discutir lo

que están producciones representan y las

repercusiones que ellas tienen en el ecosistema digital y en el mercado
colombiano.
DESARROLLO
Las webseries en Colombia
En los últimos años las webseries colombianas han empezado a tener una
interesante y significativa evolución, a pesar de que aún en el país se continúa
explorando la producción audiovisual on line como tal. La webserie sigue siendo
un formato todavía novedoso para un número considerable de usuarios en
Colombia, al contrario de lo que sucede en otros países del ámbito
Iberoamericano. En ese sentido, la diferencia de las producciones colombianas
con las webseries de países como Argentina, Brasil o España, se nota
especialmente en términos de la cantidad de producción y en los mercados más
estructurados de estos países que han permitido la institucionalización de
verdaderos nichos de usuarios/internautas, “a partir de las nuevas herramientas
digitales y las nuevas redes de distribución, que han aumentado el poder de
participación de la gente” (JENKINS, 2006, p. 163).
Por otra parte, la singular acogida que han adquirido las webseries en el
mercado audiovisual colombiano no tiene que nada ver, como pudiera imaginarse,
con un hecho necesariamente novedoso. Ya desde la década pasada circulaban
en la red, especialmente en YouTube, llamativas producciones, particularmente
humorísticas y de animación, que empezaron a sobresalir en el incipiente
ambiente de productos on line. Así por ejemplo, desde 2002 fue posible apreciar
una webserie como La loca política, producción animada desarrollada en Medellín
y que, a manera de “sátira”, se refería a algunos acontecimientos políticos del
país. Después, en 2008, se produjo Almas perdidas, la primera serie on line en
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Colombia enmarcada en el género del thriller, cuyo formato chooser19, le permitía
a los usuarios/internautas optar por decidir entre distintas líneas narrativas y
direccionar la propia trama de la serie. Estas y otras producciones on line,
obtuvieron miles de visitas en sus primeros capítulos, pero no lograron
periodicidad para su consolidación entre las preferencias de los usuarios/
internautas.
Esas primeras experiencias, que marcaron una pauta que aún continúa, “se
semejaban a

las series de televisión tradicional, tanto en contenidos como

formatos y formas de producción” (LÓPEZ MERA, 2010, p. 4). Sin embargo, a
pesar de la permanencia de los formatos televisivos en muchas producciones web
contemporáneas, también hay que señalar que lo que prevalece y se destaca hoy
en día no son en sí las webseries, sino las nuevas formas de realización: ahora
son mucho mejor elaboradas, con formas de producción más centradas en los
ambientes intrínsecos a Internet, y además abordan temáticas con los que los
usuarios se identifican. Entre otros tenemos los pensamientos íntimos de las
mujeres, en Susana y Elvira, el descubrir del momento en el que se acabó la
juventud como es el caso de Adulto Contemporáneo, o incluso tópicos acerca de
la diversidad sexual y LGBTI+H como en Casa de muñecas. La producción del
formato webserie, a partir de una transfiguración de escenarios más alternativos
permite una transición de lo amateur a lo profesional, y muchas grandes empresas
y, en determinados casos, algunas marcas específicas empiezan a usarlas para
comercializar sus productos y servicios.
Colombia ve más videos pero permanece menos
De acuerdo con la encuesta de comScore, Futuro digital Colombia (2015), las
opciones de los consumidores para involucrarse con contenidos digitales nunca
habían sido tan diversas, ya que cuentan con múltiples plataformas, fabricantes,
sistemas operativos. Dicho de otra manera, el consumo de video digital en
Colombia genera un compromiso-vinculación (engagement) alto, si se compara
con otros países de América Latina, tal como se observa en las tablas 1 y 2. Hay
una propagación del video a través de diversas categorías de contenido, lo que
incrementa los beneficios de las audiencias del mismo. Es necesario recalcar que
19

Este formato brinda varias alternativas a los usuarios para que puedan tomar decisiones sobre el
desarrollo del argumento de una obra con el fin de establecer una relación de interactividad con la misma.
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también la mayor velocidad de conexión y dispositivos más robustos están
facilitando el rápido crecimiento del video (FUTURO DIGITAL COLOMBIA, 2015).

Consumo de Video en Colombia

Tabla 1. Estadísticas de consumo de video en Colombia durante 2015.
Fuente comScore Inc.Video Metrix LATAM hogar y trabajo, julio 2014-septiembre 2015, p.15

Comparativo visualización de video Colombia-América Latina

Tabla 2. Datos de consumo de video en América Latina durante 2015.
Fuente comScore Inc.Video Metrix LATAM hogar y trabajo, septiembre 2015, p.16.

Aquí en encontramos una paradoja; a pesar de los datos alentadores que
arroja la encuesta, llama la atención que Colombia, a pesar de haberse convertido
en uno de los países de Latinoamérica que más visualiza productos en YouTube,
las cifras de seguimiento y vinculación por parte de los usuarios/internautas a las
webseries colombianas no representan registros directamente proporcionales a
esos porcentajes generales de visualización. Es decir, que aún no se ha
establecido una relación directa y sólida entre los potenciales usuarios/internautas
y las webseries colombianas. Todo indica que, entre otros aspectos, no se tienen
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buenas estrategias de fidelización, ni tampoco se están aprovechado la gran gama
de posibilidades de Internet y otros medios digitales para generar comunidades.
En cuanto a una definición de esta tipología de género audiovisual, hay que
aclarar que en Colombia se habla de webseries pero todavía no hay un consenso
entre todos los agentes (productores, marcas, realizadores y usuarios),

para

entender de qué se está hablando. No obstante, en algunos casos específicos, ya
se intentan armar nichos o grupos de personas que las están siguiendo, y si bien
aún son reducidos, comienzan a formar parte de las “nuevas audiencias” de estas
producciones. Estas producciones, sin censura, sin largos cortes de comerciales
de fácil accesibilidad, solo exigen una buena conexión a Internet. La mayoría de
estas producciones les permite a los usuarios desahogarse, ironizar o sentar
reflexiones sobre ciertos temas de interés general, ypoco a poco van ganando
terreno.

De hecho, ya varios productores empiezan a contar historias para

Internet, con autonomía creativa para experimentar con la forma y la estética, y
tomando algunos riesgos que rara vez se llegan a ver en la televisión.
Inactividad en redes sociales
Una de las omisiones que están evidenciando los productores y realizadores
de las webseries colombianas, es que aún continúan pensando en formatos y
narrativas relativos a la televisión tradicional, es decir, lo que muchos han hecho
Colombia con algunas webseries es llevar los géneros televisivos a la red,
asumiendo que las narrativas para la web son todas “iguales” a las de la televisión.
Así las cosas, es importante resaltar que no solo se trata de producir la
webserie, sino también de construir vínculos de relacionamiento en las redes
sociales y establecer comunidades que permitan fidelización y compromiso de los
usuarios/internautas con el producto. En ese sentido, quienes realizan webseries
en Colombia deben tener en cuenta que existen tres maneras de cimentar una
audiencia cautiva y leal, de acuerdo con lo que señala Giles

(2010, p. 9):

“mediante la construcción de una gran número de seguidores; mediante la
construcción de una comunidad; o mediante la elaboración de una combinación de
los dos”20. Sin embargo, en Colombia este tipo de estrategia no se hace, o es
20 By building a large following; by building a community; or by putting together a combination of the two

(Original en inglés). Traducción de los autores.
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fragmentaria; tal vez los productores y realizadores creen que los resultados de
fidelización de los usuarios/internautas que se va dando “por inercia” (al estilo de
la “vieja” televisión), lo cual se refleja en

una discretas cifras de visitas/

visualizaciones y en una poca cimentación de comunidades de seguidores de las
producciones colombianas: Aún no se logra percibir que haya realmente un trabajo
fuerte en ese aspecto; así lo corrobora Montoya (2016, información) cuando
señala que:
Hay un trabajo que no se está haciendo del todo correctamente, si bien se
están dando algunos avances, falta todavía ese vínculo de los usuarios con
las redes sociales, esa visualización de series pareciera ser una cosa
mucho menor y que todavía no se alcanza a consolidar, no tenemos
grandes números en visualizaciones entonces lo que falta es el trabajo que
en otros países sí se ha hecho.

La falta de fidelización y permanencia puede indicar también que los
usuarios/internautas, perciben disparidades desde el punto de vista de realización
(contenido, narrativa, dramaturgia), producto a veces de la poca innovación
audiovisual y por la coexistencia de una narrativa televisiva tradicional.
El trabajo en redes sociales tampoco es lo suficientemente vigoroso para
lograr la fidelización e implicación de los usuarios/internautas con el producto. En
estos escenarios, la manera más fácil de entender la diferencia entre un público
(televisión tradicional) y una comunidad es la que propone Giles, quien sugiere
que: “el público es el que sigue e interactúa con la obra, una comunidad es una
audiencia que interactúa con los demás” 21 (GILES, 2010, p. 53).
Géneros y televisión
Un aspecto positivo de esa fase de experimentación de la que hablábamos
anteriormente tiene que ver con que las producciones on line colombianas también
han insistido en trabajar también una variedad de géneros, con gran atractivo, al
menos inicialmente, para los usuarios/internautas. Algo muy positivo en el proceso
de formación y consolidación en la producción de webseries, es el considerable
crecimiento en las propuestas y una sobresaliente variedad de temáticas. Una de
la webseries colombianas que ha logrado cierto posicionamiento y que proviene de
21 A following is an audience that interacts with you. A community is an audience that interacts with each other

(Original en inglés). Traducción del autor.
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una conocida marca de cerveza del grupo SABMiller Colombia es Entre Panas,
serie que se basa en uno de los formatos más tradicionales de la televisión: el
sitcom norteamericano. La serie ha alcanzado incluso cifras cercanas al millón de
vistas/visualizaciones, ayudadas quizás por la marca que está detrás de la
producción; Entre Panas tiene su propia página web, posee cuentas de Facebook
y Twitter, y tiene su canal en YouTube22.
De igual forma, también se encuentra el formato thriller como es el caso de la
serie Déjà vu23, una de las producciones colombianas con más reconocimiento en
el ámbito internacional o el melodrama feminista como en la serie Susana y Elvira,
realización que surgió de un blog también denominado Susana y Elvira24.
Webseries y marcas
En contraposición con los productores y realizadores que aún son poco
audaces para establecer procesos de formación de comunidades para sus
producciones, ya algunas marcas comerciales paulatinamente han empezado a
incursionar en las producciones seriales para la web del embrionario mercado
colombiano25 , como lo están haciendo muchas marcas en los Estados Unidos y
en Europa. En esos entornos, el éxito de las webseries, unido a la tendencia de las
marcas y corporaciones por generar contenidos de entretenimiento para
relacionarse directamente con sus públicos, genera un panorama estratégico en el
que “cada vez son más los anunciantes que apuestan por el branded content26
vinculado a las webseries” (SEGARRA e HIDALGO, 2016, p. 31).
Ahora veamos casos específicos como el del Grupo Familia, organización
dedicada al concepto de cuidado, higiene y aseo, que

tiene un trabajo muy

22 http://cervezapoker.com/entre-panas
23 http://www.dejavuserieweb.com
24 http://susanayelvira.com/blog/2013/07/susana-y-elvira-la-serie/
25 Según el reporte y la estimación de mercado realizada por Interactive Advertising Bureau, IAB (teniendo en

cuenta plataformas que no reportan para este estudio), la participación de Internet en la torta publicitaria en
Colombia pasó de 11,84% en el 2014 al 14,42% en el 2015, alcanzando cada vez mayor participación. La
inversión total publicitaria en medios digitales para el año 2015, según el reporte y la estimación realizada,
tuvo un valor cercano a los 380 000 millones, representando un crecimiento del 13,9% vs. la cifra reportada y
estimada del 2014. IAB Colombia (26 de febrero, 2016).
26 Se describe como una fusión de la publicidad y el entretenimiento en un producto de marketing en

comunicaciones y que se integra en la estrategia global de la marca de una organización.
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interesante en contenidos a partir de la plataforma Familia Play (familiaplay.com), y
cuyo lema es ser el aliado principal de las mamás y amas de casa, que ayudarán a
cuidar de forma práctica, sana y divertida a su familia, mejorando el bienestar
dentro y fuera del hogar 27. En la plataforma gratuita, los usuarios/internautas
encuentran productos web producidos por el mismo grupo empresarial, enfocados
básicamente a asuntos del hogar, decoración, manualidades, cuidado personal,
diversión para niños, belleza y culinaria. El objetivo de estas producciones, a partir
del branded content o branded entertainment, es lograr una implicación
(engagement) de los usuarios/internautas con la marca y sus productos, es decir,
cuando las marcas proponen convertirse en una ficción/realidad de referencia y así
intentan formar comunidades para la “propagación” del mensaje sobre el producto.
Está también el caso de la serie Entre Panas, que mediante el humor y la
comedia se constituye en una plataforma para la promoción de una conocida
marca de cerveza: Lo mismo sucede con Chiclets Adams, que con la productora
Dirty kitchen, que produce la webserie Memester,28 que con grandes dosis de
humor, se centra en las diversas situaciones por las que pasan los adolescentes
en el colegio, las angustias o incertidumbres del día a día, integrando a los memes
dentro de la historia y dándoles voz propia.
Ahora bien, cuando (nos) cuentan una historia estructurada, es más fácil que
ese consumidor reciba ese producto. En ese sentido, el entretenimiento de marca
es percibido como la herramienta más adecuada para generar el compromiso del
consumidor (AGUILERA-MOYANO, BAÑOS-GONZÁLEZ Y RAMÍREZPERDIGUERO, 2015).
Webseries destacadas: Déjà vu
Esta webserie, enmarcada en el género thriller, ha sido la producción
colombiana que más reconocimiento ha logrado en diversos festivales
internaciones. El proyecto, iniciativa del realizador Juan Francisco Pérez Villalba,
inició como un trabajo de graduación en comunicación social, con énfasis en
audiovisual. Este joven realizador quería desarrollar algo en donde pudiera probar

27 http://www.grupofamilia.com.co/es/noticias/Lists/EntradasDeBlog/Post.aspx?ID=10
28 https://www.youtube.com/channel/UCVplN4cMqXkB3iC2O7caNMA
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su producto con audiencias, circunstancia que se daba muy bien para el trabajo
de webserie. Este fue entonces su proyecto de tesis. Al proyecto se le sumó un
productor, también estudiante, y ahí empezaron a explorar la web con una
iniciativa audiovisual que realmente no era un producto para televisión,
arriesgándose por algo distinto, sobre todo en Colombia.
Inicialmente Déjà vu no tuvo un público específico, los productores sí sabían
a que querían apuntar: a gente joven que consumiera tecnologías digitales, que
ven contenidos en su celular y, sobre todo, que vieran contenidos en YouTube; ese
fue el principal objetivo, dirigir la serie a gente entre 18 y 30 años. Sin embargo,
como señala Pérez Villalba (2016, información verbal), “era como a lo que
apuntábamos, pero nunca se creó la serie pensando en ese target, simplemente
dijimos, vamos a hacer una serie para adolescentes, ante una necesidad de
explorar la web e ir aprendiendo sobre la marcha”.
Con respecto al trabajo de crear comunidad para la serie, fue algo que el
equipo de producción estuvo explorando, se buscó experimentar y examinar en las
redes sociales como medio de distribución, incluso más que YouTube, porque ahí
es donde se contiene la serie, pero es en las redes sociales en donde realmente
se mueven las comunidades; sin embargo, Pérez Villalba (2016, información
verbal), admite el poco conocimiento en ese apartado:
Inicialmente solo se pensó en generar contenido audiovisual, entonces toda
la parte de la red era una incógnita; lo que buscaba el proyecto Déjà vu era
empezar un trabajo en las redes sociales. Se tenía que explorar algo
distinto pero el tiempo y la poca experiencia tampoco permitieron ahondar
mucho el tema de la formación de comunidades”.

En una época en donde pareciera que cada vez es menos necesario tener un
gran esquema de producción (como es el caso de algunos “youtubers), Déjà vu
optó por una estética visual muy cinematográfica, que es la factura de la serie
como tal; otro aspecto importante es que la serie se arriesgó por géneros como la
ciencia ficción y el thriller que son temas poco explorados en la webserie e incluso
en la misma televisión (al menos en Colombia), es decir, le apuntó a un género
distinto. Déjà vu es la webserie colombiana que más ha sido aclamada por la
crítica en el exterior y ha logrado 14 premios en diferentes festivales alrededor del
mundo.
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CONCLUSIONES
Los colombianos hoy cuentan con una mejor conectividad a Internet y
acceso a dispositivos digitales móviles de alta tecnología como smartphones y
tabletas, lo que ha permitido que se vayan transformando las costumbres

de

consumo, acercando a los usuarios a formatos audiovisuales, de cierta manera,
novedosos. Estos dispositivos proporcionan acceso a productos de consumo
audiovisual más libres, menos rígidos, de corta duración y de mayor movilidad, es
decir, esta nueva forma de consumo en Colombia se fundamenta en elegir
completamente todo sobre los contenidos: lo que se quiere ver, dónde, cuándo y
cómo se quiere ver.
Los agentes involucrados en el proceso de las webseries deben centrarse
en la experimentación y deben proponer productos mucho más vinculados con las
expectativas que tienen hoy los usuarios colombianos. Si la webserie colombiana
quiere competir en iguales circunstancias con

la televisión tradicional, debe

hacerlo instituyendo historias llamativas e interesantes, y así cautivar e incentivar a
la gente para que acceda con más y mayor frecuencia a los canales de webseries.
Las series para le web deben ofrecer relatos audiovisuales que realmente
conquisten a los usuarios de los canales de Internet y que logren hacer que estos
accedan a los capítulos o las temporadas de esas series.
A pesar de lo prometedor del mercado de la webserie, los agentes,
llámense realizadores, productores, marcas, crítica o usuarios, aún no
comprenden o dominan todos los componentes

del núcleo interno de este

formato. Por lo anterior, aún persisten las dudas e incertidumbres que, aunadas a
cierto grado de inexperiencia, impiden la solvencia y evolución de las propuestas
de webserie, factores que impiden que se puedan posicionar y consolidar en un
nivel similar al de otros países de América Latina. Sin embargo, también se puede
vaticinar, que esta posible debilidad que hoy presentan algunos proyectos
webserie en Colombia, puede transformarse en poco tiempo en una fortaleza,
siempre y cuando estos mismos agentes transiten ágil y rápidamente por un
proceso de maduración del concepto. Deben, para ello, concentrarse en los
métodos de

producción, las narrativas, estéticas y, sobre todo, a un mejor
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aprovechamiento del consumo digital que vive el país, y que conlleva la formación
y consolidación de las comunidades de fans en las redes sociales. De igual
manera, es indispensable que también se logren aprovechar los demás
componentes del ecosistema mediático (convergencia), con el objetivo de pensar
en una producción que apunte más a lo transmediático, con el fin de captar un
mayor número de usuarios y de esta manera la webserie colombiana compita, de
manera más categórica, con su gran rival audiovisual: la televisión.
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RESUMO
O presente artigo tem por objetivo discutir conceitos relacionados à publicidade e propaganda
vivenciando o ambiente mediado pela nova ecologia dos meios e suas formas de se relacionar com
o público de organizações, por meio da sensibilização, atingida com o uso da ferramenta de
storytelling, uma das práticas mais antigas de comunicação, a contação de histórias, aqui é
observada como maneira de envolver e cativar o público, por meio da construção de narrativas
lúdicas.
Palavras-chave: publicidade e propaganda; cultura de convergência; storytelling; nova ecologia
dos meios; audiovisual

Introdução
A partir da concepção de que a sociedade atual pode ser considerada
hipermoderna, segundo Lipovetsky e Charles (2004), dentro da qual, estamos
suscetíveis à fluidez que remete à modernidade líquida de Bauman (2001) e a
concretude exigida pela modernidade, atrelados ao consumo de informação por
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meio dos meios de comunicação digitais, entender-se-ia a sociedade como a
abstração da conexão dentro da qual pertence, juntamente à crescente
preocupação das formas de uso exageradas destes meios. Por meio da
construção de material audiovisual utilizando estratégia de storytelling, estruturada
a partir da narrativa de histórias convergentes, pretende-se exemplificar a
construção da sociedade hipermoderna supracitada.
Além deste primeiro objetivo, pretende-se contribuir para a construção da
discussão acerca do uso exagerado dos meios de comunicação digitais,
exemplificados pelos meios sociais, como plataforma de divulgação de conteúdos
não apenas verdadeiros, mas, sim, como representação concreta de uma
sociedade inexistente ou que insiste em se reafirmar na lógica das aparências,
motivadas ou não pela existência da mediação digital.
Para Jenkins (2006), a cultura da convergência possibilitou a existência de
diversas ferramentas em apenas uma plataforma, convergindo possibilidades de
interação em um aparelho distinto.
A publicidade, como exemplificada neste trabalho, apropria-se da
ferramenta para transmitir uma mensagem de cunho social, estimulando a ação da
população em torno de um objetivo específico, provocar a reflexão acerca do uso
exagerado e desenfreado das tecnologias digitais de comunicação para a
representação das relações sociais a partir da concepção da nova ecologia dos
meios, enquanto construtora de campo científico da comunicação por meio da
perspectiva da interação dos meios em ambientes que afetam os sujeitos que as
utilizam, desde a escrita até os meios digitais, Scolari (2015).
Nova ecologia dos meios
Os meios de comunicação e o constante desenvolvimento, desde a criação
da prensa de Gutenberg, nos leva ao fato de que a relação usuário-máquina
também vive o mesmo momento. Ao relacionar, diretamente, os avanços da
tecnologia à usabilidade a fim de garantir interação entre indivíduos – mediados entende-se a ecologia dos meios.
Ao mesmo tempo, a ecologia dos meios não se concentra em nenhuma
mídia específica, como afirma Scolari (2015) e nem a um determinado período de
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tempo. A corrente teórica acompanha a linguagem, da oralidade à escrita,
chegando ao consumo digital.
Para o autor, a ecologia dos meios aceita dois tipos de interpretação: os
meios como ambientes e os meios como espécies. Para a primeira interpretação,
a ecologia dos meios interpreta os meios, da oralidade aos digitais, como
transformadores da realidade em que estão inseridos, com foco na dimensão
ambiental da ecologia midiática, modelando opiniões e cognição dos sujeitos. Já
para a segunda interpretação (meios como espécies), busca-se explicação no
relacionamento entre os meios de comunicação, que vivem em um mesmo
ecossistema e interagem entre si, como a televisão indicando qual filme assistir ou
fazendo indicações a leituras.
Postman (2015) relativiza as vantagens e desvantagens dos meios de
comunicação por meio da passagem dos anos, por isso, deve-se adotar o ponto
de vista de questionamento se o meio fortalece ou limita os conceitos humanos.
Como, por exemplo, até que ponto um meio contribui para o desenvolvimento do
pensamento racional. Para o autor, os seres humanos são influenciados pela
época em que vivem, considerando o contexto histórico e de construção
acadêmica e social para que possam avançar na modernização dos meios de
comunicação. Como faz observando o século XVIII e sua influência acadêmica
sobre a evolução dos pensamentos que levamos adiante como a liberdade de
expressão.
Ainda para o autor, o meio, como os computadores, nos tornam serem
individualistas e disponibilizam muitas informações. No entanto, o questionamento
existente desde a invenção da prensa centra-se na problemática da informação
enquanto significativa e aproveitável, do ponto de vista cognitivo de assimilação,
acelerado, principalmente, pela internet. Com a evolução da rede web, nota-se
que a ecologia dos meios preocupa-se não somente com a tecnologia por si só,
mas também, em promover o conhecimento do momento em que nos
encontramos como seres humanos em relação constante com determinados
dispositivos.
Narrativa storytelling
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O storytelling ou a narrativa passa a ser utilizada como ferramenta
conectada aos setores de comunicação e marketing das organizações, a fim de
promover maior interação e aproximação entre empresa e seus públicos. Ao
utilizar a contação de histórias, apropriar-se de personagens, a instituição
realizadora de uma campanha no formato de storytelling busca a identificação de
seu público à sua marca. Nem sempre utilizado com fins comerciais, a ferramenta
pode ser aproveitada para objetivos sociais, objeto tratado neste estudo presente.
Para Domingos (2008, p.5) o princípio é promover a interação de ideias de
forma circular entre todos os participantes de um momento comunicacional.
Acelerado pelo desenvolvimento da rede mundial de computadores, a internet, a
apropriação da contação de histórias pelas empresas passou a ser mais agressivo
e constante para a construção de significação ou reconhecimento a favor de
estimular as relações comerciais e prover maiores chances de triunfar sobre o
consumismo.
Algumas estruturas narrativas são conhecidas para a transformação de
frases em histórias com significado, enredo, personagens, tema central, como
descrevemos adiante, para explicar o desenvolvimento do projeto para este
estudo.
Para Citelli (2004) o convencimento pode se dar por meio de 3 discursos:
1. Autoritário – no qual o emissor da mensagem é um personagem que tem
autoridade de argumento sobre o assunto em pauta;
2. Polêmico – visões contraditórias sobre um mesmo tema;
3. Lúdico – discurso rodeado de aspectos emocionais, sem consciência
clara de convencimento.
Para Carrilho e Markus (2014, p.131) o ato de contar histórias, por si, é
lúdico, pois cria com o público uma relação íntima ligada aos valores, objetivos,
emoções a fim de construir relações de longo prazo, o que vai além da
comunicação mercadológica focada em produto e preço, mas trabalhando no
convencimento de maneira delicada e, muitas vezes, inconsciente.
Sobre a construção da narrativa, neste projeto optamos por desenvolver a
história baseada na estrutura de histórias convergentes, ou seja, diversas
histórias, em diferentes núcleos, formadas por diversos personagens unem-se, ao
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final, para reafirmar a ideia principal da campanha publicitária, como exemplificado
adiante, ainda neste texto.
Publicidade e propaganda na contemporaneidade
Ao falarmos sobre publicidade e propaganda, temos que ao menos
conhecer o início dessa prática até o momento atual, para que assim possamos
compreender sua relevância para a sociedade. Contudo, estabelecer um marco
inicial para essa ferramenta é uma tarefa muito árdua, já que desde a Idade
Média, os homens anunciavam seus produtos e serviços, como os armazéns que
estocavam grãos dos mais variados, carnes em conserva, prataria, os ferreiros,
carpinteiros, as marcenarias, entre outros serviços. Portanto, podemos constatar
um registro da publicidade, pois havia a necessidade de se anunciar o serviço que
se oferecia, bem como identificar-se diante da sociedade em que se vivia.
Enquanto a propaganda surge muito antes desse período, para ser mais
exato com o surgimento das Cruzadas, temos o início da propagação da palavra,
que deriva do termo em latim propagare. Que nada mais foi do que uma prática da
Igreja Católica para evangelizar os povos que não eram cristãos.
Como podemos ver, o conceito de publicidade e propaganda é bem antigo,
mas podemos estabelecer como marco comercial o período da Revolução
Industrial no século XVIII, originando a produção em larga escala, exigindo que a
sociedade criasse um hábito até então inexistente, de consumir não por
necessidade, mas por desejo. Pois, até então os indivíduos trabalhavam para
garantir sua subsistência.
Assim, sob essa ótica podemos afirmar que a propaganda é a divulgação
de um produto ou serviço com o objetivo de informar e despertar interesse de
compra nos consumidores (SAMPAIO, 2003, p. 27).
Por muito o público responsabilizou a propaganda como influenciadora do
consumismo, o que pode ser considerada como uma fonte verdadeira, pois como
vivemos em uma sociedade capitalista, é preciso investir nessa ferramenta, já que
o consumo consciente é a base do nosso sistema, enquanto o consumismo é uma
prática impulsiva e descontrolada daqueles que não possuem educação
econômica suficiente para administrar seus bens.
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Sampaio (2003, p. 26) afirma que “[...] cabe à propaganda informar e
despertar interesse de compra/uso de produtos/serviços, nos consumidores, em
benefício de um anunciante (empresa, pessoa ou entidade que utiliza da
propaganda)”.
De acordo com o trecho acima poderíamos alegar que a propaganda
beneficia mais do que ao anunciante, mas a toda a sociedade, já que o anunciante
é alguém que emprega milhares de pessoas, paga seus salários, e investe para
movimentar a economia, portanto, sendo algo extremamente produtivo e que
mantém nosso ciclo econômico em produção.
Apesar de parecer uma tarefa fácil, é sabido que trabalhar uma propaganda
eficaz é muito complexo, pois a propaganda é uma ciência que estuda as pessoas,
de forma fisiológica e social, compreendendo suas ideologias, suas necessidades
e desejos, de maneira tão aprofundada, que é capaz de conceber um produto
nunca antes imaginado para o público, o qual jamais imaginou ter necessidade de
possuí-lo.
De acordo com Sampaio, a razão pela qual a propaganda seja tão
complexa, deve-se ao fato de que quando a abordamos estamos tratando de uma
comunicação realizada pela sociedade e destinada à sociedade. E ainda
complementa que:
(...) a propaganda é uma das grandes formadoras do ambiente
cultural e social da nossa época. Isso porque trabalha a partir de
dados culturais, existentes, remodelando-os (até mesmo alterando
suas relevâncias), e sobre alguns dos instintos mais fortes dos
seres humanos: o medo, a vontade de ganhar, a inveja, o desejo
de aceitação social, a necessidade de auto realização, a
compulsão de experimentar algo novo, a angústia de saber mais, a
segurança da tradição.
A propaganda age sobre os consumidores informando,
argumentando, comparando. Tanto de forma lógica e racional
como subjetiva e emocional (SAMPAIO, 2003, p. 38).

Ao optarmos pela produção de uma campanha de cunho emocional,
precisávamos inicialmente decidir qual seria o foco da mensagem, logo após,
direcionamo-nos a uma entidade que oferecesse o suporte do qual as pessoas
necessitassem, em questão o Centro de Valorização à Vida (CVV). A partir de
então, foi preciso que realizássemos pesquisas e análises sobre as ferramentas
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de comunicação da organização e a forma como ela abordava o problema. Logo
no início, constatamos que o perfil nas redes sociais não possuía conteúdo
suficiente para que as pessoas se sentissem encorajadas a procurar pelo serviço.
Dessa forma, identificamos o problema inicial e concebemos a solução para atingir
notoriedade e confiança do público.
Sampaio (2003, p. 28) afirma que “A função principal da propaganda é, de
um lado, - essencialmente – disseminar informações, raciocínios e ideias que
permitam aos consumidores estarem mais informados sobre os produtos e
serviços existentes e à sua disposição (...)”.
Portanto, podemos afirmar que mais do que informar, nosso objetivo é
estabelecer uma forma de comunicação que seja sensível ao público e que de
alguma forma gere uma reflexão sobre seus hábitos, e que a partir dessa reflexão,
uma ação positiva, a procura pelos serviços do CVV, seja de fato concretizada.
A eficiência das mensagens está na capacidade de interessar e
fazer a mensagem em si ser corretamente compreendida pelo
público visado. E a eficácia tem a ver com a capacidade da
mensagem em motivar as pessoas atingidas a mudar de atitude,
convencerem-se com os argumentos apresentados, predisporemse a agir e, adicionalmente, em muitos casos, realizar uma ação
efetiva (SAMPAIO, 2003, p. 41).

Para atingir a este objetivo optou-se por utilizar a ferramenta de storytelling,
por se mostrar que, por meio da produção audiovisual a qualidade na transmissão
da mensagem pode se tornar mais clara e objetiva, considerando o envolvimento
por meio do áudio e da visão, além da capacidade de representar o cotidiano de
fácil reconhecimento entre os espectadores. Para Sampaio (2003, p. 28): “A
propaganda é, pois, a mistura de diversos ramos das artes, das ciências e das
atividades técnicas, combinados de forma a planejar, criar, desenvolver, produzir e
emitir mensagens de caráter comercial”.
Mas, podemos afirmar, também, apesar de por muito tempo a propaganda
estar relacionada apenas ao consumo, é possível, ainda, ir muito além, além de
mover a economia, ampliar a notoriedade de serviços, pode, também, integrar-se
como parte da sociedade, já que é uma prática cultural, bem como possui a
capacidade de revolucionar as pessoas por meio de discursos de caráter social,
não só como a que realizamos, mas como a de inúmeras outras marcas, como a
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Natura com a campanha “Velha pra isso”, a qual abordar o julgamento que as
mulheres passam com relação às suas idades, como a Skol que produziu uma
campanha intitulada “Skolors” que combate o racismo e discorre sobre a cútis do
brasileiro, ou até mesmo da Budweiser com seu comercial “Deixe que digam”, o
qual aborda novamente a questão sobre nos preocuparmos com os julgamentos
da sociedade e assim deixamos de realizar aquilo que nos deixa feliz. São
campanhas assim que revelam o potencial do discurso publicitário e o quão
responsável ele é para que possamos alcançar uma sociedade mais empática e
solidária.
Não pretendemos aqui discutir a veracidade do posicionamento
empresarial, tampouco organizacional destas empresas ao proferirem tais
discursos, mas, sim a capacidade da propaganda ser aliada a esta forma de
vivenciar novos espaços de debate e posicionamento social.
Projeto desenvolvido
O objetivo é de representar o conflito no qual algumas pessoas enfrentam
em nossa sociedade pós-moderna, o atrito entre a realidade e o mundo virtual.
Definido o foco, idealizamos uma maneira com a qual as pessoas poderiam
procurar por ajuda, pensando nisso, optamos por abordar o Centro de Valorização
à Vida (CVV), uma organização filantrópica, a qual atua desde 1962 na prevenção
ao suicídio.
Dentre as formas de escrever um storytelling, abordamos uma narrativa
baseada em ideias convergentes, de forma lúdica, a qual explora situações
diferentes, sem ligação aparente, apresentando histórias desconexas que ao
alcançar o clímax, revela que elas partem da mesma questão, as quais unem-se e
complementam-se como um todo da história.
Estruturamos uma narrativa que abordasse três situações distintas, as quais
intercalam-se entre si no desenvolver do filme, capturando assim a atenção, pois
causa um suspense no público, já que são situações que apesar da dramatização,
podemos assemelhar a ocasiões vividas por todos, para Sampaio (2003, p. 42) os
dramas utilizam de um “[...] texto (escrito, falado) ou de um roteiro que conta uma
história de forma dramática (às vezes pontuado por imagens ou sons). Em alguns
casos, o drama é desenvolvido pelas próprias imagens e sons.”
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O vídeo será dividido em três histórias diferentes, apresentando pessoas
diferentes. Revelando uma falha na comunicação e conexão real entre as pessoas
atualmente, brincando com o fato de que as palavras, conexão e comunicação,
estarem sempre relacionadas às novas tecnologias, internet e as redes sociais.
As situações foram divididas entre o mundo online e o off-line, alternando as
sequências entre as histórias, e é esse ponto que dará ligação e contexto aos três
casos, cada um mostrará sua personalidade online, logo após sair das redes
veremos que sua vida off-line é bem diferente do que aparenta nas mídias sociais,
dando ênfase na procura por aceitação que cada um possui, na carência social e
nos problemas internos da alma como por exemplo: depressão, ansiedade e
outros males.
Outro foco também é mostrar uma outra face da comunicação, a face
supérflua que nós, muitas vezes utilizamos nas redes, levando a uma bifurcação,
na qual ao mesmo tempo que cada ser online é egoísta, enquanto os mesmos
seres no mundo off-line possuem inúmeras carências.
Para complementar a produção, a trilha sonora escolhida foi a música:
Open Your Eyes da banda Snow Patrol. Pois a mensagem que ela transmite
encaixa-se perfeitamente com o conflito entre nossas vidas nas redes sociais e o
mundo físico.
Cena 1:
Off-line: A cena mostra um relacionamento abusivo entre namorado e
namorada, ambos discutindo, se agredindo verbalmente e fisicamente. Ambos se
separam e aparentemente possuem um relacionamento conturbado.
Online: O personagem masculino, longe da mulher, entra em sua rede
social e posta uma foto ao lado da namorada com alguma legenda romântica
aparentando aos seus seguidores online uma mentira sobre o relacionamento.
A câmera volta para a namorada que olha o celular e olha diretamente para
a câmera aparentando exaustão.
Cena 2:
Off-line: A personagem feminina aparenta muitas carências afetivas e acaba
buscando seu conforto por curtidas ou comentários em suas fotos, precisando de
aprovação dos outros a todo momento. A atriz é filmada olhando-se no espelho em
diferentes ângulos, reprovando o que vê. Ela senta-se e escolhe alguma foto, e
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exclui outras mais, para postar nas redes com a frase “Se ame”. Após postar a
foto, a atriz mostra sinais de ansiedade e a câmera foca em partes do seu corpo
que deixam evidente seu estado emocional, como os pés balançando, mordendo o
interior da boca. Ela aguarda alguma reação de seus seguidores e após algum
tempo sem obtê-las, passa a mão em seu rosto espalhando a maquiagem,
revelando assim sua insatisfação. Finalmente, começam a reagir a sua foto e a
atriz mostra sinais de alivio como se tivesse sido aceita.
Cena 3:
Off-line: A câmera mostra um grupo de amigos, sentados lado a lado,
formando um círculo em uma praça, aparentando um momento de interação social
com conversas e diálogos.
Após um tempo todos ligam os celulares e ninguém se comunica
verbalmente, ficam entretidos nas telas do celular. A câmera foca no olhar de um
personagem, claramente abatido e esperando que seus amigos notem sua
tristeza, o mesmo fica olhando para os lados e mexendo nas próprias mãos como
se quisesse falar mas não conseguisse. Pouco a pouco a cena se expande,
mostrando o ator sozinho, pois é como ele de fato se sente.
O vídeo termina com o desfoque no personagem, e apresentando o slogan
da campanha, seguido pela logomarca do CVV junto ao telefone de contato.
Considerações finais
O presente artigo teve por objetivo demonstrar como a publicidade e
propaganda pode utilizar-se de uma ferramenta como o storytelling para ir além da
relação comercial entre sociedade e mercado, mas, também, como promotora de
bem estar social a favor da vida humana, por meio da construção de narrativas
lúdicas, especificamente em formato de histórias convergentes.
Por meio da materialização desta prática, pretende-se, utilizando-se da
internet como participante do momento da nova ecologia dos meios, sob a luz de
ferramenta integrada com as demais, para fomentar a circulação deste material,
bem como a disseminação deste conteúdo de caráter social para a melhoria do
espaço em que se vive, utilizando a linguagem dos heavy users da internet para
que se reconheçam nos personagens a fim de encontrarem ajuda, caso precisem.
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Portanto, a tecnologia é vista aqui como algo que afasta, ao nos deixarmos
levar em nossas bolhas tecnológicas e não interagirmos uns com os outros, bem
como a vivência por meio das aparências e, também, como algo que aproxima, na
medida em que será instrumento para a divulgação da campanha.
Sob o ponto de vista da sociedade pós-moderna, as relações construídas
devem ser sólidas em sua liquidez, assim, pretendemos favorecer a construção
desses laços de confiança no cenário social presente.
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Resumo
Do inglês Internet of Things (IoT), a Internet das Coisas refere-se à integração de
objetos físicos e virtuais em redes conectadas à Internet, permitindo que “coisas”
coletem, troquem e armazenem uma enorme quantidade de dados numa nuvem,
em que uma vez processados e analisados esses dados, gerem informações e
serviços em escala inimaginável, surgindo a cada dia um novo dispositivo
conectado à internet ampliando sua função e impactando nossas vidas,
possibilitando a conexão entre as pessoas, as cidades, os robôs, os carros e todo
e qualquer objeto, permitindo que a informação esteja disponível e integrada às
atividades do cotidiano, porém apresenta diversos desafios, entre os quais
tecnológicos e sociais. Este artigo pretende mostrar a evolução histórica da
Internet das Coisas, suas possíveis aplicações e alguns dos seus desafios, sendo
que a pesquisa aponta para um mercado promissor que necessita da
convergência de diversas tecnologias para sua implantação, porém com
muitos desafios, pois o avanço da tecnologia nos obriga a refletir sobre a
segurança dos dispositivos que estamos conectando à internet, que nos tornam
suscetíveis a observação e invasão.
Palavras-chave: Internet das Coisas; IoT; Internet of Thing; Tecnologia.
1. HISTÓRIA DA INTERNET DAS COISAS
Foi John Romkey, 1990, quem criou o primeiro dispositivo em internet
das coisas, que foi apresentado na INTEROP ´89 Conference, era uma torradeira
que poderia ser ligada e desligada pela Internet, conectada a um computador
com rede TCP/IP, onde o pão foi incluído manualmente na torradeira, um ano
depois, 1991, o pão foi incluído por meio de um pequeno guindaste robótico no
sistema (Figura 1). “Esse robô era controlado pela Internet, pegava a fatia de pão
e colocava na torradeira, automatizando, dessa forma, o
sistema de ponta a ponta”. (MANCINI, M, 2016).

__________________
Trabalho apresentado na mesa 8 - Audiovisual na nova ecologia dos meios, no Primeiro Congresso
Internacional de Mídia e Tecnologia.
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Figura 1 – Internet Weather Toaster, em 1990.

Fonte: (GUMPTION, 2008)

O pioneiro em artigo científico sobre Internet das Coisas foi Weiser que
escreveu “The Computer for the 21st Centur” em 1991.
O artigo The Computer for the 21st centur que aborda o futuro da
Internet das Coisas. Esse autor chama de “computação
ubíqua” (dispositivos conectados em todos os lugares de forma tão
transparente para o ser humano que acabaremos por não perceber
que eles estão lá). No artigo, o autor afirma que os dispositivos serão
conectados em todos os lugares de forma tão transparente para o
ser humano, que se tornará “invisível”, possibilitando, de forma
natural, a realização das atividades, sem haver preocupação em
instalar, configurar e manter os recursos computacionais, citados por
WEISER, 1991 e GALEGALE et al., 2016. (MANICINI, M, 2016).

Após 1999, a tecnologia RFID se destacou, sobretudo nas aplicações
de cadeia de abastecimento. Seu prestígio aumentou no lançamento oficial da
EPC – Network Electronic Product Code, ou código eletrônico do produto, criado
pelo Auto-ID Center em setembro de 2003. O código eletrônico do produto permite
a identificação automática dos objetos, mesmo de forma
semelhante, possibilitando seu monitoramento na cadeia de suprimentos e
gerenciando inventários.
Em junho de 2000, a LG apresentou uma geladeira inteligente (Figura
2), conectada à internet e gerenciada por meio de um sistema próprio. “O
presidente da LG dos Estados Unidos, Simon Kang, disse que a geladeira esfriava
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os alimentos, mas também os consumidores poderiam usá-la como televisão,
rádio, vídeo, bulletin board, agenda e câmera digital.” (MANCINI, M, 2016).
Figura 2 - Geladeira
Inteligente da LG,
2000.

em

Fonte: (DIARIODEBORDO, 2012).

Em janeiro de 2005, Wall Mart e o Departamento de Defesa dos
Estados Unidos exigiram que os fornecedores utilizassem as etiquetas RFID nos
palletes de seus produtos para o controle do estoque (Figura 3). Esse foi o marco
do início do conceito da Internet das Coisas, com o uso do sistema
RFID em massa na cadeia de suprimentos.
Figura 3 – Etiquetas RFID utilizadas em pallets de produtos WallMart, em 2005.

Fonte: (MEGATK.NET, 2005)
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A partir de 2005, a discussão sobre Internet das Coisas se generalizou
e ganhou atenção dos governos em relação à privacidade e segurança de dados.
Nesse ano, a International Telecommunications Union (ITU) publicou um relatório
com o conceito de Internet das Coisas, com uma visão abrangente e holística. No
seu ponto de vista, internet das coisas poderia conectar
qualquer objeto, por meio de tecnologias, como RFID, sensores, rede de sensores
sem fio, sistemas embarcados e nanotecnologia, além de transpor alguns desafios
importantes como padronização, privacidade, espectro de frequência e questões
sociais e éticas.
Ainda em 2005, foi o lançamento do Nabaztag (Figura 4), um objeto
com forma de coelho conectado à internet, que poderia ser programado para
receber previsão do tempo e ler e-mails, entre outros. (MANCINI, M, 2016)
Figura 4 – NABAZTAG, primeiro objeto inteligente a ser comercializado em larga
escala, em 2005.

Fonte: (KAROTZ-BUNNY)

Em 2008-2009, segundo a Cisco IBSG – Internet Business Solutions,
havia mais objetos conectados, tais como smartphones, tablets e computadores,
do que a população mundial, considerado o ano do nascimento da Internet das
Coisas, sendo que nesse período, Rob Van Kranemburg publicou o livro The
Internet of Things, que aborda sob um novo paradigma em que os objetos
produzem informação. (ASHTON, K., 2009).
Em março de 2012, a União Europeia propôs uma consulta pública para
que os cidadãos apontassem suas necessidades e seguranças em Internet das
Coisas. Em 16 e 17 de junho, Londres sediou o 1 º Open IoT Assembly.
(JUSTIFICANDO.CARTACAPITAL, 2017).
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Em maio de 2014, o cientista Rolf Hut, da Universidade de Tecnologia
Delft, na Holanda, exibiu seu protótipo de guarda-chuva inteligente (Figura 5), na
assembleia geral da União Europeia de Geociências, em Viena, na Áustria. O
sensor acoplado à cobertura do guarda-chuva mede a vibração gerada pelas
gotas dágua. O sensor fica conectado a um aparelho que transmite sinais por
bluetooth para um programa instalado no celular, que envia a informação para um
laptop, possibilitando que centenas de medidores circulem por uma cidade,
captando a hidrologia urbana e aumentando a capacidade de prever inundações,
possibilitando a tomada de

medidas em casos de situações críticas. (EVAN, D.,

2017).

Figura 5: Guarda Chuva Inteligente, 2014

Fonte: (PORTAL TERRA)

Em junho de 2015, a bola Adidas miCoach Smart Ball (Figura 6) foi
indicada como produto mais inovador na categoria Fitness Esportes &
Biotecnologia no prestigiado prêmio CES (Consumer Electronics Show) Best
Innovatiion Award. O produto, que já é vendido nos EUA e Europa, é uma bola
inteligente que pode ser usada para aprimorar os treinos de jogadores de futebol.
A Smart Ball possui uma estrutura de sensores internos e sistema bluetooth.
Funcionando junto a um aplicativo, isso permite que a bola seja usada para
aprimorar treinamentos de bola parada, como pênaltis, faltas, chutes, escanteios,
passes de longa distância e tiros de meta. Vencedora na categoria esportes e
fitness, esta bola possui sensores que detectam velocidade, spin, ponto de
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impacto e padrões quando a bola está no ar. Todos os dados são enviados via
Bluetooth para um smartphone (EXAME.ABRIL, 2017).

Figura 6: Adidas miCoach Smart Ball, 2014

Fonte: (GUIADOBOLEIRO, 2014)

A partir de 2015, a Internet das Coisas já é uma realidade e cerca de
4,9 bilhões de coisas estão conectadas e em uso, um aumento de 30% em relação
a 2014, e que atingirá 25 bilhões até 2020. A Internet das Coisas tornou-se uma
força poderosa para a transformação dos negócios e seu impacto disruptivo em
todas as indústrias e na sociedade. (SOCIEDADE BRASILEIRA DE COMPUTAÇÃO,
2016).

Em março de 2015, a Comissão Europeia lançou o programa
de Alliance for Internet of Things Innovation (AIOTI), com o intuito de fomentar o
desenvolvimento do ecossistema de IoT no União Europeia. Foi adotado o
plano Digital Single Market (DSM) Strategy, com o objetivo colocar a Europa um
passo à frente da comunidade global no desenvolvimento da tecnologia de IoT,
assim como, promover a interoperabilidade necessária entre os dispositivos para a
sua efetiva implementação (JUSTIFICANDO.CARTACAPITAL, 2017).
INTERNET DAS COISAS NO BRASIL
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Em 2010, a cidade do Rio de Janeiro operava com tecnologia de
cidades inteligentes da IBM, por meio de um telão com o mapa da cidade e
imagens de câmeras, que permitem visualizar o trânsito e diversas ocorrências.
Em 2010, Salvador sediou o primeiro evento em Internet das Coisas,
conhecido como “1º Congresso de Tecnologia, Sistemas e Serviços com RFID”,
organizado pelo CIMATEC SENAI e Saint Paul Etiquetas Inteligentes.
Em 2011, a 2ª edição do evento em Internet das Coisas ocorreu em
Búzios, e mudou o nome para “Congresso Brasileiro de Internet das coisas e
RFID”. Em junho de 2011, foi criado o Fórum Brasileiro de Internet das Coisas.
Seu objetivo é mostrar a importância da Internet das Coisas para a sociedade, as
novas tecnologias, e como o Brasil pode ser um participante global nesse
segmento (FORUM BRASILEIRO DE IOT).
Em dezembro de 2015, foi fundada a Associação Brasileira em Internet
das Coisas (ABINC), cujo propósito é representar o mercado perante a Anatel, o
Ministério das Comunicações, autoridades constituídas e outros
órgãos reguladores setoriais ou de fomento de pesquisa, por meio de seus
associados (ABINC, 2017).
Em 2016, o Fórum organizou o 1º Congresso Brasileiro e LatinoAmericano em Internet das Coisas com o tema: “Smart Word: a IoT como base de
um mundo melhor”. (FORUM BRASILEIRO DE IOT, 2017).
Em 2016 foi criado o Núcleo de Estudos e Pesquisas em Internet das
Coisas (NEPIoT), com o propósito de ser um Hub de experimentação para
estudos e projetos de Pesquisa, de Desenvolvimento e Inovação baseado em
Internet das Coisas. É formado por empresas conveniadas ao Instituto de
Pesquisas Tecnológicas (IPT), que “operam em rede, para conduzir estudos e
projetos em Internet das Coisas, e desenvolver um ecossistema experimental para
a promoção e validação das tecnologias associadas com aplicações em ambiente
urbano e/ou rural”. (FORUM BRASILEIRO DE IOT, 2017).
Em 2017, o governo brasileiro abriu uma Consulta Pública para realizar
diagnóstico e propor políticas públicas no tema Internet das Coisas. O Ministério
da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC) e o Banco Nacional
para o Desenvolvimento (BNDES) estabeleceram um convênio para apoiar a
realização de um estudo de IoT, através do Fundo de Estruturação de Projetos
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(FEP). Com o objetivo de realizar um diagnóstico e propor políticas públicas no
tema Internet das Coisas, estimulando a cooperação e articulação entre empresas,
poder público, universidades e centros de pesquisa. (PARTICIPA.BR, 2017).
2. Aplicações da Internet das Coisas
A Internet das Coisas é fruto da convergência de diversas tecnologias,
através da miniaturização e popularização de sensores que viabilizam a coleta e
transmissão de dados, com estimativa de mais de 40 bilhões de dispositivos
conectados em 2020. Tal conectividade é viabilizada pelo avanço das redes sem
fio, tornando onipresente o acesso e a transmissão dos dados para a Internet,
dados coletados, enviados e armazenados. Apontada como uma revolução
tecnológica iminente, o mercado da Internet das Coisas alcançará US$ 3,29
bilhões em 2021. O Brasil já é o terceiro país mais conectado à web por celular no
mundo, estes dados demonstram o enorme potencial de negócios, o mercado de
IOT no Brasil atingiu uma receita de US$ 1.346,2 milhões. (TI INSIDE ONLINE,
2017).
A IOT acontece através da interação entre objetos tecnológicos
interconectados entre si, que para se comunicarem eles precisam identificar um ao
outro por meio da internet, os dispositivos habilitados para a web coletam, enviam
e agem sobre os dados que adquirem em seus ambientes usando sensores
embutidos, processadores e comunicação com hardware. Estes dispositivos
podem conversar com outros dispositivos relacionados e agir sobre a informação
que recebem um do outro, onde as pessoas podem interagir com os dispositivos
para configurar, instruir ou acessar os dados e termina aí a "intromissão humana",
os dispositivos fazem a maior parte do trabalho por conta própria e

podem

contribuir decisivamente para oferecer uma melhor qualidade de vida as pessoas,
onde a informação estará disponível em qualquer lugar, momento ou situação, de
forma integrada as atividades do cotidiano, no seu relógio, pulseira, televisão,
caneca, fogão, óculos, sapato e diversos objetos.
A IoT demanda computação em nuvem em diversos níveis de serviços,
infraestrutura, plataforma de software e análise de dados da internet das coisas, o
mercado de computação em nuvem deve alcançar mais de 120 bilhões de dólares
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em 2018, o que se justifica facilmente ao se imaginar os 44 zettabytes, trilhões de
gigabytes de dados manipulados diariamente no mundo em 2020. (SOCIEDADE
BRASILEIRA DE COMPUTAÇÃO, 2016).
Com os custos de hardware cada vez mais baixo, soluções em Cloud
(nuvem) que favorecem a tomada de decisões, o avanço na eficiência dos
softwares, a conectividade cada vez mais abrangente, fica evidente a contribuição
na geração de negócios através do IoT, segue alguns exemplos
de aplicações possíveis com a Internet das Coisas no dia a dia:
- Ambientes Inteligentes: Aplicações com sensores à IoT e utilizados em conjunto
com as RSSFs funcionam como um grande sistema distribuído, autônomo e
cooperativo, possibilitando a captura de faces, íris ou digitais, localização de
indivíduos numa multidão, monitoramento ambiental visando ao monitoramento da
qualidade do ar, praias ou rios e à previsão de catástrofes, localização de um
veículo numa malha viária e automação de prédios, casas, avenidas e etc.
- Redes Veiculares: A tendência atual é prover os veículos e as estradas com
recursos para gerar uma viagem mais segura e eficiente e tornar o tempo dos
passageiros na estrada mais agradável;
- Saúde: Dispositivos relacionados

a

saúde e bem-estar que

apoiam em

desempenho de exercícios, monitoramento da alimentação e do sono, com a
coleta de informações de saúde através de sensores conectados à casa, ou a
roupa, com o objetivo de simplificar a forma como a informação é disponibilizada
e

aumentar

a

velocidade

com

a

qual

ela

pode

ser utilizada em prol da saúde do paciente.
- Indústria: Através da IoT as aplicações em manufaturas são inúmeras, através
da utilização de sensores de radiofrequência e dispositivos portáteis, sensores
atuadores são colocados em dispositivos diversos o que gera uma melhoria no
processo de execução das tarefas e operação das fábricas como um todo.
- Transportes: Monitorar a frota, trocar rotas, localizar, socorrer, prever
congestionamentos, é o caminho para maximização do resultado de qualquer
serviço de transportes, já existem fornecedores desta tecnologia, no mercado.
- Educação: O aluno pode utilizar o seu celular para acessar laboratórios, verificar
a disponibilidade de livros na biblioteca, marcar reuniões ou até comprar lanches.
Tudo isso ficaria registrado, ao mesmo tempo em que sensores no material
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escolar poderiam contabilizar faltas ou acompanhar o seu trajeto de volta para
casa.
3. Desafios da Internet das Coisas
Com o novo paradigma da Iot surge inúmeros desafios entre os quais a
necessidade de coleta, transmissão, processamento e análise de dados,
juntamente com a extração de informações relevantes e de forma segura, com a
capacidade de objetos físicos do mundo real se integrar ao mundo digital. O ponto
chave para a inclusão dessas “coisas” na Internet, permitindo a sua
interoperabilidade, são as ações de sensoreamento de grandezas físicas e/ou
abstratas por intermédio das RSSF (Redes de Sensores sem Fio) que são a base
para todo o processo de automação inteligente que podem ser aplicadas em
vários campos, tais como: monitoramento ambiental, medição de temperatura e
níveis de poluição, extensão dos danos causados por um terremoto, controle de
incêndios florestais, detecção de presença de pessoas e/ ou objetos em um
ambiente e a determinação do volume de tráfego em uma cidade, etc. Através da
integração RSSF/IoT, quando instaladas, estas redes poderão estabelecer uma
conexão, funcionando como uma infraestrutura entre os dois mundos, mas
envolve várias questões tecnológicas que se apresentam como desafios para a
Internet das Coisas e vice-versa, pois uma “coisa” conectada a Internet deve ser
capaz de detectar ataques contra si própria e mesmo de isolar-se de outras
coisas, de forma a preservar a integridade do sistema em que está inserida e
evitar danos maiores.
Entre os desafios a serem enfrentados com o avanço da IoT destaca-se
o de gerar serviços escaláveis, robustos e de alta disponibilidade para armazenar,
processar, personalizar e entregar informações de alto valor agregado em bilhões
de dispositivos a qualquer momento, em qualquer lugar, onde Big Data (dados
grandes e complexos) e Analytics (coleta e análise dos dados de navegação)
passam a ser termos indispensáveis para a sociedade. Como superar os desafios
de transformar os dados em informação relevante para o usuário? Como
apresentar a informação de forma eficaz e eficiente? A convergência de todo o
sistema, os sensores dos celulares, estação de monitoramento e coleta de dados
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deve ser realizada pela Internet viabilizada pela Internet das Coisas, onde
segurança e privacidade passam a ser as principais preocupações: tudo
conectado, tudo acessível, tudo observado! O que nos obriga a refletir sobre a
segurança dos dispositivos que estamos conectando à internet. Como adicionar
mais segurança à Internet das Coisas? É

preciso eleger e melhor conhecer as

possibilidades de ataques, permitindo o monitoramento e detecção dos mesmos,
enfrentar desafios de segurança nos níveis de garantir que uma coisa só é
acessada por outra coisa ou pessoa que possuir autorização para tanto, assim
como controlada apenas pelos seus legítimos responsáveis.
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Mobilidade e cidadania: um estudo sobre a produção de
documentários no ecossistema midiático contemporâneo 35
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Resumo
O surgimento e a popularização das tecnologias móveis e das mídias sociais
influenciaram, significativamente, todo o campo da Comunicação, transformando
também o documentário. O uso de dispositivos móveis, especialmente aparelhos
celulares equipados com câmeras, impulsionou a produção de documentários que
primam pela denúncia e/ou reivindicação política, com exposições que, muitas
vezes, não aparecem nos meios de comunicação tradicionais e só se tornaram
possíveis, justamente, pela facilidade de registro um smartphone: mobilidade,
discrição, instantaneidade e baixo custo. A partir da análise do documentário
“Conflito”, o presente artigo tem o propósito de discutir como essas novas
ferramentas e plataformas digitais propulsionam ações de transformação social
protagonizadas pelos próprios cidadãos, que agora produzem e compartilham
conteúdos em uma rede global. Com os resultados obtidos, espera-se contribuir
para a melhor compreensão acerca das potencialidades do atual contexto
midiático na produção de documentários como meios de ativismo cidadão.
Palavras-chave: documentário; nova ecologia dos meios; mobilidade; cidadania
1. Introdução
O presente artigo tem como objetivo compreender como o uso de
smartphones influencia a propulsão de ações de transformação social
protagonizadas pelos cidadãos. Para isso, será realizado um estudo de caso
analítico a partir do documentário “Conflito”, dirigido por Beto Novaes e lançado
em 2012, que retrata a luta por direitos trabalhistas de cortadores de cana da
Usina Vista Alegre, no interior de São Paulo.
No item 2, serão apresentadas as referências conceituais adotadas pelas
pesquisadoras: a nova ecologia dos meios (RENÓ, 2015), que oferece o pano de
35 Trabalho apresentado na mesa 08 – Audiovisual na nova ecologia dos meios, no Primeiro Congresso
Internacional de Mídia e Tecnologia.
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fundo para a discussão principal; as transformações sofridas por produções
audiovisuais e pelo gênero documentário neste cenário (DANTAS e RENÓ,
2016a); o impacto do uso de dispositivos móveis na produção audiovisual e as
mudanças na forma com que cidadãos assumem o papel de ativistas por meio de
produtos comunicacionais neste contexto.
O item 3 indica os procedimentos metodológicos adotados, em seguida são
apresentados os resultados da análise e, por fim, no último item, são apresentadas
as discussões finais. A partir dos resultados obtidos, espera-se contribuir para a
compreensão do poder da participação cidadã no contexto midiático
contemporâneo.
2. Documentários e a produção móvel no audiovisual
2.1. A nova ecologia dos meios
O cenário comunicacional tem se transformado rapidamente desde o início
do século XXI. O alcance cada vez maior da internet em banda larga e o
desenvolvimento de recursos interativos a partir da web 2.0 transformaram a forma
como consumidores e cidadãos interagem com a sociedade e com os meios que
os cercam. É neste cenário que se encontra uma teoria contemporânea da
comunicação: a nova ecologia dos meios.
Apesar de Marshall McLuhan ser o teórico de maior influência - posto que
deriva de seus escritos a respeito dos meios - (DANTAS e RENÓ, 2016), a
corrente teórica da ecologia dos meios só ganhou denominação própria a partir de
Postman (1970). É dele a primeira definição que se tem registro da teoria:
A ecologia dos meios analisa como os meios de comunicação
afetam a percepção humana, a compreensão, os sentimentos e os
valores; e como nossas interações com os meios facilitam ou
impedem nossas chances de sobrevivência. A palavra ecologia
implica o estudo de ambientes: suas estruturas, conteúdos, e
impacto nas pessoas. (POSTMAN, 1970. Tradução própria)

A princípio, esta corrente teórica debruçou suas análises sobre meios de
comunicação eletrônica que ganharam a atenção dos estudiosos da mídia na
década de 1970, destacando-se a TV. Porém, a partir da popularização da internet
no final do século XX e com o surgimento da web 2.0 e dos blogs em 1999
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(GILLMOR, 2005), o prefixo nova foi integrado à corrente por alguns estudiosos.
Se a ecologia dos meios entende que os meios transformam os sujeitos e o
ambiente, na nova ecologia dos meios configura-se a possibilidade de os próprios
cidadãos serem meios sociais (RENÓ, 2015; LEVINSON, 2012), abrindo uma
nova miríade de estudos para esta corrente teórica.
Este papel híbrido de cidadão e meio social é o foco deste artigo, que tem
como objeto de análise um documentário produzido com o auxílio de gravações
realizadas pelos próprios sujeitos retratados via smartphone, o que evoca a
discussão sobre como os novos meios transformaram o papel do ativista,
especialmente na produção documental.
2.2 O uso de dispositivos móveis nos documentários contemporâneos
No cenário atual, marcado pelas tecnologias móveis e digitais, a produção
de documentários também vem passando por significativas transformações. O uso
de aparelhos celulares equipados com câmeras capazes de gravar vídeos em alta
definição, além de aplicativos para edição de imagens, também contribuiu para a
diversificação de formatos e linguagens na produção de documentários e, ainda,
impulsionou a realização de produtos audiovisuais mesmo com baixos
orçamentos. As imagens que antes só poderiam ser gravadas através de
equipamentos pesados e caros, agora podem ser registradas com as facilidades
proporcionadas pelo smartphone: mobilidade, discrição, instantaneidade e baixo
custo.
No entanto, antes de avançar na reflexão sobre a mobilidade nas
produções audiovisuais documentais, mostra-se pertinente apresentar uma breve
discussão sobre os conceitos de documentário. De acordo com Nichols (2005),
documentário é um “conceito vago”, pois nem todos os filmes classificados como
documentário se parecem nem adotam um conjunto fixo de técnicas ou mesmo
apresentam um padrão único de características comuns. Além disso, o
documentário está em constante mudança e evolução, com abordagens
alternativas que surgem desafiando a prática estabelecida.
Todavia, apesar das diferenças, o pesquisador afirma que o que dá ao
gênero a sua particularidade é a lógica que organiza um documentário de forma a
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sustentar um argumento, uma afirmação ou uma alegação fundamental sobre o
mundo histórico. “Os documentários reúnem provas e, em seguida, utilizam-nas
para construir sua própria perspectiva ou argumento sobre o mundo, sua própria
resposta poética ou retórica para o mundo.” (NICHOLS, 2005, p. 68). Dessa
maneira, os documentários não são documentos no sentido estrito do termo, mas
se baseiam na característica documental de alguns de seus elementos.
Para Ramos (2008), definir as fronteiras do que é documentário também é
um exercício complexo. Entretanto, para além das diversidades, o autor considera
que o eixo comum é o fato de ser uma narrativa basicamente composta por
imagens-câmera, carregadas de ruídos, música e fala, para as quais os
espectadores olham em busca de asserções ou proposições sobre o mundo. A
natureza das imagens e, principalmente, a dimensão da tomada por meio da qual
as imagens são constituídas é que determinam a singularidade que o gênero
possui.
A busca por uma definição para documentário não é recente, como lembra
Lucena (2012). Para o autor, muitos conceitos teóricos já foram formulados com
este propósito, sendo que, entre eles, o conceito clássico de Grierson ainda é o
que mais lhe parece adequado, segundo o qual documentário é o tratamento
criativo da realidade. O autor ainda lembra que foi Grierson quem usou pela
primeira vez o termo documentário (em inglês, documentary), inspirado na palavra
francesa documentaire, que denominava os filmes de viagem.
De volta à discussão principal, o uso de dispositivos móveis e o emprego de
técnicas leves, confere ao documentário contemporâneo o poder de se desprender
de qualquer rigidez de formato, como aponta Gauthier (2011). Para o autor, essa
característica não é reservada somente a documentários mais simples, mas a
todos os tipos de produção. Desta forma, com um instrumento ao alcance da mão,
mesmo um indivíduo solitário pode estender aos confins do globo o alcance de
seu olhar.
Oliveira (2014) também observa que não só a câmera acoplada ao celular,
mas também outros recursos próprios dos dispositivos móveis como internet,
memória para armazenamento de vídeos produzidos no próprio telefone e
localização geográfica via GPS contribuem, significativamente, para entender o
celular não apenas como mais um mero instrumento utilitário de comunicação,
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mas sim como “uma potencial ferramenta de criação artística em que imagens
imediatas e instintivas ajustadas à mobilidade do cotidiano possibilitam a criação
de novos formatos de documentário.” (OLIVEIRA, 2014, p. 48).
Um exemplo de como os celulares, adaptados à convergência tecnológica
que reúne diferentes funções em um só dispositivo, pode ser usado como uma
plataforma de inovação no formato de documentários, é o curta-metragem Find My
Phone, produzido por um estudante de cinema, depois de ter seu celular iPhone
roubado na Holanda. Motivado pela curiosidade em saber como seria o tipo de
pessoa que poderia ter roubado seu celular e em que local o aparelho poderia
estar, o holandês Anthony van der Meer, decidiu investigar quais seriam os
próximos passos de um ladrão depois de roubar um celular. A partir dessa ideia,
produziu o documentário no final de 2016.
Para iniciar seu projeto, o estudante instalou em um novo celular, um
aplicativo que permite gravar áudios, vídeos ou fotografar ações remotamente.
Depois disso, foi para um lugar movimentado de Amsterdã com uma mochila,
fingiu estar distraído e esperou para que fosse novamente roubado, mas agora de
propósito. Com o uso do aplicativo, Anthony conseguiu rastrear e controlar o seu
telefone em qualquer lugar, desde que tivesse ligado e conectado à internet.
Assim, por duas semanas acompanhou a vida do ladrão, ouvindo suas chamadas
telefônicas, lendo suas mensagens e até mesmo chegando a tirar fotos e o gravar
em áudio e vídeo. Toda essa experiência transformou-se em um documentário,
com duração de 21 minutos. Disponível no

38YouTube,

o filme já teve mais de 6

milhões de visualizações.
2.3. Mobilidade e cidadania nos documentários
Com a popularização dos dispositivos móveis e a possibilidade dos
cidadãos produzirem e compartilharem conteúdos em uma rede global, a produção
de documentários com características ativistas ganhou um novo impulso. A
capacidade de gravar imagens a qualquer momento, tendo um celular ao alcance
das mãos, facilitou a criação de documentários que expressam, de alguma forma,
38

Disponível em:
< https://www.youtube.com/watch?time_continue=115&v=NpN9NzO4Mo8 >. Acesso em 29 de
setembro de 2017.
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fins políticos e/ou sociais, como aponta Garcia (2014). Para a autora, um
dispositivo móvel capaz de registrar áudio e vídeo, de forma imediata, é uma
ferramenta política, uma vez que pode captar realidades e pontos de vista que, até
há pouco tempo, permaneciam à margem do sistema tradicional de comunicação.
Por meio das tecnologias móveis, grupos que têm sido invisibilizados e
excluídos podem adquirir voz, independente das corporações midiáticas ou
mesmo conseguir vencer barreiras de censura, como aconteceu na produção do
documentário Tehran Bedoune Mojavez (“Teerã Sem Permissão”). Em 2009,
quando ainda a tecnologia dos aparelhos celulares estava longe de apresentar os
recursos dos dias atuais, a diretora Sepideh Farsi utilizou a câmera de seu
telefone Nokia N95 para produzir o documentário, depois de enfrentar restrições
do governo iraniano à proposta de fazer um filme em Teerã durante a campanha
eleitoral daquele ano. Devido à discrição proporcionada pelo aparelho, a diretora
conseguiu gravar imagens do cotidiano de Teerã, capital do Irã, filmando
conversas com diversas pessoas na cidade, como taxistas, atores, jovens em
cafés e mulheres em salões de beleza.
O documentário, exibido no Festival Internacional de Cinema de Dubai no
mesmo ano em que foi produzido, em 2009, buscou revelar a situação da
sociedade iraniana em um dos momentos mais conturbados da história do país,
quando eclodiram protestos nas ruas contra a reeleição de Mahmoud
Ahmadinejad. Segundo

39relatou

Sepideh Farsi, o uso do celular ao invés de

câmeras e microfone facilitou a proximidade com as pessoas que participaram do
documentário, deixando-as mais abertas e à vontade. Para a diretora, a câmera
sempre intimida, provocando uma distância entre quem filma e é filmado, o que é
reduzido ao mínimo com o uso do celular.
Outra característica das obras com conteúdos ativistas, como Zarzuelo
(2012) aponta, é o registro dos acontecimentos da forma mais natural possível,
com a espontaneidade ao conduzir a câmera. Também verifica-se um ritmo de
gravação mais rápida e centrada em registrar tudo o que está acontecendo, com

39 Disponível em: <http://cultura.estadao.com.br/noticias/cinema,documentario-filmado-com-celular-poe-

espectador-dentro-de-teera,483021 >. Acesso em 28 de setembro de 2017.
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poucos cortes e edições. Esses pontos podem ser observados no documentário
40“20

centavos”, dirigido por Tiago Tambelli, em 2014.
Realizado por meio de uma produção colaborativa, a partir da criação de um

grupo no Facebook, no qual os integrantes compartilhavam as imagens gravadas
por meio de dispositivos móveis que eles mesmos possuíam, principalmente
smartphones, o documentário retrata os protestos brasileiros ocorridos em 2013.
Com imagens rápidas dispostas em uma montagem discursiva, o documentário
“20 centavos” representa um instrumento de discussão política popular com o
objetivo de transformação social, como observam Durigan e Renó (2016).
Vencedor do prêmio Melhor Documentário Curta-Metragem do Festival É
Tudo Verdade – Festival Internacional de Documentários, a obra “Cordilheira de
Amora II”, produzido em 2015, também teve o uso do celular como o responsável
por sua viabilização.

Quando a diretora Jamille Fortunato trabalhava em um

projeto que relacionava infância e audiovisual em Mato Grosso do Sul, conseguiu
captar as imagens de uma indiazinha Guarani Kaiowá, de 9 anos, brincando no
seu quintal. Apesar da diretora afirmar que o documentário não fora planejado, a
sua grande repercussão confere visibilidade à população indígena que,
normalmente, está às margens da comunicação tradicional.
3. Metodologia
A metodologia a ser empregada é a do estudo de caso analítico, já que
parte de diversas fontes para responder a uma “inquirição empírica que investiga
um fenômeno contemporâneo dentro de um contexto da vida real” (YIN, 2001, p.
32), além de revisão bibliográfica que traz o embasamento teórico do estudo. A
análise se depreenderá a partir de uma pesquisa documental com o objetivo de
reunir informações a respeito da produção e de uma análise fílmica do
documentário, com o estudo dos seus elementos constitutivos. Conforme Vanoye
e Goliot-Lété (1994), a partir da análise de um filme é possível estender seu
registro perceptivo, examinando-o tecnicamente e tomando conhecimento de
pormenores que, muitas vezes, são essenciais nas significações do produto
audiovisual.

40 Documentário disponível em: <https://vimeo.com/89155588 >. Acesso em 30 de setembro de 2017.
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Como estratégia, serão buscadas as seguintes informações a respeito da
produção dos documentários:
a) Quais foram as ações de transformação social pretendidas por meio da
produção do documentário?
b) Quais foram os meios e ferramentas utilizadas para a produção?
c) Como se deu a participação dos cidadãos interessados nas questões
abordadas nos documentários?
A partir do levantamento de tais informações, pretende-se compreender as
possíveis relações entre os novos meios sociais, sua influência na participação
cidadã em documentários e o seu impacto nas transformações pretendidas.
4. Análise do documentário “Conflito” (2012)
O documentário “Conflito” (2012) retrata a luta por direitos trabalhistas de
cortadores de cana da Usina Vista Alegre, no interior de São Paulo. Em outubro de
2011, cerca de 350 trabalhadores iniciaram um movimento grevista para
conquistarem o direito de serem mandados embora e enviados de volta para suas
terras, no Norte do país. O motivo foram as péssimas condições de trabalho e
moradia que encontraram quando chegaram no interior de São Paulo, que não
condiziam com o que havia sido prometido, além da falta de controle sobre os
ganhos da produção (SAKAMOTO, 2012). Com 20min40s, o documentário foi
dirigido e roteirizado por Beto Novaes e publicado pelo canal do Repórter Brasil no
YouTube em 4 de julho de 2012. Diego Riquelme assina a Fotografia e Luiz G.
Castro a Edição e Finalização.
a) Ações de transformação social pretendidas por meio da produção do
documentário
O documentário foi realizado pelo projeto “Educação pelas Imagens”,
programa da Escola Superior da Cidadania (ESC) da Universidade Federal do Rio
de Janeiro (UFRJ). De acordo com o site oficial41,
41

Disponível em: <https://uc.forum.ufrj.br/index.php/educacao-pelas-imagens>. Acesso em: 28 de
setembro de 2017.
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O programa Educação pelas Imagens objetiva desenvolver oficinas de
treinamento para diferentes segmentos da sociedade sobre as
problemáticas ligadas aos trabalhadores e ao trabalho no Brasil. Estas
oficinas têm como material didático pedagógico as imagens: fotografias,
vídeos, slides entre outros recursos visuais disponíveis. No âmbito deste
programa realiza-se também para a produção de material didático para
distribuição nas escolas, nas Universidades, nas entidades sindicais, não
governamentais e governamentais, em especial documentários de média
metragem e cadernos com texto didáticos sobre os temas abordados.
(UNIVERSIDADE DA CIDADANIA, sem data)

Sendo assim, identifica-se que a realização do documentário teve como
intenção a produção de material que, para além de registrar um momento
importante na história da luta pelos direitos do trabalhador do campo, servisse
também como material didático para treinamentos e oficinas sobre a militância e o
ativismo realizados pelo laboratório. Ou seja, mais do que comunicar um fato
social, o documentário também objetiva retroalimentar o movimento ativista
retratado ao fornecer material comunicativo e didático sobre a militância.
b) Meios utilizados para a produção do documentário
O documentário apresenta tanto imagens gravadas pela produção como
algumas cedidas pelos trabalhadores. Não foram encontradas informações a
respeito dos dispositivos utilizados pela equipe do documentário durante as
gravações, porém, por apresentarem resolução média a baixa e pouca
estabilidade, presume-se que tenham sido gravadas com uma pequena câmera
compacta ou um dispositivo móvel como um smartphone - no ano da gravação,
em 2011, muitos modelos já ofereciam câmeras filmadores de qualidade
semelhante.
As imagens cedidas pelos trabalhadores foram, em sua maioria, registradas
por celulares simples, que não enquadram como smartphones, porém que
possuem câmera fotográfica e filmadora. Isto pode ser comprovado aos 14min11s:
a cena começa com um trabalhador dizendo sobre as condições de trabalho: "se
caso precisar de prova, a gente tem filmagem com o celular aqui". Na sequência,
são exibidas 9 fotografias de baixa qualidade que retratam trabalhadores em meio
aos protestos dos grevistas com celulares na mão.
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Além desta sequência de fotos, sabemos que todas as imagens
apresentadas no documentário do início do movimento grevista foram feitas pelos
próprios trabalhadores. Entre 4min43s e 5min13s, são apresentadas cenas de
trabalhadores em passeata e com cartazes nas mãos, com a legenda: “Imagens
captadas pelos celulares dos trabalhadores”. Assim, entende-se que os
dispositivos móveis com imagens de média a baixa resolução foram os principais
recursos utilizados para a produção do documentário.
c) Como se deu a participação dos cidadãos interessados nas questões
abordadas nos documentários
O ponto de vista predominante no documentário é o de Carlita da Costa,
diretora da FERAESP (Federação dos Empregados Rurais Assalariados do Estado
de São Paulo). Com fala imponente, a vemos na maior parte do tempo de costas
ou de lado, enxergando os trabalhadores atentos que a escutam de frente. Vemos
o mesmo que ela vê, enxergamos as mesmas reações que ela enxerga. É ela a
pessoa-chave daquele movimento: a ponte entre o Ministério do Trabalho e os
grevistas. Nos créditos finais da exibição, descobrimos que ela divide o argumento
do filme com César Lima, do Sindicato de Cosmópolis-SP, que também é
personagem no documentário.
Carlita também intermedia a relação dos trabalhadores com a produção do
documentário. Aos 6min14s, ela refere-se à câmera e anuncia à assembleia: “A
gente precisa que três pessoas daqui do alojamento acompanhem o companheiro
aqui que tá fazendo as filmagens e mostre tudo o que for de feio. De bonito vocês
olham no espelho. Tudo o que for de feio vocês procuram mostrar pra ele." Assim,
Carlita coloca o documentarista em cena.
As imagens que se seguem são cenas que se alternam: ora trabalhadores
apontam para colchões rasgados, banheiros sujos, botas rasgadas e beliches
amontoadas, ora assistimos a depoimentos de trabalhadores dirigidos à câmera,
com microfone em punho, descrevendo situações de abuso financeiro,
insegurança e falta de higiene nos alojamentos. Em todos os casos, o trabalhador
é quem aponta, seja fisicamente ou verbalmente. Somados ao pedido anterior de
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Carlita que foi inserido na edição final, há um sentido de co-participação dos
trabalhadores no documentário.
Porém, não só a este papel eles se limitam: estes atores sociais também
podem ser entendidos como parte da produção do documentário, devido às
fotografias e filmagens cedidas de acontecimentos anteriores à chegada da equipe
de documentaristas. Aos 8min27s, um trabalhador declara: "Eu queria falar que
tem um ônibus que carrega a turma da Vista Alegre pra roça e o volante dele tá
amarrado de corda. Inclusive eu filmei com meus colegas já. Tô com a prova no
celular.” Tais imagens produzidas in loco possibilitaram com que a audiência
testemunhasse, também, o movimento do ponto de vista dos grevistas.
4.1 Conclusões
Para Vidal-Gálvez e Téllez-Infantes (2016), as ferramentas visuais podem
ser modos de intervenção social quando o produtor se propõe a devolver seus
produtos àqueles que foram retratados, realizando assim uma antropologia
audiovisual. Isto ocorre especialmente em documentários com a temática social:
“Dado o potencial empático que possui o audiovisual, pode-se chegar a configurálo como uma ferramenta de empoderamento social” (p. 566, tradução nossa).
O documentário “Conflito” tinha como objetivo servir de material para a
conscientização acerca da luta por direitos trabalhistas de empregados rurais, seja
por meio de uma divulgação ampla, seja por meio de sua utilização como objeto
didático da Escola Superior de Cidadania da UFRJ. Porém, ao ser co-produzido
pelos próprios atores sociais retratados, percebe-se que a noção de importância
da visibilidade audiovisual de uma demanda social já começou a ser propagada
entre estes trabalhadores durante a sua produção. Isto pôde ser percebido por
meio de diversas falas ao longo do filme, como a do trabalhador que disse “ter
provas” do volante amarrado com corda no celular.
Esta co-produção, por sua vez, é característica da nova ecologia dos meios,
já que foi o cenário de popularização de dispositivos móveis com câmeras que
permitiu com que dezenas de trabalhadores registrassem o movimento sob seu
ponto de vista. Ainda que a produção popular de documentários não seja nova, a
multiplicação de dispositivos de participação é. Assim, a grande massa de
trabalhadores compreende que o ato de filmar passa não apenas por um registro
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de um movimento grevista, mas também pela compreensão do valor do
audiovisual para a conscientização de uma demanda social.
Os dispositivos móveis possibilitam, assim, que atores sociais não só
participem ativamente de movimentos sociais, mas também se enxerguem como
meios de comunicação entre a sua realidade e o mundo à sua volta. No
documentário “Conflito”, o documentarista é apenas um facilitador. Assim como diz
Carlita no começo de uma assembleia: a luta do movimento social não é
construída para o outro, mas junto com o outro.
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Resumo
A convergência midiática amplia as possibilidades de atuação do marketing
por meio da inserção de conteúdo patrocinado, este gera maior integração e
sinergia entre a publicidade e o conteúdo (LONGO, 2007). A partir da revisão
da literatura, a presente pesquisa se propõe a discutir os aspectos
divergentes e convergentes dos conceitos: Advertainment, Branded Content,
Branded Entertainment, Merchandising Editorial, Marketing de Interrupção e
Product Placement, nas produções televisuais. O termo advertainment é a
união das palavras “advertising” e “entertainment”. A confluência da
publicidade e do entretenimento no mesmo conteúdo promove maior
interação entre a marca e o consumidor (MARTÍNEZ, 2005; LONGO, 2003).
O branded content pode ser compreendido como a inserção da marca no
argumento de um filme, programa de televisão ou de rádio, a fim de
promover a conexão com o consumidor a partir da exposição sutil de um
determinado produto da marca (CHOI, 2015; SUNG, 2012). Considera-se o
branded entertainment como uma subdivisão do branded content. No
branded entertainment, a marca cria seu próprio canal de difusão de
conteúdo na internet, e este abrange vários formatos de programas que
podem ter ênfase na matriz verbal, sonora ou visual (KARRH, MCKEE E
PARDUN, 2003; SANTAELLA, 2005). No merchandising editorial a marca é
citada em diálogos ou consumida pela personagem, sempre acompanhada
da sua representação imagética (SANT’ANNA, 2009). O marketing de
interrupção inverte a lógica do merchandising editorial, pois ocorre quando o
programa é interrompido e há a inserção da mensagem que a marca deseja
comunicar, a qual não está necessariamente relacionada ao conteúdo
do programa (GODIN, 2000; LONGO, 2007). O product placement é a
integração da marca com o programa, inserida por meio de entradas
planejadas, que favorecem as crenças e comportamentos dos espectadores
em relação à marca (SIRAGUSA, 2005; BALASUBRAMANIANO,1991). Os
conceitos advertainment, branded content, branded entertainment e product
42 Trabalho apresentado na mesa 08 – Audiovisual na nova ecologia dos meios, no Primeiro Congresso
Internacional de Mídia e Tecnologia.
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placement são convergentes, pois se apresentam inseridos de forma sutil no
contexto narrativo, estabelecendo uma aproximação emotiva com o receptor.
Já os conceitos de merchandising editorial e marketing de interrupção
forçam a inserção da marca ao interromper a programação.
Palavras-chave: Audiovisual; Comunicação; Ferramentas do Marketing;
Marketing.
Introdução
Segundo Bechara (2007), a popularização da internet se deve a diversos
fatores, onde destacam-se os seguintes: criação de novas Tecnologias de
Informação e Comunicação (TIC); o acesso à internet sem fio em longas
distâncias; a chegada do sinal em diversos lugares e incentivos por parte do
governo, como a desoneração dos smartphones 45,
De acordo com Silveira (2009), a redução ou exclusão dos custos da
conexão à internet fomenta o acesso por parte da população, bem como a
interação com o universo virtual por meio de redes de comunicação. O custo
elevado dos serviços de internet domiciliar, apontado por 49% dos
entrevistados da pesquisa TIC Domicílios46 de 2014, ainda é uma das
variáveis que dificultam o acesso da população, que busca alternativas para
se manter conectada. Segundo a pesquisa, divulgada pelo Comitê Gestor da
Internet no Brasil (CGI.br), apesar das conexões serem domiciliares, o
acesso realizado por 43% dos entrevistados ocorre através dos celulares.
51% dos entrevistados da mesma pesquisa dividem o tempo online entre
computadores e celulares.
Com o advento das novas tecnologias e o acesso à Internet, a população
adquiriu novas formas de se comunicar, obter informação, relacionar-se e
consumir conteúdo audiovisual.
O modelo de fluxo televisivo convencional no qual os consumidores apenas
podem assistir

o que está na grade televisiva em determinado horário, é

45 “A desoneração faz parte das políticas públicas para o acesso à internet e consiste na isenção dos tributos

federais PIS/PASEP e COFINS dos celulares inteligentes (smartphones), na venda a varejo, como forma de
reduzir o preço dos aparelhos ao consumidor.” Fonte: Portal Brasil. Disponível em: http://www.brasil.gov.br/
economia-e-emprego/2013/06/regra-para-desoneracao-de-smartphones-passa-por-alteracoes. Acesso em: 15
set. 2017.
46 “Panorama setorial da internet: Acesso à internet no Brasil - Desafios para conectar a população.” Fonte:

https://www.cgi.br/media/docs/publicacoes/6/Panorama_Setorial_11.pdf. Acesso em: 15 set. 2017.
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afetado pelas TICs, como também pela forma como os consumidores se
relacionam e consomem conteúdo. (PESCATORE; INNOCENTI, 2015). Mais
especificamente, com as plataformas de video on demand (VoD) como
Youtube, Amazon, Hulu e Netflix.
Deste modo, o consumidor está predisposto a controlar a programação, e
assim, decidir como e quando consumir os vídeos, selecionados de acordo
com suas conveniências (LIMA, 2013). É necessário apenas que este
possua o dispositivo de recepção e conexão à internet.
No modelo clássico de televisão, a publicidade é realizada a partir de uma
grade de programação, solidificada nos anos 70 pela Rede Globo (IOSSI,
2011). Neste modelo são disponibilizados espaços para publicidade,
chamados de intervalos comerciais, os quais são separados do programa
por vinhetas, com os dizeres: estamos apresentando e voltamos a
apresentar. Assim, marcas se apropriam do modelo denominado marketing
de interrupção para inserir seus anúncios na grade de programação. Neste
modelo a comunicação da marca ocorre de forma generalista e massiva.
A pesquisa Estilo de Vida das Gerações divulgada pela Nielsen47 em janeiro
de 2016, aponta que: o modelo de programação em grade já não retém tanta
atenção da geração Z (15 a 20 anos) como da geração silenciosa (65 anos
ou mais). Afirma ainda, que 70% dos entrevistados da geração silenciosa
buscam se informar através da televisão, e apenas 26% dos entrevistados
utilizam sites como mecanismos de buscas. Apenas 45% da geração Z
utilizam a televisão como fonte de informação. Em contrapartida, 34% dos
entrevistados da geração Z utilizam sites como mecanismos de buscas.
Na pesquisa How Gen Z connects to TV48, realizada pelo site Hulu, a
geração Z é a primeira geração que nasceu com o conteúdo audiovisual sob
demanda e define a televisão como “uma galeria de shows”, e não, como um
simples aparelho. Para esta geração, não há novas e antigas maneiras de
assistir às produções audiovisuais, tudo é televisão. É possível consumir
47 “Estilo de vida das gerações globais: quanto a idade influencia no nosso comportamento?” Fonte: http://

www.nielsen.com/br/pt/insights/news/2016/Estilos-de-vida-das-geracoes-globais-quanto-a-idade-influencianosso-comportamento.html Acesso em: 15 set 2017.
48 “How Gen Z connects to TV”. Fonte: https://cdn2.hubspot.net/hubfs/1784809/Gen%20Z/

TremorVideo_Hulu_GenZ_WhitePaper.pdf?t=1493914261451. Acesso em: 14 set 2017
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televisão em diferentes aparelhos, conectados à rede, a qualquer momento
ou local. Não há fronteiras. O aumento do consumo e o crescimento dos
serviços de streaming provocaram alterações no modo de fazer publicidade.
A tecnologia permitiu que as gerações mais novas, como a Z, por exemplo,
ficassem menos expostas aos anúncios televisivos. Os veículos de
comunicação e as marcas viram nos novos meios diferentes plataformas e
linguagens para se conectarem com seu público, cada vez mais
segmentado. A geração Z, por exemplo, identifica a publicidade como algo
natural, ou seja, como se ela pertencesse ao próprio programa e não como
um conteúdo diferenciado do programa, que pode ser ignorado. Em vista
desse fatos, as marcar organizaram formas diferenciadas de propagar suas
mensagens publicitárias, buscam assim, proporcionar interação entre marca
e consumidor com o intuito de atraí-lo e fideliza-lo. Assim, as mensagens
propagadas disponibilizam conteúdos divertidos e também relevantes.
No novo modelo de publicidade, as marcas buscam inserir seus produtos
nos conteúdos audiovisuais e se apropriam de ferramentas como
advertainment, branded content, branded entertainment e product placement
para estreitar os laços emocionais com seus consumidores. Deste modo, é
necessário que o programa e o produto da marca patrocinadora estejam
adequados/integrados ao público alvo. A característica dessa nova
ferramenta de marketing é de promover o produto ou marca de forma sutil
em cena.
Para que a seleção dos programas, por parte das marcas seja eficiente, é
necessário um estudo sobre o espectador.

Barreto (2004) afirma que é

fundamental que se conheça o público para o qual o produto será exibido; o
que é de sua preferência, ou, então, o que o desagrada; qual a expectativa
em relação ao produto; e as características emocionais que o tange.
O modo de consumo da produção audiovisual passa por alterações nesse
cenário, em que se busca discutir os aspectos divergentes e convergentes
dos conceitos: Advertainment, Branded Content, Branded Entertainment,
Merchandising Editorial, Marketing de Interrupção e Product Placement, uma
vez que, as marcas recorrem a diversas alternativas para se manterem vivas
na mente do consumidor (share of mind). Uma das possibilidades utilizada é
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o financiamento de

conteúdo audiovisual. Neste modelo,

o produto ou

marca é inserido na narrativa ou na programação.
Segundo Ribaric (2011),

o público tronou-se sócio-consciente, crítico e

segmentado, este resiste às propagandas impostas em intervalos
comerciais. Assim, as marcas buscam criar conteúdos diferentes dos filmes
publicitários convencionais a fim de construírem ou fortalecerem laços
emocionais com seus consumidores.
Metodologia
Para a realização do presente artigo, estabeleceu-se como metodologia a
pesquisa bibliográfica, selecionou-se os seguintes autores para a revisão de
literatura: Martinez, Longo, Choi, Sung, Sant’Anna, Karrh, McKee, Pardun,
Santaella, Godin, Siragusa, Palazón e Lopes.
Resultados
Advertainment é a contração das palavras advertising e entertainment, onde
o objetivo é associar o conteúdo audiovisual à marca patrocinadora a partir
da sinergia entre a emoção e informação, proporcionados para o
consumidor. (MARTÍNEZ , 2005; LONGO, 2003).
Tem-se como exemplo a inserção do carro Strada da marca FIAT no
programa Master Chef. Na cena os participantes do reality estão apreensivos
para descobrir qual ingrediente utilizararão na próxima prova. O veículo entra
em cena com as cebolas que seriam utilizadas durante o programa e a
edição das cenas mostram de forma sutil a logomarca da FIAT .
Choi (2015) define branded content como uma ferramenta do marketing que
une a mensagem comercial com o conteúdo emocional, inserido no
argumento de um filme, programa de televisão ou de rádio. Esse conteúdo
objetiva suscitar o interesse dos consumidores, conecta-los com a marca e
instiga-los ao consumo ativo de seus dos produtos. Já Sung afirma que no
branded content a exposição em cena da marca ou conteúdo deve ocorrer
de forma natural. (SUNG, 2012)
Selecionou-se como exemplo de branded content a campanha “Retratos da
Real Beleza” da marca Dove, a estratégia foi desenvolvida para que o
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público se reconhecesse como belo, ou seja, portador de uma beleza que
ele próprio não reconhece. O desenvolvimento da campanha ocorreu em
forma de entrevista, em que os participantes se sentavam em um sofá e
respondiam perguntas sobre sua própria aparência e depois respondiam as
mesmas perguntas em relação a outra pessoa com quem dividiu a sala de
espera. Conforme cada uma respondia às perguntas, o desenhista elaborava
um retrato falado. Ao final, os desenhos foram expostos para que cada um
pudesse ver resultado.
O modo como cada personagem se via, era distinto do que o outro
participante enxergava. As pessoas se emocionaram, pois não reconheciam
sua real beleza. Por exemplo, uma das entrevistadas, após identificar os
traços do desenho, disse parecer “fechada e mais gorda. Mais triste
também.” Em seu outro retrato descrito por outra participante, ela conclui
que “parece um pouco mais aberto. Mais amigável e feliz”. Outra participante
afirmou que deveria ser mais grata por sua beleza natural. Até o final do
filme, não é possível identificar a marca patrocinadora da experiência, que
aparece de modo tênue apenas no final da produção, logo após projetar a
frase “você é mais bonita do que pensa.”
Ao estimular os sentimentos é possível atingir o público com maior eficiência.
Para Sant’Anna (2009), os anúncios desenvolvidos com apelos emocionais
podem ser lembrados com maior facilidade, pois além de se relacionarem
com sonhos e fantasias pessoais, inserem de forma lúdica o receptor na
narrativa.
Considera-se o branded entertainment como uma subdivisão do branded
content. No branded entertainment a marca cria seu próprio conteúdo eo
disponibiliza em diferentes canais de difusão na Internet. Esse conteúdo
pode ser desenvolvido para abranger vários formatos de programas, que
podem ter ênfase na matriz verbal, sonora ou visual, como canais no
YouTube, Blogs, Páginas em Redes Sociais, Aplicativos, etc. (KARRH,
MCKEE E PARDUN, 2003; SANTAELLA, 2005).
A marca Coca-Cola, por exemplo, utiliza o branded entertainment e combina
diferentes gêneros de entretenimento a fim de desenvolver uma relação mais
próxima com o consumidor. Disponibiliza em seus canais na internet
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conteúdos diferenciados, como Coca-Cola FM, Coca-Cola TV e Coca-Cola
Studio.
O merchandising editorial acontece quando a marca é citada em diálogos ou
consumida pela personagem em uma narrativa, sempre acompanhada da
sua representação imagética (SANT’ANNA, 2009). Nesse caso o produto e a
narrativa devem estar integrados, porque é necessário que o produto faça
parte do contexto em que está inserido. O banco Santander investe em ação
de merchandising editorial, como, por exemplo, na novela “A Força do
Querer”, da emissora rede Globo. Uma das personagens da trama é
funcionário do banco e exibe a marca através de detalhes como crachá e
mochila do anunciante. Algumas particularidades podem ser observadas,
como o fato da personagem não citar o nome do banco, porém outras figuras
da trama pronunciam; ele sugere para outros personagens, que o banco tem
soluções para seus empasses financeiros, como uma linha de crédito para
trocar a moto. Assim, a mensagem da marca está inserida no contexto da
trama e é divulgada de forma sútil.
O marketing de interrupção inverte a lógica do merchandising editorial, e
ocorre quando o programa é interrompido, e há a inserção da mensagem
que a marca deseja comunicar, em que não está necessariamente
relacionada ao conteúdo do programa (GODIN, 2000; LONGO, 2007). No
programa “Domingão do Faustão”, a marca Ariel, por exemplo, é uma das
patrocinadoras. O apresentador interrompe o roteiro em momentos préselecionados para anunciar os produtos da marca, dirige-se a uma bancada
onde o produto está exposto. Longo (2007) faz uma crítica à ferramenta
quando diz que o Brasil é especialista em interrupção, pois o conteúdo
deveria estar integrado à narrativa de forma que não a interrompa.
O product placement é a integração da marca com o programa em que é
inserida, por meio de entradas planejadas que favorecem as crenças e os
comportamentos dos espectadores em relação à marca (SIRAGUSA, 2005;
BALASUBRAMANIANO, 1991). A exibição do produto ou marca ocorre de
forma natural e sutil. (PALAZÓN; LÓPEZ, 2005).
No seriado Stranger Things, exibido pela Netflix, é possível encontrar uma
lata de Coca-Cola em seus cenários. Em um dos episódios, uma das
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personagens tem seu poder de telecinesia testado. O objetivo era comprovar
de que ele era capaz de amassar uma lata com o pensamento. As cores do
cenário eram neutras, em branco e preto, com apenas o produto em
evidência de cor no momento de tensão da cena. A lata vermelha de CocaCola ficou em foco durante o momento de tensão da cena.
Na figura 1, é possível identificar a representação imagética dos conceitos
advertaiment, branded content, branded entertainment, marketing de
interrupção, merchandising editorial e product placement.
Figura 1: Exemplos de produções audiovisuais das ferramentas de marketing

!
Fonte: Elaborada pelas autoras

Discussões
Construiu-se o comprativo (quadro 1), com o objetivo de possibilitar a visão
de três situações que se encaixam nas ferramentas de marketing citadas,
em que a coluna “interrompe” significa que a ferramenta utilizada pela
marca, quebra o programa ou narrativa para transmitir sua mensagem. Na
coluna “sutil”, estão listadas as ferramentas que inserem a marca de forma
tênue na narrativa, a inserção é realizada ao mesmo tempo em que o roteiro
é redigido, deste modo, o branded content ocorre de forma integrada à
narrativa. Na coluna “narrativa” estão representadas as ferramentas que são
responsáveis por incluirem a marca na narrativa, de modo natural, sem a
interrupção do programa com roteiro desconexo da mensagem da marca.
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Quadro 1: Análise comparativa das característica das ferramentas de marketing

"
Fonte: Elaborado pelas autoras

Após esses apontamentos, é possível observar que os conceitos
advertainment, branded content, branded entertainment e product placement
são convergentes, pois a inserção da marca ou produto ocorre de forma sutil
no contexto narrativo, estabelece, assim, uma aproximação emotiva com o
receptor. Já nos conceitos de merchandising editorial e marketing de
interrupção, a inserção da marca ou produto ocorre de forma invasiva, ou
seja, impõe-se ao interromper a programação.
Bob Isherwood , diretor criativo mundial da Saatchi & Saatchi afirma que a
característica da publicidade atual é a invisibilidade, a partir de duas
afirmações: as marcas devem entreter os consumidores, busca-se
estabelecer uma relação emotiva para fidelizar o consumidor; a inserção da
marca não deve ocorrer de modo ostensivo como outrora era realizado.
Conclui-se que os diversos conceitos convergem, então, aponta-se a
utilização do termo branded content, pois este passou a integrar o Festival
Internacional de Criatividade Cannes Lions. Em 2012 a categoria intitulaváse Branded Content & Entertainment e foi alterada para Entertainment Lions
em 2016.
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Playing for Change: cultura audiovisual e tecnologia móvel
no novo ecossistema midiático49
Alex Vissoto
Denis Renó
Universidade Estadual Paulista – UNESP
Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação de Bauru.
Resumo: A cultura móvel é uma característica da sociedade contemporânea
(AUGÉ, 2008), e isso contamina cada vez mais as atividades culturais, artísticas e
midiáticas. Com essas influências, o projeto Playing for Change realiza, desde
2002, produções musicais colaborativas a partir de tecnologias audiovisuais
móveis. Esse artigo apresenta, a partir da metodologia análise fílmica, o estudo de
cinco clips produzidos pelo projeto, tendo como objetivo final a construção de
critérios de produção para uma nova etapa da pesquisa, de caráter quaseexperimental, que contemplará a realização de uma produção colaborativa nas
cinco regiões brasileiras, experimentando o smartphone como agente contribuinte
da produção de conteúdo autoral.
Palavras chave: Audiovisual; Narrativa Imagética; Mídia e Tecnologia; Música;
Ecologia dos Meios.
Introdução
A construção de produtos culturais colaborativos tem sido uma frequência
nos últimos anos, especialmente em ambientes digitais interativos. Porém, alguns
projetos tornaram-se exitosos não pela tecnologia, mas pela capacidade artística
dos participantes e pela inovação da ideia em si, que em alguns casos pouco (ou
nada) depende das tecnologias binárias.
Neste cenário, desponta-se o projeto artístico colaborativo Playing for
Change, que reúne músicos de diversas nacionalidades e uma curadoria de
talentos na reconstrução de arranjos de músicas já conhecidas. Trata-se de uma

49 Trabalho apresentado na mesa 08: Audiovisual na nova ecologia dos meios no Primeiro Congresso
Internacional de Mídia e Tecnologia.
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participação em alguns casos em tempo real, independentemente da posição
geográfica do artista, o que reforça os diferenciais dos resultados finais.
Esse texto tem como finalidade apresentar uma análise fílmica sobre os
modos e critérios de produção de cinco vídeos do projeto, publicados no YouTube.
A escolha foi apoiada não só no número de acessos como critério, mas também
por oferecerem estilos e linguagens diferentes entre si. Dessa maneira, foi
possível observar os diferentes estilos de produção. Espera-se, com o resultado
dessa pesquisa exploratória, obter condições iniciais para o desenvolvimento de
novos produtos, dessa vez com dispositivos móveis como estratégia.
O Playing for Change
Diariamente, no meio da cacofonia urbana, nos deparemos com notas
músicas vindas de artistas de rua. Tocando ali sem hora marcada e sem público
definido, esperando alguém pare por um breve momento de seu dia para apreciar
“o show” e quem sabe retribuir de alguma maneira, seja com doações de roupas,
comida, dinheiro ou até simplesmente dançando ou aplaudindo após cada música.
Inspirados em uma dessas pausas cotidianas Mark Johnson e Whitney
Kroenke tiveram a ideia de viajar pelas ruas da américa e registrar diferentes
músicos por elas. Dessa viagem surgiu o documentário: “A cinematic discovery of
street musicians”. Em uma das ruas, ao ouvir Roger Ridley – artista de rua –
cantando Stand by Me, idealizou a proposta de fazer uma canção ao redor do
mundo e convidou Ridley para participar do projeto.
O projeto tomou forma e ganhou um sentido maior quando, ao ser
questionado por Mark Johnson do porquê de cantar nas ruas, Roger Ridley
respondeu que fazia aquilo por prazer e que gostava de estar próximo das
pessoas. Com o ideal de inspirar e conectar o mundo através da música, a equipe
do Playing for Change, têm viajado o mundo todo gravando e filmando músicos,
criando canções e construindo uma família global.
Com a crença de que a música tem o poder de quebrar fronteiras e
superar distâncias entre as pessoas o projeto foi amadurecido e se transformou
em uma banda real formada por músicos de diferentes partes do mundo, a Playing
for Change Band, faz turnês com o intuito de espalhar a mensagem de amor e
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esperança para o público de todos os lugares que passam e já lançaram três
discos até o momento.
Muito além de levar a música desses artistas de rua para o conhecimento
mundial, o movimento Playing for Change, tem como proposta de retorno ao povo
a criação de escolas de música e arte para crianças carentes ao redor do mundo,
para isso foi criada a Playing for Change Foundation, uma organização sem fins
lucrativos.
Com a popularização do projeto aumentaram as iniciativas de colaboração
de diversas maneiras, artistas famosos mundialmente passaram a participar em
vídeos do canal, a banda Maroon 5 fez um clipe em parceria seguindo os mesmos
princípios do projeto (e o lucro do disco da música referente ao clipe foi doado
para a fundação), e com assinaturas mensais de conteúdo exclusivo pessoas de
qualquer lugar do mundo pode ser um membro apoiador do projeto.
Entendendo o projeto colaborativo como uma ação social em que os
participantes estão ligados em torno dos mesmos objetivos, como observa Silva:
A noção de rede colaborativa compreende o entrelaçamento de
iniciativas sociais, articuladas em torno de propósitos comuns. Tal
reticulação baseia-se na ação das células, organizações de
natureza similar ou diversa que se propõem a aglutinar esforços de
maneira cooperativa, produzindo complementaridade aos trabalhos
que vão sendo desenvolvidos. Projetos culturais tem adotado a
forma de redes como maneira organizativa capaz de promover
interações entre as várias células, que podem estar interligadas de
diversas maneiras. O alcance dos resultados esperados através do
funcionamento das redes depende da configuração implementada,
capaz de produzir a troca de informações e a articulação para a
realização de objetivos comuns (Silva, 2002).

Notamos que a ação Playing for change se transformou em um projeto
multimídia colaborativo, em que hoje muito além de viajar e registrar os artistas de
rua em suas diferentes localidades, culturas e particularidades, atua como a gente
transformador social ensinando e produzindo música.
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Análise de narrativa e produção dos vídeos no youtube
Atualmente o canal do Youtube: Playing for Change, consta com 194
vídeos (acesso em 26-09-2017) todos eles com milhares de visualizações.
Para a análise proposta neste trabalho foram escolhidos cinco vídeos,
tendo como critério as diferentes linguagens que são empregadas em suas
produções. O vídeo Stand by Me50, publicado em 06 de novembro de 2012 –
12.907.706 visualizações, iniciou e popularizou o projeto e foi construído em cima
da seguinte linguagem observada: Primeira cena é uma preparação, bastidores da
equipe técnica montando a aparelhagem enquanto uma voz explica sobre o que
se trata a música que será cantada.
A cena seguinte revela o portador da voz, um músico de rua que começa a
tocar no violão (Stand by Me) e cantar - câmera varia de um primeiro plano do
rosto cantando para um plano de detalhe das mãos dedilhando o violão, a mesma
câmera (através do uso de zoom) muda para um plano mais aberto, geral,
revelando vários equipamentos da produção para captar o áudio. A câmera, de vez
em quando alterna entre o músico e uma plateia de pessoas assistindo e
dançando na rua. Dando sequência ao vídeo temos uma nova cena com um novo
músico, primeiramente vemos uma cena de making of da equipe técnica
monitorando a captação, depois um plano fechado do músico cantando.
Neste período temos uma alternância entre um cantor e um
percussionista, ambos na rua.
Aos 2 minutos de vídeo, cena de avião decolando, passando a ideia de
transição para músicos de outros lugares. Temos um cantor de Amsterdam em
plano geral, intercalado com uma tribo indígena do Novo México tocando
percussão (aqui temos mais de um plano, possivelmente filmado com mais de
uma câmera, um muito evidente é o do cacique ouvindo a música ou metrônomo
original nos fones de ouvido para marcar o tempo da tribo). Os planos do músico
de Amsterdam se alteram através de movimento de zoom e aproximações do
próprio cinegrafista, dando a ideia de ter sido gravado apenas com uma câmera.
Após este momento temos inserções de imagens de músicos de outros países
tocando instrumentos que colaboram para a base da música (pandeiro-França,

50 Disponível em <https://www.youtube.com/watch?v=Us-TVg40ExM>. Acesso em 20/09/2017.
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cavaquinho-Brasil, violoncelo-Rússia). Em determinados momentos há o uso de
mosaicos na edição mostrando que estão cantando simultaneamente.
Após o solo de violão entra um solo de gaita, cenas intercaladas de
músicos do mundo todo tocando instrumentos que compõem a base da música
(violão, baixo-Caracas, bateria-Congo, baixo acústico-África do Sul, percussãoEspanha). Após o solo de gaita entra coral da África do Sul cantando o refrão.
A edição de imagens segue o caráter de ilustrar o que podemos
acompanhar da música, ou seja, conforme um instrumento é inserido em
determinada parte da música, ele é mostrado em imagem no filme.
Outro vídeo analisado foi o: Clandestino51 – Publicado em 16 de abril de
2014 – 4.103.541 visualizações que tem como principal particularidade a
participação do compositor da canção original: Manu Chao. Logo no início do
vídeo temos cenas de músicos e seus instrumentos tocando o riff e a base da
música (violão, sanfona e rabeca) - Essas cenas estão como um pré-vídeo.
Início da música com um instrumento marroquino, intercalado com
instrumentos que fazem a base, como violão e percussão. Ao iniciar a parte
cantada, iniciam cenas de cantores, todas em cenários externo; as cenas dos
cantores são intercaladas com inserções de cenas dos instrumentos de base.
Após um minuto de vídeo aparece Manu Chao, compositor da versão original da
música, ele também está em ambiente externo como os demais músicos do vídeo.
Durante o solo de cordas, o vídeo permanece focado no instrumento
marroquino, outros instrumentos de acompanhamento e base são inseridos sonora
e visualmente, neste momento há uma predominância de instrumentos
percussivos. As cenas se intercalam entre cantores e cenas dos instrumentistas de
base. A música traz instrumentos eruditos de cordas, tocados por um quarteto
Húngaro e intercalado com violinistas mariachis do México, complementados
ainda por um trio de cordas da Sérvia e pela rabeca do Nepal (a mesma do início
do vídeo). O vídeo finaliza com imagens e som da sanfona argentina, fazendo a
melodia da música até o encerramento.

51 Disponível em <https://www.youtube.com/watch?v=Wm0hI0aJanc>. Acesso em 20/08/2017
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Este vídeo não mostra nenhuma cena de bastidores, e em alguns planos
parece haver mais de uma câmera, a edição segue na narrativa de apresentação
dos instrumentos e instrumentistas conforme o som é agregado à música.
Já no vídeo Redemption Song52 , publicado em 07 de fevereiro de 2011 –
19.194.500 visualizações, a música inicia no Japão, com o riff

53sendo

tocado por

um instrumento oriental de cordas. Ao entrar a parte cantada, o vídeo também
mostra seus respectivos cantores. Sempre ao entrar novos instrumentos na
música, o vídeo passa a intercalar cenas de seus instrumentistas os tocando em
lugares, que de alguma maneira, representam seus países. No minuto 1:16, a
parte cantada no vídeo mostra Stephen Marley, terceiro filho de Bob Marley,
compositor da versão original da música (suas imagens são intercaladas por
outros instrumentos que tocam a base da música). Após dois minutos de clipe
vemos um vídeo (de arquivo) de Bob Marley cantando ao vivo, o áudio do show é
mixado à base da versão criada pelo Playing for Change (sua imagem é
intercalada com cenas de danças de diferentes partes do mundo). Após isso a
música e o vídeo retornam à imagem dos cantores e instrumentistas de acordo
com a cadência musical. No decorrer de todo o vídeo são apresentadas inserções
de cenas de Bob Marley ao vivo.
O solo da música é feito por um instrumentista italiano, com violão de
cordas de aço e desta vez ele está tocando numa praia com o pôr do sol ao fundo.
O riff final da música é intercalado entre um violão espanhol e uma flauta indiana.
O vídeo se encerra com a imagem de uma placa com a seguinte frase de
Bob Marley: We’ll free the people with music (libertaremos as pessoas com
música).
O vídeo apesar de conter poucos instrumentos, não se limita aos
instrumentos da versão original, tendo acrescentado instrumentos orientais,
indianos e espanhóis nesta nova versão, o diferencial na música e na imagem é a
presença do falecido músico Bob Marley, compositor da versão original e também
é usado como linguagem inserções de ações, que em uma análise semiótica,

52 Disponível em <https://www.youtube.com/watch?v=55s3T7VRQSc>. Acesso em 20/09/2017.
53 Riff é uma progressão de notas musicais repetidas no contexto de uma música formando sua

base harmônica.
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podem remeter à liberdade como danças ao redor do mundo, um garoto sorrindo
ao andar de bicicleta e imagens em silhueta contra a luz do sol.
Como dito na apresentação do projeto como colaborativo, artistas famosos
passaram a participar do projeto contribuindo com suas atuações artísticas em
vídeos do canal, como o caso do vídeo do Mano Chao (analisado anteriormente),
um outro caso é o de artistas tocando ou cantando músicas de outro artista como
observado no vídeo: Words of wonder / get up stand up54, publicado em 30 de abril
de 2014, 2.475.329 visualizações. O vídeo inicia com um musico que utiliza a
própria voz para emitir sons melódicos. Segue para uma sequência de
instrumentos percussivos como tambor e chocalho. No decorrer da música temos
violões (imagens introduzidas apenas em planos de detalhes). Ao iniciar a parte
vocal vemos Keith Richards (músico dos Rolling Stones) cantando. O vídeo segue
com a introdução de novos instrumentos conforme estes aparecem na música.
Após um minuto de vídeo temos outra cantora (Titi Tsira – África do sul) dividindo
os vocais com Keith Richards. O vídeo segue com cenas de instrumentos de base
para a música, tambores, guitarras, baixo, voz, trompetes e metais. Após dois
minutos e meio de vídeo Keith Richards inicia um solo no violão, intercalado a ele
temos um solo vocal também (temos os vocais de Keith e Titi intercalados,
inclusive nas cenas foi usado o recurso de mosaico para mostrá-los
simultaneamente). O vídeo segue com cenas que representam os instrumentos
que aparecem sonoramente. Após quatro minutos de música existe uma transição
sonora, instrumentos começam a base de outra música (com isso outros
instrumentistas são introduzidos ao vídeo). O vocal é assumido por Keb’Mo’ (L.A
USA). É inserido o Digeridu, um instrumento de sopro, sonora e visualmente entre
outros instrumentos como cavaquinho e violão. Sherita Lewis (Jamaica), que já
havia aparecido fazendo backing vocal55, assume os vocais, neste momento ela
aparece em primeiro plano, dando mais destaque à ela. Suas cenas são
intercaladas por cenas dos instrumentos de base e por outros cantores fazendo
backing vocal (entre eles, Keith Richards). Natali Pa’apa’a (Austrália) passa a

54 Disponível em <https://www.youtube.com/watch?v=biGm7nUgisA>. Acesso em 21/09/2017
55 Backing vocal são vozes que dão apoio, suporte, reforço ao principal ou principais solistas de

uma peça musical cantada.
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cantar junto dos outros vocalistas (as imagens dos vocalistas se intercalam
conforme cada um assume uma parte da letra). O vídeo segue com cenas dos
instrumentos e vocais que fazem parte da música.
O vídeo apesar de ter a presença de Keith Richards não dá um destaque
maior a ele, sua participação em cenas e musicalmente é tão bem distribuída e
equilibrada com os demais músicos do mundo que tocam neste vídeo. Isso traz à
tona o conceito de unidade e igualdade pregada pelo movimento Playing for
Change. Claro que sua participação agrega potencial e diz muito aonde o projeto
chegou, mas tê-lo no filme não é meramente publicitário.
Indo de encontro com a proposta de musicalização para crianças ao redor
do mundo o canal também apresenta o vídeo: Celebration56 - Publicado em 15 de
dezembro de 2015 – 1.734.680 visualizações. Que inicia com crianças brincando
com copos pelo mundo todo. A brincadeira gera uma sequência rítmica/musical.
Junto ao mosaico da brincadeira, temos uma guitarra que inicia o riff da música
(também tocada por uma criança). O vídeo segue com a linguagem de demonstrar
em imagens os instrumentos que aparecem musicalmente, temos uma panderola,
um trombone, bateria e órgão (todos tocados por crianças). As vozes começam
por um coral infantil de Uganda (suas imagens são intercaladas por cenas de
instrumentos e de crianças brincando e dançando). Os vocais são cantados por
diferentes crianças do mundo, com apoio do coral nos backing vocals.
Após um minuto e meio de vídeo o ritmo muda com a entrada de um
quarteto de cordas argentino (também formado somente por crianças). O vídeo
segue com cenas das crianças tocando, dançando e cantando. A brincadeira
percussiva com copos do início do vídeo está presente a todo o momento como
parte do arranjo musical. Os corais sempre aparecem dançando enquanto cantam.
O vídeo Celebration foi feito para comemorar o dia internacional das
crianças, nele a narrativa segue a mesma linha de apresentação de cenas
ilustrando a narrativa sonora, mas na edição deste vídeo temos um uso maior de
mosaicos, inclusive como transição, deixando assim o vídeo bem dinâmico e
lúdico.

56 Disponível em <https://www.youtube.com/watch?v=8Lu41LulQos>. Acesso em 21/09/2017
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Ao analisar os vídeos constatamos que estes têm como processo narrativo
o arranjo sonoro ditando a narrativa fílmica. A cada novo instrumento que aparece
na harmonia sonora, este é inserido em imagem no vídeo como forma de ilustrar a
presença do instrumento, bem como quem está tocando e onde está tocando, uma
vez que os ambientes geralmente são externos (rua e em locais que podemos
identificar a nacionalidade de quem está tocando). Em alguns vídeos temos o uso
de mosaicos na edição no lugar da montagem paralela tanto para mostrar
simultaneamente dois ou mais músicos, quanto para dar dinamismo e caráter
lúdico em determinados momentos. Além de imagens dos artistas que estão
tocando, temos também, cenas de pessoas dançando, andando de bicicleta, rindo,
brincando; todas elas colocadas em momentos certos de acordo com a mensagem
que a letra da música passa.
Durante os vídeos é possível notar que algumas cenas foram filmadas
apenas com uma câmera, isso fica perceptivo pelo número de enquadramentos
utilizados na edição daquela cena específica e pelo uso de movimentos de câmera
como aproximação (dolly in e out) e em alguns momentos de movimentos de lente
(zoom) durante a execução do take. Já em outras cenas a variação de ângulos
demonstra o uso de mais uma câmera algumas vezes até revelando o outro
cinegrafista, tenso assim uma maior variedade de ângulos e planos para serem
usados na edição.
Em alguns vídeos é usado o recurso de mixar áudios e cenas de arquivo
de músicos falecidos com as cenas dos músicos do projeto Play for Change, todos
tocando e cantando a mesma música. Já em outros vídeos temos a presença de
músicos famosos e reconhecidos tocando suas próprias músicas junto a músicos
do mundo todo em novos arranjos ou estes mesmo músicos cantando/tocando
músicas de outras artistas complementando o projeto; o interessante desses
casos é que mesmo os artistas sendo já reconhecidos, eles não são
supervalorizados publicitariamente no vídeo, mas sim aparecem de forma
equilibrada junto aos demais músicos do projeto.
Conclusões
O projeto Playing for Change faz uso adequado das tecnologias, bem
como dos novos ecossistemas midiáticos para propagação de conteúdo, incentivo
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a prática solidária e ensino de música. A partir da análise da linguagem aplicada
aos vídeos do canal no youtube verificou-se uma característica recorrente na hora
da edição/montagem dos vídeos em pro de uma melhor narrativa musical. Porém
em relação à produção e captação de imagens, é notável a falta de padrão em
número de câmeras e enquadramentos, bem como a dependência de uma equipe
técnica especializada (o idealizador e realizador do projeto é Engenheiro de Som)
para a produção do mesmo. A partir dessas observações em relação à produção,
e com a convergência presente nos aparelhos móveis de comunicação é visto que
o uso de smartphones para produções colaborativas expande as possibilidades
em relação à captação, edição e também transmissão e colaboração, gerando
assim novas linguagens coletivas para o projeto final.
O uso de smartphones pode ser observado como algo meramente banal
ou recreativo quando diz respeito à captação de imagens. Porém muito além do
que se está registrando com ele, assumo como mais interessante a relação que
está se criando com estes dispositivos, qual o uso, a finalidade daquilo que está se
registrando.
Entre as possibilidades que o uso de smartphones promovem em
produções colaborativas estão a possibilidade de músicos de diversos lugares
poderem se auto registrar tocando seus devidos instrumentos, com o mesmo
dispositivo podem subir em um canal ou plataforma específico tal vídeo gerando
conteúdo para um possível “coautor” baixar este vídeo e montá-lo junto a outros
de diversos países que também foram gravados e publicados por seus respectivos
músicos.
As soluções que os dispositivos móveis permitem, trazem novas maneiras
de pensar a produção e propagação de conteúdos o trabalho autoral perde o
sentido de autoria e se transforma em algo novo, cada mais horizontal e
colaborativo. Abrindo, assim, as possibilidades do que pode acontecer, de quem
pode colaborar e aonde irá parar, ou não, tal projeto.
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Recriações do apocalipse e suas conjunturas audiovisuais: La Jetée
(1962), Os 12 macacos (1995) e 12 Monkeys (2014)57
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Michelle Moreira BRAZ 59
Universidade Estadual Paulista – Unesp, Bauru, SP
Resumo

Esmiuçar alguns aspectos da recriação do apocalipse em La Jetée, Os 12 macacos e 12 Monkeys
é o propósito deste artigo. Tais obras foram selecionadas levando em consideração dois critérios:
similaridades de argumento e obras concebidas em diferentes contextos históricos, na qual incluem
distintas mídias. Em tais projetos audiovisuais, buscamos examinar de que maneira as recriações
do apocalipse, e suas respectivas representações de tempos passados, são arquitetadas em
diversas conjunturas audiovisuais, seja enquanto um produto que materializa preocupações e
anseios dos fenômenos socioculturais vigentes em seu momento de produção, bem como detentor
de especificações estéticas, um jogo entre estratégias e limites – desde o roteiro até a sua
finalização – de cada obra com suas especificações audiovisuais.
Palavras-chave: cinema; série televisiva; gênero ficção científica; recriação; apocalipse;
conjunturas audiovisuais.
Introdução
Em um mundo no qual a humanidade foi dizimada e os poucos sobreviventes existem sob
extrema dificuldade, cientistas enviam um homem ao passado para buscar resolver os problemas
que enfrentam no presente. Essa premissa é a mesma para as três obras que serão analisadas
neste trabalho: La Jetée, Os 12 macacos e 12 Monkeys. A primeira é um curta-metragem francês
de 1962 realizado por Chris Marker, a segunda um longa hollywoodiano de 1995 dirigido por Terry
Gilliam e a terceira uma série de TV também estadunidense que estreou em 2015 e é produzida
pelo canal SyFy. O filme de 1995 foi inspirado no curta de 1962 e a série de 2015 foi inspirada no
filme de 1995.
Buscando compreender de que maneira o gênero ficção científica é concebido em distintos
contextos e em diferentes naturezas audiovisuais, este estudo analisará o processo de
transposição que envolvem as três obras. As produções foram selecionadas levando em
consideração a combinação de dois critérios: por possuírem a mesma premissa e por terem sido
concebidas em diferentes contextos e mídias. O fazer analítico será subsidiado pelos estudos de
gêneros do discurso desenvolvidos por Mikhail Bakhtin e pela semiótica discursiva de A. J.
Greimas, bem como outros teóricos da seara audiovisual foram requisitados.
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Pela concisão característica de um artigo, elegemos apenas três aspectos norteadores
para a análise das transposições: roteiro, expressão sonora e composição visual, sobretudo a
questão da direção de arte. Também, e no decorrer da análise, tornou-se imprescindível a
presença dos elementos de metalinguagem e intertextualidade nas obras. Espera-se aqui trazer
contribuições para os estudos de comunicação e audiovisual, sobretudo nos âmbitos das temáticas
de gênero, adaptações e mídias audiovisuais.
O curta, o filme e a série
La Jetée, Os 12 macacos e 12 Monkeys foram as obras selecionadas para este estudo por
contarem, cada uma em um contexto diferente, uma mesma premissa narrativa. La Jetée, curtametragem escrito e dirigido pelo francês Chris Marker e lançado em 1962, foi a que introduziu a
história do viajante do futuro que seria recontada anos depois. O filme de 28 minutos ocupa uma
respeitada posição nos debates relacionados à arte cinematográfica pois sua construção propõe
uma reflexão sobre a natureza da imagem fotográfica (MARZAL FELICI, 2011). Classificada nos
créditos iniciais como photo-roman (foto-romance, em tradução livre), a produção de Marker
apresenta a narrativa por meio de imagens estáticas (com exceção de uma única cena), uma voz
off e efeitos sonoros. De acordo com Marzal Felici (2011, p. 62, tradução nossa), La Jetée é para a
atualidade um “eficaz antídoto contra a banalização das imagens que nos rodeiam”.
Os 12 macacos, a primeira recriação a ser estudada, é um longa-metragem “inspirado no
filme ‘La Jetée’ escrito por Chris Marker”, como apontam os créditos iniciais da obra. O filme
estadunidense de 129 minutos de duração dirigido por Terry Gilliam estreou dia 29 de dezembro de
1995 e foi sucesso de público e crítica. Com um investimento inicial de 29 milhões de dólares,
arrecadou pouco mais de 168 milhões nas bilheterias em todo o mundo - mais de cinco vezes o
valor investido na produção -, recebeu duas indicações ao Oscar, conquistou o Globo de Ouro de
melhor ator coadjuvante para Brad Pitt e ganhou três das sete categorias que concorreu no prêmio
Academy of Science Fiction, Fantasy & Horror Films, sendo uma das vitórias a de melhor filme de
ficção científica60 .
A série 12 Monkeys, segunda recriação analisada neste estudo, é “baseada no filme ‘Os 12
macacos”, roteiro de David Peoples & Janet Peoples”, como aponta a informação inserida no
crédito de todos os episódios. Exibida nos EUA pelo Syfy - canal de televisão por assinatura
dedicado à ficção científica - e disponível para o público brasileiro no catálogo da Netflix, a
produção agradou fãs do gênero e crítica. Exibida de 16 de janeiro a 10 de abril de 2015, a primeira
temporada registrou uma média de 795 mil espectadores61 nos seus treze episódios e foi elogiada
pelo público por apresentar qualidade na execução e uma trama com personagens instigantes e
bem elaborados62. O sucesso da temporada inicial - selecionada para este estudo - garantiu que a
série continuasse a ser produzida.
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Acesso em 30 set. 2017.
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É importante considerar que enquanto o objetivo dos produtores do filme de 1995 com uma
recriação de La Jetée parece ser aproveitar a poderosa premissa narrativa, o do Syfy sugere que,
além desse fator, a intenção é contar com o legado do filme de Gilliam para contribuir com o
sucesso de público da série. Essa conclusão é feita a partir da constatação de que o filme de
Marker, apesar da relevância artística, não foi um filme popular nos EUA e que em um primeiro
contato com o material promocional do longa de Gilliam o curta francês não é facilmente
identificado - diferente da série que mantém o mesmo título do filme que obteve um bem-sucedido
desempenho com o público em 1995 e que é lembrado até os dias atuais. As recriações
aconteceram possivelmente por razões distintas, mas este fator não interfere, no entanto, na meta
deste estudo em entendê-las nas diferentes conjunturas audiovisuais.

O campo audiovisual e os gêneros do discurso
Frente ao hibridismo cada vez mais intrínseco que caracteriza a cultura contemporânea e,
por conseguinte, ainda mais nos produtos midiáticos, não nos cabe aqui aquele “vício
classificatório” – rígido e engavetado - que muitas vezes persistem nos estudos audiovisuais. Para
respeitarmos o legado teórico de Mikhail Bakhtin, reforçamos o quanto os gêneros são um
movimento, uma fluidez, algo que sempre permanece, mas também se escapa. Dessa maneira,
todo gênero se materializa em infinitas possiblidades de textos identificáveis, mas ao mesmo
tempo, abrange uma renovação, oxigena novas matizes de sentido. Como dirá o próprio Mikhail
Bakhtin (1981, p. 91): “o gênero sempre é e não é o mesmo, sempre é novo e velho ao mesmo
tempo. O gênero renasce e se renova em cada nova etapa da literatura e em cada obra individual
de um dado gênero. Nisto consiste sua vida”.
Neste contexto, e a fim de introduzir nossa análise, algo inerente à condição dos gêneros é
o conceito de esfera de ação. “A riqueza e a diversidade dos gêneros do discurso são infinitas
porque são inesgotáveis as possibilidades da multiforme atividade humana” (BAKHTIN, 1992, p.
262). Vale reforçar que tal riqueza só se faz presente graças às especificações – e delimitações –
presentes na esfera de ação, sendo que nos é caro no percurso da análise investigar como alguns
indícios da esfera se deflagram nas obras.
Já que todo gênero se renova em cada obra individual, não podemos considerar a esfera
de ação como um protótipo, um “modelo fabril” de produção de sentido, que “aprisiona” as obras
em determinadas características por justamente se encontrarem num mesmo tempo/espaço. Mas
sim é uma seara de indicadores múltiplos dos problemas e anseios de uma época, aqui, e
inclusive, poderíamos pontuar o que permitiu a originalidade da produção de um curta-metragem
independente nos anos 60 na França, como o consagrado caso de La Jetée. Por exemplo, as
inquietações de La Jetée e sua explícita relação – e homenagem – a fotografia estão em afinada
sintonia com o advento da Nouvelle Vague.
Ainda pelas contribuições de Mikhail Bakhtin, e dentro da classificação em gêneros
primários e secundários, certamente tais obras audiovisuais englobam os gêneros secundários, isto
é, são textos que complexificam e reelaboram diversos outros gêneros primários (simples). Todo
gênero secundário adquire “um caráter especial: perdem o vínculo imediato com a realidade
concreta e os enunciados reais alheios”. (BAKHTIN, 1992, p. 263). Pertinente recordar que toda
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obra audiovisual (ficcional) necessariamente é levada a se distanciar de uma “realidade imediata”
para o surgimento da mise-en-scène e a consolidação daquela diegese. Ao contrário, por exemplo,
do fazer literário, o itinerário audiovisual – suas rotinas de pré-produção, produção e pós-produção
– são intimamente permeadas por infindáveis gêneros primários do próprio campo audiovisual.
Amostra dessa potência dos gêneros primários é que, mesmo já estabelecido num roteiro,
frequentemente cenas dos mais diversos gêneros de filmes são modificadas após uma conversa
entre o diretor e o elenco. O que queremos salientar aqui, e ainda que seja muito dificultoso de
registrar em termos científicos, é o quanto o processo audiovisual abarca uma porosidade de
gêneros primários, que podem resultar em modificações significativas na obra final.
Análise das transposições: roteiro, expressão sonora e composição visual
Roteiro
Com o intuito de compreender os dois processos de roteirização propostos, as obras serão
analisados sob dois aspectos: a estrutura discursiva e as tematizações. Entende-se para este
estudo que a estrutura discursiva corresponde à organização da narrativa no processo de
discursivização e que a tematização é o procedimento de formulação de valores organizados nos
discursos a partir de recorrências abstratas (GREIMAS, COURTÉS, 2008). Estes dois aspectos
foram selecionados por evidenciarem os processos de recriação da história em diferentes
conjunturas audiovisuais, ou seja, por contribuírem na compreensão do objeto de investigação
desta pesquisa. Visando organizar o entendimento, será desenvolvida inicialmente uma análise
comparativa entre o curta e o longa, para num segundo momento direcionar o estudo para a
concepção da série a partir do longa.
De La Jetée a Os 12 macacos
As estruturas discursivas das duas primeira obras têm relação direta com a maneira como
a premissa é desenvolvida. A do filme de Gilliam é a mesma do de Marker: um homem que é
enviado ao passado para colher informações que contribuam para a salvação da humanidade do
catastrófico presente. Outro importante fator que permanece é o assassinato do homem na
plataforma, testemunhado pela criança. Este momento chave para a narrativa inicia e encerra
ambas produções. O filme de 1995, no entanto, aproveita esta ideia para expandir a narrativa e
incorporar novos elementos, alterando alguns pontos em relação ao curta de 1962.
O motivo do apocalipse não é mais uma guerra nuclear, e sim um vírus que matou quase
toda a população terrestre. Por esse motivo, a viagem do protagonista não é mais para buscar
suprimentos e sim para encontrar a forma pura do vírus, capaz de auxiliar os pesquisadores do
futuro a encontrarem uma cura. Outra alteração fundamental diz respeito ao assassinato no
aeroporto. Logo no início de La Jetée o ocorrido é apresentado como uma lembrança traumática da
infância do protagonista, e em Os 12 macacos esse momento é revelado como lembrança pouco
antes de acontecer (apenas quando Cole reconhece o aeroporto), e antes disso ele é retratado
como um sonho - sempre depois de acordar. O audiovisual possui esse potencial de representar
com sons e imagens em movimento o onírico e o irreal (MACHADO, 1997) e o filme explora esse
recurso da linguagem apresentando variações na lembrança/sonho de Cole com o intuito de
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confundir o público sobre a natureza e veracidade daquelas informações. Confundir o que é real
com o que é imaginado é justamente uma das virtudes alcançadas em La Jetée ao propor um filme
com fotografias (MARZAL FELICI, 2011).
A escolha do longa por também iniciar e encerrar o filme com o assassinato no aeroporto,
mas com perspectivas diferentes garante um reconhecimento direto de Os 12 macacos com La
Jetée, e inserir fragmentos deste instante no decorrer da história aponta para uma escolha que tem
como objetivo sustentar o suspense durante as mais de duas horas de projeção - diferentemente
do curta que não precisa ter essa preocupação.
Quanto a tematização, observa-se algumas construções de valores recorrentes entre as
obras, mas ampliados ou atualizados a partir do novo contexto da produção de 1995. Assim como
no curta, o filme evidencia o fascínio pela oportunidade de testemunhar uma época na qual tudo
não está destruído e ainda há belezas e prazeres no mundo. "Pássaros de verdade, criança de
verdade, gatos de verdade, túmulos de verdade" diz o narrador de La Jetée ao descrever a
primeira chegada do protagonista ao passado. Em Os 12 macacos é possível ver Cole
manifestando sua satisfação em poder viver antes do apocalipse em diversos momentos da
narrativa, como por exemplo quando alega adorar a música e o ar do século XX.
Outra temática recorrente que o filme traz do curta é a da sanidade. Na obra de 1962 o
narrador menciona que era comum os prisioneiros usados em viagem temporais ficarem loucos
devido ao choque resultante do conflito da mente que acorda em um novo tempo. No filme de 1995
esse elemento não só permanece como adquire novas perspectivas. Cole afirma que "a mente
humana não pode existir em duas diferentes dimensões" ao reconhecer que tem confundido o que
é real com o que não é. O filme utiliza constantemente recursos para deixar o público com a
mesma dúvida, como por exemplo a voz que o protagonista escuta em alguns momentos e não é
possível ter certeza se ela é real ou não. Novamente é explorado o potencial da linguagem
audiovisual em mesclar a representação do real com o não real, e em diversos momentos é
possível desconfiar que a experiência de Cole pode ser uma invenção da sua perturbada e confusa
mente.
Além de Cole ser avaliado como louco no seu primeiro retorno no tempo - não é preciso se
esforçar para concordar que sem as informações que o filme nos apresenta qualquer um julgaria
pertinente a internação de uma pessoa violenta que alega ser do futuro e que insiste em dizer que
a humanidade será dizimada - o personagem Goines, mentor do Exército dos 12 macacos, também
é apresentado como alguém desprovido de sanidade. Por meio de suas intervenções o filme
questiona o próprio conceito de o que é "ser louco". Goines conta a história de um cientista que
outrora fora considerado insano por defender uma ideia julgada absurda na sua época e que só foi
comprovada posteriormente, lembrando a quem assiste ao filme que "ser louco" pode ser uma
questão de perspectiva. Também relacionado a essa temática há a constatação de Railly que a
psiquiatria é a nova religião por dizer o que é certo e errado. Ao afirmar que está "perdendo a fé"
logo depois de construir essa metáfora, Railly está alegando que começa a duvidar das coisas que
ela considerava válidas como reais.
O núcleo de personagens e temáticas que envolvem o Exército dos 12 macacos parecem
ter tido inspiração em dois elementos de La Jetée: o museu repleto de animais texidermizados
visitado pelo casal e o fato de humanos serem usados como cobaias pelos cientistas do futuro. O
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grupo tem fundamental importância para trama, já que funciona como distração para os
protagonistas do filme (e desde o título para o público) que investigam a origem da disseminação
do vírus. Além disso reforçam uma das características de obras de ficção científica com futuros
distópicos, que é mostrar chocantes situações nas quais os seres humanos são submetidos com o
intuito de provocar reflexões acerca das nossas escolhas e ações. Por que nós temos o direito à
liberdade e os animais podem ser enclausurados e usados como cobaias para nosso benefício? A
crítica à guerra feita na obra francesa parece, na americana, deslocar para as ações do ser
humano no meio ambiente e suas consequências para a nossa espécie. É importante lembrar que
nos anos 90 o HIV era visto como uma ameaça viral de escala global, e a causa para o apocalipse
no longa é justamente um vírus.
De Os 12 macacos a 12 Monkeys
Assim como o filme de 1995 sustenta uma premissa semelhante a da obra de Marker mas
acrescentando novos elementos, a série da SyFy inspira-se na ideia do longa mas com um fator
diferencial extremamente importante para a estrutura discursiva: enquanto no filme é afirmado que
a linha temporal não pode ser alterada e o que aconteceu aconteceu, na série o objetivo da viagem
de Cole é mudar a linha do tempo, impedindo que o vírus seja liberado e salvar,
consequentemente, a humanidade do futuro do qual ele veio. O viajante comprova essa
possibilidade trazendo a 2013 um relógio de 2043, e ao riscar o visor de sua versão do passado o
dano aparece também na versão vinda do futuro. Por mais que o final do filme de Gilliam possa
sugerir essa possibilidade de alteração da linha do tempo, ela não é uma certeza evidente como na
série.
Outra alteração substancial é que não há um início que apresente um assassinato do qual
podemos deduzir o desfecho da narrativa. O reconhecimento da série enquanto recriação do filme
ancora-se menos na estrutura discursiva geral e mais na recorrência de eventos e elementos
específicos. Muitas situações se repetem na série, mas em novos contextos, como a festa da
empresa de engenharia biomédica presidida pelo pai de um personagem louco (na série o
equivalente de Jeffrey é Jennifer, uma mulher), a palestra que antecede o sequestro de Cassandra
Railly, uma virologista (e não mais psiquiatra) que acompanhará Cole na jornada contra o tempo
para salvar o futuro, etc.
Apesar da morte do protagonista não estar presente no início e no final da produção de
2015 (e o fato de ser um conteúdo seriado aumenta o grau de dificuldade para uma estruturação
discursiva semelhante às obras anteriores), a temática do paradoxo é colocada de outras formas.
Cole demonstra ao encostar os dois relógios (o mesmo item, mas um do passado e o outro do
futuro) o que acontece quando um mesmo corpo de duas temporalidades diferentes se encontra:
há uma explosão proveniente de um colapso. "A mãe natureza não gosta quando mexemos nas
coisas dela", ele explica. O público aprende nas duas demonstrações de Cole a lógica temporal
que será respeita nesta versão da história, e essa diferença abre caminhos narrativos inexistentes
ou apenas sugeridos no filme. A série apresenta, por exemplo, novos agrupamentos de
personagens que sobreviveram no futuro e que não são os cientistas que mandam prisioneiros ao
passado: uma parcela de pessoas monta uma espécie de recomeço de civilização e defende que
uma cura deve ser buscada sem intervir no passado; há também uma outra parcela que luta pela
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sobrevivência acumulando recursos de maneira violenta. Estes três núcleos do futuro possuem
interesses divergentes e garantem conflitos narrativos originais que são estruturados no decorrer
dos episódios.
Outras tematizações elaboradas no filme são retomadas na série e colaboram para o
reconhecimento da obra de 1995 enquanto original da recriação, como o fascínio de Cole pelos
prazeres do passado ("Se eu vivesse nessa época só comeria cheeseburguers em todas as
refeições"), as reflexões acerca da crença ("A espiritualidade é só ciência que não conhecemos") e
as fronteiras da sanidade, por exemplo.
Verifica-se nas duas recriações que os roteiros são concebidos a partir da premissa da
obra original, e que o reconhecimento da nova obra como uma recriação de outra fica a cargo das
reiterações da estrutura discursiva e das tematizações.
Expressão sonora
De acordo com o aporte teórico e a classificação proposta por Claudia Gorbman (1976), o
som na ficção cinematográfica configura-se em três categorias na perspectiva da narrativa.
Primeiro, o som diegético corresponde às sonoridades objetivas, que compreendem todos os sons
perceptíveis aos personagens em cena. Por oposição, o som não diegético, as sonoridades
subjetivas. Por exemplo, a voz over, música de fundo e os efeitos sonoros especiais são recursos
frequentes de sons não diegéticos para nos auxiliar na interpretação da cena. A terceira categoria,
o som meta diegético, ainda permeia a seara das sonoridades subjetivas, mas já com outra função
narrativa: querem traduzir o estado de espírito de uma personagem. Exemplos deste elemento
sonoro são os monólogos interiores, sons de estado de alucinação/alteração ou aqueles que
denotam uma aproximação estética ao onírico.
Em La Jetée, nos primeiros segundos somos magnetizados por uma voz off que nos
acompanha em toda a fruição da obra. Em sintonia, o baixo investimento em diálogos e alguns
sussurros ininteligíveis permitem que possamos adentrar numa escalada das inquietações através
dos sons diegéticos deste protagonista, que nem sequer sabemos o nome. A expressividade desta
voz off se articula com uma trilha musical (som não diegético), no princípio do curta-metragem, os
fotogramas da guerra são realçados pela trilha do coro Slavic Chorale, do compositor Krestu
Tvoyemu. Em homenagem a Alfred Hitchcock, já os fotogramas com as cenas do enlace amoroso
apresentam a música Scene d´Amour, do compositor Bernard Herrmann: uma das principais
melodias do filme Um corpo que cai (1958).
Um longa-metragem significa obviamente uma duração mais extensa se comparado a um
curta, o que engloba mais enredo e mais tempo e, por conseguinte, uma direção de som que, no
caso de Os 12 macacos, esmiúça uma gama de detalhes em sons diegéticos, como sons de
televisão, rádio, trânsito, entre outros. Além de trilha musical, existe um artifício sonoro não
diegético constante: toda vez que a trama quer anunciar alguma pista sobre o Exército dos 12
macacos, logo escutamos o compasso de um tango. Vale destacar que nesta obra – uma vez que
esta permite/existe tempo hábil – são trabalhados os possíveis estágios de alucinação do
protagonista. Inferimos, já que a obra registra algumas dúvidas, que o vai e vem das viagens ao
tempo são materializados num elemento sonoro que pode ser interpretado como diegético ou meta
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diegético dependendo do que crê o espectador: Cole sempre escuta uma voz após e
imediatamente alterar seu tempo de passado para futuro ou vice-versa.
Ao adentrarmos no universo de 12 Monkeys necessitamos reiterar que se trata de uma
série televisiva. Saímos da esfera do campo cinematográfico e marchamos para o televisivo, com
outras regras do jogo em produção audiovisual e estéticas dominantes. Uma vez que é uma obra
seriada, observa-se o quanto tal condição se deflagra na expressão sonora: forte valorização dos
diálogos (som diegético) associada a uma trilha sonora (música e efeitos sonoros) não diegética
“menos expressiva”. Ao contrário do longa-metragem, a trilha sonora da série carrega mais a
função de criar ambientações do que a de potencializar a dramaticidade das cenas, cabendo tal
tarefa aos longos diálogos. Isso se explica, ao menos em parte, pela própria condição de uma obra
seriada: não condiz (ou não vale a pena) investir em elementos sonoros sínteses dentro da obra, já
que não sabemos ainda todos os rumos que surgirão na trama, que está à mercê da avaliação do
público e mais suscetível às inconstâncias de produção entre cada temporada (como mudanças de
equipe técnica, queda ou ascensão de orçamentos e alteração de casting).
Composição visual
O que trabalharemos no âmbito da composição visual serão especificamente algumas
características da direção de arte, tais como paleta de cores dominante, espaço cenográfico,
produção de objetos e figurino. No curta-metragem de Chris Marker nos atentamos para uma
experiência cinematográfica de estranhamento. A entropia entre cinema e fotografia provoca
indeterminações de sentido, inclusive sobre os próprios espaços ali representados. Do mesmo
modo que muitas peças teatrais mais sugerem um possível espaço cenográfico, podemos arriscar
que existe uma estratégia ao menos próxima e familiar em La Jetée. Uma direção de arte mais
artesanal, pouco afoita em explicitar o que são os cenários do passado, presente e futuro. Por
exemplo, sabemos que a trama se passa em Paris, mas não há muitas determinações sobre o
espaço: o esconderijo dos refugiados apenas nos dá indícios de túneis infindáveis, num jogo
cenográfico em que estátuas são testemunhas e companheiras do cárcere humano. Em oposição,
as cenas do passado reiteram a poética de poder transitar por parques e visitar museus com a
amada.
Na proposta do filme de Gilliam já identificamos o legado da direção de arte dos filmes
hollywoodianos. Uma profícua pesquisa e transição de paleta de cores, figurinos e meticulosidade
nos cenários. O subterrâneo é escuro, cheio de grades e brilhos na cor metal e cobre. A superfície
da Terra, limpa, gélida e em coloração azul. A trama percorre mais de noventa cenários, cada qual
com o máximo de pormenorizações de objetos - especialmente no tempo presente, no caso do
filme, o início dos anos 90 - a fim de convencer o espectador de possíveis verossimilhanças com a
sua realidade.
Na série televisiva 12 Monkeys também identificamos um maior investimento em direção
de arte e sua respectiva produção de objetos. Entretanto, e por se tratar de uma série, as locações
de cenários são mais fixas, por exemplo, o esconderijo no tempo futuro e a casa da médica
Cassandra Railly. Dentro do espaço cenográfico fixo, um recurso frequente de 12 Monkeys é a
presença do plano de fundo em tons escuros ou até mesmo num breu. Podemos inferir que tal
estratégia seja para evitar a pormenorização da produção de objetos, o que também significa uma
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economia orçamentária. Já os cenários mais ostensivos certamente são apresentados nos
episódios dedicados a uma específica viagem no tempo, como no caso do capítulo no Haiti.
Intertextualidade e metalinguagem
É interessante observar como as produções analisadas enriquecem a construção
discursiva por meio de estratégias intertextuais. Entende-se para este estudo a intertextualidade
como um dos tipos de relação entre textos identificados por Genette e que consiste na alusão a
outras obras com o objetivo de referenciar conhecimentos anteriores que são assumidamente
conhecidos (STAM, 2016, p. 11). Serão apresentados nesta sessão alguns exemplos que ilustram
essas estratégias.
Na cena final de La Jetée o protagonista está usando uma camiseta cuja estampa
apresenta o texto "El Santo" e uma gravura de um lutador. El Santo foi um popular lutador
mexicano que, graças ao sucesso nos ringues, ganhou nos anos 1950 edições gráficas semelhante
aos quadrinhos, mas que utilizavam fotografias nas representações - relação evidente com a
construção visual do filme de Marker63.
Em Os 12 macacos serão destacadas as inserções de outras três referências textuais:
What a Wonderful World, Pica-Pau e o mito de Cassandra. Enquanto dirigem rumo ao local no qual
Cole acredita poder encontrar os responsáveis pela liberação do vírus, o viajante do tempo pede a
Railly para colocar música no rádio. What a Wonderful World começa a tocar e ele demonstra
gostar. A canção de Louis Armstrong lançada em 1967 é notoriamente conhecida pelo seu
otimismo em tempos difíceis. A letra extremamente figurativa apresenta um maravilhoso mundo no
qual a natureza é bela, as pessoas são altruístas e crianças possuem um promissor futuro, tudo
amparado por uma doce melodia. Para um homem que conhece o catastrófico futuro de uma
humanidade dizimada, aproveitar uma música assim agrega coerência à narrativa e nos lembra
que o mundo real também enfrenta suas ameaças, aproximando ficção e realidade.
Pouco depois deste momento do filme, quando os dois estão escondidos num quarto de
motel, a televisão está ligada e um episódio de Pica-Pau está sendo exibido. Nele vemos um
cientista afirmando ter inventado uma máquina do tempo e mais tarde vemos o personagem
principal do desenho junto aos dinossauros. De maneira não acidental esta inserção parece
lembrar o público da temática "viagem no tempo" nas produções culturais, e o fato de ser uma
popular e despretensiosa produção para o público infantil contrasta com a realidade de Cole, que
sabe quão real e doloroso é um salto temporal.
O mito de Cassandra, conhecimento da mitologia grega explicado por Kathryn Railly em
sua palestra, possui intrínseca relação com o destino da própria personagem. Tanto Cassandra
quanto Railly sabem de uma futura catástrofe e sofrem diante da impotência em mudar o que irá
acontecer - constatação feita na própria narrativa. Esta relação específica parece ter sido o fator
que levou os roteiristas da série de 2015 a mudarem o nome da personagem para Cassandra
Railly.

Sobre a relação das edições gráficas e o “foto-romance” proposto por Marker, recomenda-se a leitura de:
AUAD, P. H. T. K. Chris Marker e a perdição do tempo. REBECA. Revista Brasileira de Estudos de Cinema e
Audiovisual, v. 8, p. 1-18, 2015. Disponível em: <http://www.socine.org.br/rebeca/artigos.asp?
C%F3digo=246>. Acesso em 30 set. 2017.
63
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Outras duas intertextualidades interessantes de 12 Monkeys são utilizadas em um embate
entre a cientista que busca resolver o problema da humanidade evitando a disseminação do vírus
no passado e outro cientista que busca a cura do vírus no presente. Para argumentar que o
passado não deve ser mexido, ele a chama de Dra. Frankstein por querer trazer os mortos de
volta, e em seguida recita a passagem bíblica "sejam férteis e multipliquem-se, encham a Terra"
para justificar sua meta em seguir com a civilização a partir do presente. A alusão à obra de Mary
Shelley (também feita em La Jetée para designar que tipo de cientista o prisioneiro esperava
encontrar) e à bíblia funcionam como encurtadores para entender a crítica feita a cientista e a
crença que conduz as decisões do personagem.
Conclui-se que a intertextualidade presente nas produções analisadas referencia
conhecimentos anteriores e evocam, simultaneamente, os contextos socioculturais nos quais estão
inseridas.
Os filmes de Marker e Gilliam também fazem alusão a Um corpo que cai, de Alfred
Hitchcock, e na obra de 1995 fica evidente nesta ação intertextual uma função metalinguística.
Enquanto assiste ao filme de Hitchcock, Cole tem uma espécie de epifania ao perceber que a linha
temporal é como um filme: a obra já está pronta, mas repetir a fruição nunca será a mesma
experiência. Esta constatação do personagem não só tem sentido para o contexto narrativo como
estabelece uma reflexão com o próprio meio cinematográfico. Como resume Chalhub (2005, p. 32),
a função metalinguística consiste no código falando do próprio código - e é isso o que acontece
nesta sequência de Os 12 macacos. O roteiro parece ter consciência dessa dinâmica que implica
rever um filme em busca de novas experiências, uma vez que são inseridos diversos elementos na
narrativa que dificilmente são assimilados e percebidos quando a obra é vista apenas uma vez.
Buscando avaliar este princípio na série inspirada no filme, é interessante notar que a
mudança mais significativa na premissa científica do filme - o fato do tempo poder ser alterado parece considerar a experiência de consumo dos diferentes meios audiovisuais: enquanto num
filme complexo de ficção científica faz sentido poder contar com a possibilidade do público rever a
obra para compreender toda a narrativa, nas séries isso é mais raro. Cada temporada é composta
por várias horas de conteúdo, e reassistir, portanto, é inviável ou pouco provável. E como não é
uma história que só é vista quando encerrada (a renovação da série para uma próxima temporada
costuma acontecer durante a exibição), parece fazer sentido deixar uma linha temporal com
múltiplas possibilidades. Esta formatação permite que as conjecturas sobre o futuro da narrativa
feitas pelos fãs entre episódios e temporadas coexistam com o futuro aberto da série, e em um
ambiente comunicacional no qual os fãs estão conectados e dialogando sobre os desdobramentos
narrativos dos conteúdos audiovisuais, tal escolha parece coerente com o dispositivo televisivo
contemporâneo.
Apesar de não enfatizar a correlação entre premissa narrativa e meio audiovisual utilizando
um recurso intertextual e metalinguístico - como faz o filme de 1995 com Um corpo que cai -, a
mesma situação é constatada na série de 2015: enquanto a dinâmica temporal da narrativa
apresentada no filme é semelhante à experiência de consumo de uma obra cinematográfica
acabada, a dinâmica temporal da história contada na série é aberta assim como a experiência de
consumo de obras ficcionais para televisão. Esta observação aponta a relevância das
características do meio audiovisual nos processos de criação em diferentes conjunturas.
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Considerações finais
Embora os limites deste trabalho não pudessem assegurar uma análise exaustiva, aqui
procuramos aludir à complexidade de recriações do apocalipse em distintas obras audiovisuais
pertencentes ao gênero ficção científica. Ao convidarmos os estudos de Mikhail Bakhtin,
reforçamos, dessa maneira, que nosso corpus - como todo gênero - não se encerra. Pelo contrário,
o gênero engloba um trânsito entre estabilidade e instabilidade, tradição e mudança.
Em seguida, e ainda de que maneira sucinta, pinçamos alguns aspectos contidos nestas
obras - roteiro, expressão sonora e composição visual - para comprovar o movimento criativo em
diferentes tempos históricos e particularidades do campo audiovisual (microcosmo do cinema e da
televisão). Ainda que fundantes no mesmo universo ficcional como, por exemplo, a recorrência do
mesmo protagonista e a premissa argumentativa, preferimos utilizar o termo “recriação” - e não
adaptação - pois não consideramos que ocorra uma tradução intersemiótica de uma obra para
outra. La Jetée certamente foi um ponto de partida para a criação do longa-metragem Os 12
macacos e este dialoga com a série 12 Monkeys, porém tais produtos se caracterizam por
conjunturas e limites audiovisuais muito distintos. Isto é, corremos riscos ao procurar
denominadores comuns valorativos e estéticos entre as obras.
Cada diretor e sua respectiva obra investiga e desbrava uma nova seara de possibilidades
audiovisuais dentro do mesmo universo apocalíptico ficcional. Mas vale recordar que se cada
produto chancela seu traçado inventivo, verifica-se também a presença da intertextualidade e
metalinguagem, o que também comprova a cumplicidade - ora mais latente, ora mais palpável entre tais obras.
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Desvendando as origens das Bestas Sagradas e os primeiros
escolhidos: narrativa transmídia e perfurabilidade na franquia
Digimon Adventure64
Sillas Carlos dos Santos65
Antônio Francisco MAGNONI66
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Resumo
O potencial da Narrativa Transmídia nas animações e nos produtos
audiovisuais infanto-juvenis é reconhecido por importantes autores sobre a
temática como Henry Jenkins (2009). Além de comumente adotarem um vasto
universo a ser explorado por seus fãs, estas franquias recorrem a mais de uma
plataforma de linguagem e de mídia para narrarem diversas histórias e facilmente
contam com diferentes gerações de fãs dispostos a perfurar a obra, esmiuçando
cada detalhe disponível para desvendar todo o universo proposto, articulando-se
para trocarem informações entre si e criarem inúmeras teorias no esforço de
desvendar as questões envolvidas na ficção.
A partir desta perspectiva, o presente trabalho analisa os produtos da
franquia Digimon Adventure, discutindo-se as estratégias transmídias presentes na
franquia através dos estudos de Jenkins (2009) e Gosciola (2014) e também o
engajamento dos fãs, proporcionado pelo potencial de perfurabilidade da franquia
(MITTEL, 2009).
Palavras-chave: audiovisual; narrativa transmídia, perfurabilidade

Introdução
Graças à relativa popularização das ferramentas digitais de produção e
veiculação, tanto online, quanto off-line, havida nas últimas décadas, os
produtores audiovisuais puderam desenvolver e aprimorar formas de estender as
suas narrativas. Dentre as diversas maneiras de utilização destas novas
possibilidades narrativas, destacam-se aquelas que difundem simultaneamente

64 Trabalho apresentado na mesa 8 – Audiovisual na nova ecologia dos meios.
65 Mestrando do programa Mídia e Tecnologia, membro associado do grupo PET-RTV e integrante do grupo

de pesquisa GEMS. E-mail: sillascarlos@gmail.com.
66

Doutor em Comunicação, professor dos cursos de graduação em Jornalismo e da pós-graduação
em Mídia e Tecnologia da Unesp. Email: dino@lecotec.org.br

!
135

•

Audiovisual na Nova Ecologia dos Meios

I Congresso Internacional de Mídia e Tecnologia - “Neil Postman“ e a Nova Ecologia dos Meios
Universidade Estadual Paulista – Unesp, Bauru, Brasil, 04 a 06 de outubro de 2017

produtos comunicativos em diferentes plataformas, muitas com linguagens e
suportes independentes.
No entanto, ao investir na inovação das formas consagradas de narrar e
difundir qualquer tipo de informação audiovisual, é essencial atentar-se às práticas
e costumes dos consumidores de tais produtos, sejam eles exibidos pelos meios
tradicionais lineares, como o cinema e a televisão, ou pelos novos dispositivos
digitais de fruição de conteúdos. Afinal, já é sabido pelos pesquisadores de opinião
pública, que os fãs, principalmente os mais assíduos e viscerais, são bastante
resistentes em mudar os seus hábitos consolidados de recepção.
A prática relativamente nova de criação de narrativas transmidiáticas
responde sob medida, dentre outros fatores, ao comportamento apaixonado e
resistente dos fãs. Há muitos deles que se recusam em consumir passivamente,
uma obra audiovisual seriada. Então, passam a esmiuçar a narrativa, a trocar
informações com outros fãs, a propor teorias sobre novas sequencias, ou pensar
em novas histórias para seus personagens prediletos e assistem diversas vezes
um mesmo produto, com o intuito de “farejar” cada trama ainda não revelada pelo
autor. Estes costumes pró-ativos dos fãs, aliados à facilidade de comunicação
multilateral oferecida pelas mídias digitais, requer muito mais esforço e imaginação
dos produtores de histórias, para satisfazer públicos, cada vez mais, literalmente
interativos.
Neste cenário, o presente trabalho discute a narrativa transmídia,
popularizada por Jenkins, aliada à figura do fã inserido no processo de
perfurabilidade, que é apresentado por Mittel (2009). Ambas as discussões serão
evidenciadas na animação japonesa Digimon Adventure, franquia que abrange
série para televisão, Original Vídeo Animation (OVA) e games. Procura-se desta
maneira, compreender a importância de um universo narrativo e de uma narrativa
bem construída e tanto volumosa para sustentar em um contexto transmídia, uma
relação de longo prazo com os fãs.
Narrativas transmídias
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O conceito e as questões que envolvem as narrativas transmidiáticas no
atual contexto de convergência, ganharam espaço em discussões sobre a
produção de entretenimento. As tantas possibilidades agregadas pela evolução
das tecnologias digitais de comunicação, também trouxeram novas formas de
pensar os conteúdos para a produção audiovisual. Smartphones e outros
dispositivos computacionais, e também as mídias analógicas, são constantemente
reafirmadas como instrumentos relevantes para o desenvolvimento de novas
narrativas.
Entende-se por narrativa transmídia “histórias que se desenrolam em
múltiplas plataformas de mídia, cada uma delas contribuindo de forma distinta para
nossa compreensão do universo”. (JENKINS, 2009, p. 384). Narrativas
transmídias possuem um produto narrativo principal, mas também recorrem a
produções com informações secundárias ou complementares, para expandirem o
seu conteúdo proporcionando ao espectador, experiências singulares. Não é raro
em uma produção transmídia, a utilização de redes sociais, vídeos online e outros
recursos informativos.

No entanto, ainda que os recursos tecnológicos

possibilitem a criação de volumosos conteúdos audiovisuais, a narrativa, aqui
entendida como as tramas presentes em cada história apresentada, ainda revelase um fator vital para o sucesso de um produto audiovisual.
Perfurabilidade e engajamento
Uma franquia audiovisual não consegue popularizar-se sem a adesão dos
fãs, independente da quantidade de produtos que são lançados periodicamente.
Para Mittel (2009), programas de televisão, novelas, filmes, etc. conseguem
potencializar mais a audiência de seus produtos, graças às ações incondicionais
dos fãs, que “doutrinam” os seus amigos e compartilham continuamente as suas
obsessões pelas narrativas dos episódios, do que com ações publicitárias, ou
pelas enormes campanhas feitas pelos meios convencionais ou digitais. O
engajamento dos fãs, que passam, a discutir e imergir intensamente em um
produto audiovisual, não é exclusividade da sociedade contemporânea como bem
aponta Mittel:
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Narrative complexity and drillable engagement is not
an entirely new phenomenon, but rather an acceleration by
degree. Highly serialized genres like soap operas have
always bred fan archivists and textual experts, while sports
fans have a long history of drilling down statistically and
collecting artifacts to engage more deeply with a team or
player. Contemporary examples are notable for both the
digital tools that have enabled fans to collectively apply their
forensic efforts, and the demands that mainstream network
programs make upon their viewers to pay attention and
connect the narrative dots. (MITTEL,2009)

No entanto, a evolução das mídias digitais potencializou esta característica
dos consumidores de produtos audiovisuais, ao disponibilizar instrumentos e
ambientes comunicativos, que são propícios para troca de informações entre os
seguidores de determinada série ou novela. As chamadas comunidades virtuais
facilitam as relações entre os fãs ao promoverem de forma desterritorializada, o
encontro e troca de informações de maneira contínua e aproximativa. Com isso, o
engajamento dos fãs adquire fôlego crescente, porque se torna mais fácil e rápida,
a comunicação entre pessoas com interesses em comum. O conceito de
comunidades virtuais foi vislumbrado inicialmente por Howard Rheingold.
Em suma, é no horizonte do excesso de informação que encontramos as
comunidades virtuais, funcionando como verdadeiros filtros humanos
inteligentes. A estratégia de fornecimento e utilização de informação através
do ciberespaço seria, na visão de Rheingold, uma maneira extraordinária
de um grupo suficientemente grande e diversificado de indivíduos conseguir
multiplicar o grau individual de seus conhecimentos (COSTA. 2005. P. 59)

Neste cenário descrito por Howard Rheingold, as narrativas não encontram
apenas os benefícios das novas formas de produção, mas também enfrentam o
desafio de engajarem os fãs em suas histórias. Realizar a tarefa de engajar o
público não é tão simples, diante do contexto informacionalmente caótico do
ciberespaço, onde cada espectador é exposto continuamente a uma infinidade de
informações, que na maioria das vezes, são discrepantes entre si. Deste modo, é
estratégico que uma narrativa audiovisual não seja apenas espalhada por
diferentes mídias. A história deverá apresentar uma profundidade narrativa
considerável para permitir que seus fãs possam esmiuçar cada um dos produtos
informativos que ela articula, e assim conseguir a imersão participativa deles no
universo proposto. Uma narrativa perfurável encoraja os seus espectadores a
engajarem nas ações propostas e a cavarem mais fundo em busca de mais
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detalhes da trama, enquanto examinam todo o material disponível na “superfície”
da história para entender a sua complexidade (MITTEL. 2009).
O autor destaca que o fato de uma narrativa tentar espalhar-se por diversos
espaços midiáticos, não a impede de também ser perfurável. As duas ações
podem ser complementares. Uma narrativa audiovisual pode ser profunda o
bastante para ser perfurável e também pode distribuir determinados elementos
narrativos por diversos produtos midiáticos. Entretanto, as estratégias de espalhar
o conteúdo de uma franquia por diferentes mídias ajudam de imediato, a agregar
espectadores para um produto audiovisual de entretenimento, mas não significa
que consigam assegurar um engajamento duradouro do público, mesmo daqueles
fãs mais mobilizados. As narrativas perfuráveis envolvem menos pessoas,
conforme fazem imersões mais profundas nas ações da trama. Por isto consomem
mais tempo e dedicação de seus fãs, engajando-os na história contada, de modo
mais duradouro. (MITTEL, 2009).
Assim, contar uma história para cativar um público engajado e pronto para
perfurar e esmiuçar um produto audiovisual requer narrativa e um universo
transversal bem construídos.
A oferta de material diegético para um público tão engajado
quanto o de espectadores-detetives precisa ser grande, se não no
volume, ao menos em complexidade; narrativas vastas têm a
vantagem de poder esconder em meio aos seus inúmeros
fotogramas, páginas ou minutos pequenas pistas que só serão
adequadamente vistas quando investigadas à maneira forense,
revisitadas uma segunda, quarta ou décima vez. (TOLEDO, 2016. P.
11).

O Retorno dos Digimons
A franquia Digimon foi criada em 1997, Akiyoshi Hongo e é uma narrativa
inspirada nos chamados Tamagosh, ou bichinhos virtuais, como ficaram
conhecidos no Brasil. Em 1999 o anime foi ao ar pela primeira vez no canal
japonês FujiTV e chegou ao Brasil, onde foi exibido pela Rede Globo de televisão.
Desde então, o sucesso da animação fez com que houvesse diversas temporadas
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do desenho, que lança novos episódios até hoje. Embora tenha lançado até o
momento, sete temporadas diferentes, a franquia consolidou o seu público nas
duas primeiras temporadas, com “Digimon Adventure” e “Digimon Adventure 2”.
Em seguida, foram produzidas novas temporadas, com outras histórias.
Digimon adventure conta a história de oito crianças, que são eleitas
“Digiescolhidas”. Cada uma delas conhece um parceiro digimon. Os digimons são
monstros digitais capazes de alterar os seus códigos binários para se tornarem
cada vez mais fortes. Durante a passagem pelo mundo digital ou digimundo, onde
estas criaturas vivem, as crianças tem a missão de derrotar os mestres das trevas,
que são digimons extremamente fortes e malignos. Ao fim da primeira temporada
é revelado que as crianças não foram as primeiras a irem para o digimundo, no
entanto, nada foi mencionado sobre quem foram os primeiros digiescolhidos.
Em digimon adventure 2 foi apresentado as quatro Bestas Sagradas, que
são digimons supremos com a missão de proteger os quatro cantos do digimundo.
A história manteve o mistério sobre os digimons supremos, mas deixou bem
evidente a importância deles para a preservação da harmonia do digimundo.
Em 2016, o estúdio japonês Toei animation promoveu o retorno de Digimon
Adventure, em uma nova edição intitulada Digimon adventure tri. No entanto, este
retorno não seria no formato de anime como o restante da franquia. Neste período,
a franquia digimon estava exibindo a série Digimon Universe, com uma história
totalmente diferente de Digimon Adventure. O retorno dos digiescolhidos seria feito
por meio de seis OVAs (Original video animation) lançados pela empresa de
entretenimento.

A nova temporada traria de volta todos os personagens de

Digimon adventure. Desta vez os fatos ocorreriam anos depois deles terem
salvado o digimundo pela primeira vez.
A notícia do novo lançamento trouxe de volta fãs de Digimon, que não
acompanhavam mais as novas histórias da franquia porque se tornaram adultos,
mas que ainda nutriam um sentimento de nostalgia pela temporada de 1999. Estes
fãs antigos não apenas voltaram a assistir Digimon, como também passaram a
consumir diversos produtos da franquia, com o intuito de descobrirem todos os
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mistérios que ficaram sem respostas nas primeiras temporadas do anime. Alguns
destes mistérios são: a origem das bestas sagradas e quem foram os primeiros
digiescolhidos.
Estes dois mistérios foram finalmente solucionados no quarto OVA,
chamado “Perda”. O prólogo do OVA67 revela quem eram alguns dos primeiros
digiescolhidos e mostra a batalha destes com os mestres das trevas na qual seus
parceiros digimons evoluem para as formas conhecidas como Bestas Sagradas.
Ainda que um espectador comum que não tenha assistido às primeiras
temporadas entre os anos 90 e 2000, também não tenha dado grande relevância a
este detalhe da história inicial - que não altera muitos fatores no restante de OVA
– os fãs que consumiram os dois produtos puderam ver na nova série, a resolução
de um dos principais mistérios que persistiu até o final da primeira fase história.
As características transmídias das séries Digimon foram ratificadas em
fóruns pela internet. Se por um lado a cena iniciou na cabeça dos fãs, a resolução
de um antigo mistério da narrativa inicial, também trouxe consigo outras incertezas
para o público, que imediatamente apresentou novas teorias sobre o destino da
série. A primeira dúvida para quem assistia a cena era quem eram os digimons,
que conseguiam evoluir para a condição de bestas sagradas. Os fãs que apenas
assistiram aos filmes e séries de Digimon, pouco tinham visto ao longo das
histórias, estes digimons. Mas, os fãs que além de assistirem também jogavam os
games da franquia, já possuíam familiaridade com eles, uma vez que há nos
jogos, inúmeros monstros digitais, que não são apresentados na série. Após a
exibição do novo capítulo, já circulavam em fóruns de discussão, imagens dos
digimons que teriam evoluído para as Bestas Sagradas. Além disso, também
circulavam teorias sobre quem era a divindade do digimundo que se comunicava
esporadicamente com os digiescolhidos e também sobre a possibilidade dos
digimons parceiros dos digiescolhidos, serem as próximas Bestas Sagradas.
Nestas discussões, os fãs apresentam experiências vividas com determinados
jogos, os detalhes de episódios das temporadas anteriores, audiodramas e outros
relatos do público espalhados pelas diversas narrativas de Digimon adventure.

67

Pode ser assistido no canal “Play Nerd” através do link: https://www.youtube.com/watch?
v=TnN45PdmgP4
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Um fator que chama atenção na nova fase de Digimon adventure, é o uso
das Wikis pelos fãs como instrumento para construção de um acervo coletivo de
informações sobre a franquia, nas quais eles podem disponibilizar as suas
informações, e ao mesmo tempo, também encontrar detalhes de produtos da
franquia que ainda não consumiu, enquanto colaboram para o entendimento e
para as discussões coletivas.
Considerações finais
A multiplicidade de possibilidades de produção, estratégias e linguagens
narrativas audiovisuais proporcionadas pelos avanços tecnológicos potencializam,
mas não substituem o papel da complexidade e a qualidade da narrativa e do
universo proposto no que diz respeito ao engajamento dos fãs. O uso de
narrativas transmídias está cada vez mais presente nas produções ficcionais
contemporâneas, muitas vezes utilizadas como forma de adaptar as obras
audiovisuais aos hábitos de consumo dos espectadores. No entanto, a
disseminação de conteúdo em forma de narrativas distribuídas em outras mídias,
para ser bem-sucedida necessita do engajamento dos fãs, com a narrativa exibida.
O espectador com práticas de perfurabilidade e ferramentas tecnológicas ao seu
dispor, como no caso apresentado, ao ser envolvido por um universo narrativo
cativante, não apenas consumirá os produtos disponibilizados pela franquia, mas
também articulará teorias e trocas de informações com outros fãs engajados.
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Enquadramentos jornalísticos dos protestos de junho de 2013: a
revista Veja1
Ana Cristina Consalter AMÔR2
Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho - UNESP
Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação- FAAC
Resumo
Este estudo traz como tema o papel do jornalismo na cobertura das
manifestações de protesto de junho de 2013. Trata-se de uma contribuição
para a área da comunicação e para as questões de cidadania, no que diz
respeito à produção de conhecimento sobre os enquadramentos jornalísticos
praticados pela principal revista brasileira de informação geral, especialmente
na cobertura das manifestações reivindicatórias. Nesse sentido, foi possível
identificar e analisar a tônica dos enquadramentos das manifestações de junho
produzida pela revista Veja em relação às razões do movimento, aos
manifestantes, às formas de manifestação e às respostas das autoridades.
Além de analisar que papel que desempenhou o jornalismo de revista na
circulação e o significação do conjunto de símbolos no processo de
representações sobre manifestações sociais reivindicatórias. Os resultados
obtidos por meio da análise de enquadramento permitem concluir que a revista
Veja não produziu enquadramentos capazes de legitimar os protestos, não
serviram de suporte para os seus direitos e nem para compreensão dos fatos.
Continuam a sub-representar as questões de cidadania, as pessoas e suas
necessidades. Destaca-se ainda a ausência de uma discussão mais profunda
acerca dos direitos sociais, especificamente em questão, o direito a um
transporte verdadeiramente público, fundamental da estrutura social urbana e
aos interesses básicos da população, que deve ter acesso a esse espaço
urbano, que é produto do seu próprio trabalho.
Palavras-chave: Mídia; Enquadramento; Cidadania; Revistas Semanais;
Manifestações populares.
Introdução
Em junho de 2013, o Brasil foi surpreendido por uma série de
manifestações que nasceram da reivindicação contra o aumento da tarifa para
trens, ônibus e metrô. Mais tarde essas manifestações expandiram suas pautas e
levantaram bandeiras mais difusas e menos pontuais em sua fase final. Elas

1 Trabalho apresentado na mesa 09 – Mobilidade, participação e cidadania, no Primeiro Congresso
Internacional de Mídia e Tecnologia. Trabalho baseado na dissertação de Mestrado “Enquadramentos
Jornalísticos das manifestações de protesto de junho de 2013”.
2 Mestre em Comunicação Midiática pela FAAC-UNESP, email: anaconsalteramor@gmail.com
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podem ser consideradas as maiores desde as “Diretas Já” e os “Caras pintadas”,
e, de uma maneira geral, podem ser pensadas “como parte de novos processos
de ação coletiva que vêm se desenhando nas últimas décadas” (SILVA ET AL,
2013, p 7) .
Neste processo de reivindicações, é preciso destacar que um dos
elementos de grande importância é a comunicação social, porque tanto os meios
mais tradicionais quanto os meios mais recentes desempenharam papéis
importantes, uma vez que serviram de eco para vozes de diversos atores que
participaram dos eventos.
O papel desempenhado pelas mídias em sociedades torna-se ainda mais
importante, pela tensão entre o universal e o particular, entre o público e o privado,
como é o caso do Brasil, onde a evolução foi marcada por fragmentação. Aqui a
história é de muitos retrocessos, contradições e desigualdades sociais históricas,
principais fatores da não instituição de direitos. Essa constatação não se daria
apenas no campo formal, das leis, mas também na maneira como as relações
sociais se estruturam. É o embasamento de Carvalho (2010) e de Telles (2006, p.
38) de que nossa sociedade teria sido instaurada com base nas discriminações,
onde o sujeito não reconhece o outro como um sujeito também de interesses e
valores válidos.
Nesse sentido, através da Análise de Enquadramento, e ainda acerca do
“Enquadramento de Protesto”, verificado nas obras de McFarlane e Hay (2003) e
McLeod e Detenber (1999), verificamos os enquadramentos utilizados para
reportar os fatos políticos veiculados pela revista Veja, nas edições de dos dias 19
e 26 de junho. Essas edições trouxeram as primeiras informações/impressões
acerca do evento desde desencadeados, na primeira semana de junho.
A análise de enquadramento foi construída de acordo com modelo
metodológico proposto por Lopes (2003) no que diz respeito às quatro fases da
investigação: (1) definição do objeto; (2) observação; (3) descrição; (4)
interpretação.
As matérias que abordam o tema em questão são identificadas a partir da
dos seguintes itens: nome da revista, data de edição, capa, título da matéria, olho
da matéria, breve descrição da matéria.
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Inicialmente, fizemos uma leitura flutuante das matérias que abordam de
alguma maneira as manifestações. Após esta leitura, identificamos as seguintes
categorias de análise de enquadramento, definidas com base nos conteúdos
trazidos pelas matérias:1 - as razões do movimento; 2 - os manifestantes; 3 - as
formas de manifestação; 4 - as respostas das autoridades.
As categorias identificadas foram estabelecidas para estruturar a análise a
partir de aspectos comuns às quatro notícias que, claramente trouxeram
informações acerca desses quatro eixos, ou seja, sobre o porquê da mobilização e
das manifestações, quem seriam os manifestantes, quais as suas formas de
manifestação e por fim, como as autoridades se posicionaram diante do evento
que, inicialmente se concentrou na capital paulista.
1. Os movimentos sociais contemporâneos
Segundo Castells (2013, p. 11), foi possível materializar o complexo cenário
de insatisfação mundial que se instaurou a partir de 2010, na Tunísia. De fato,
políticos, governos e mídia viram-se expostos diante de um povo esgotado, vazio,
sem esperança e sem confiança. Perdeu-se a confiança. “E a confiança é o que
aglutina a sociedade, o mercado e as instituições. Sem confiança o contrato social
se dissolve e as pessoas desaparecem ao se transformarem em indivíduos
defensivos lutando pela sobrevivência” (CASTELLS, 2013, p. 11)
Esses indivíduos que se juntaram, formaram-se em rede (através da
“segurança do ciberespaço”) e depois amarraram as ideias e ganharam o apoio de
milhões com base na experiência humana e suas reivindicações.
Para o autor, esses movimentos se espalharam por contágio num mundo
ligado pela internet. Começaram no mundo árabe, em 2010, com as revoluções
egípcias, com a revolução da liberdade e da dignidade, na Tunísia, com a
revolução das panelas, na Islândia, ambas em 2010. Percorreram a Espanha (“Os
Indignados”), os Estados Unidos (“Occupy Wall Street”) e chegaram ao Brasil com
a eclosão das manifestações de junho de 2013.
Ao analisar a formação, a dinâmica, os valores e as perspectivas de
transformação social desses movimentos, Castells (2013, p. 13) afirma:
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Em todos os casos, os movimentos ignoraram partidos políticos,
desconfiaram da mídia, não reconheceram nenhuma liderança e
rejeitaram toda a organização formal, sustentando-se na internet, em
assembleias locais para o debate coletivo e a tomada de decisões
(CASTELLS, 2013, p. 13).

E tornou-se é impossível desconsiderar a proatividade do Movimento Passe
Livre (MPL) nas manifestações que ocorreram no Brasil em 2013, mas o
engajamento no evento uniu grupos e pessoas das mais diversas convicções em
favor de uma causa comum: contra o aumento das passagens e pelo respeito ao
ser humano como cidadão.
Para Castells (2013, p. 15), uma comunicação socializada é a principal
fonte da produção social de significados e esse processo caracteriza-se pela
diversidade. Porém, uma característica comum a todos é que as pessoas
dependem muito das mensagens difundidas. Devido às transformações
tecnológicas que ocorreram nos últimos anos, configura-se uma sociedade em
rede sem fio que processa mensagem de muitos para muitos (comunicação de
massa), “com potencial de alcançar uma multiplicidade de receptores e de
conectar a um número infindável de redes que transmitem informações. Assim, as
redes de comunicação são decisivas na construção do poder”.
Essas redes teriam o interesse comum de controlar as regras e as normas
diante de um sistema político que responda a seus interesses e valores. Assim, “o
Estado constitui a rede-padrão para o funcionamento de todas as outras redes de
poder” (CASTELLS, 2013, p. 17).
É fato que esses atores e espaços têm desempenhado papel fundamental
na história das mudanças sociais porque criam uma comunidade, constituindo
proximidade, assumem e ocupam o espaço, reivindicando a cidade e o que ela
pode proporcionar, constroem uma comunidade livre e criam verdadeiro espaço de
deliberação e de tomada de decisões ajustadas aos interesses comuns.
Segundo Castells (2013, p. 20), eles aspiram justiça e denunciam inúmeras
incoerências e atrocidades: pobreza, exploração econômica, desigualdade,
comunidade política antidemocrática, estados repressivos, judiciário injusto,
racismo, xenofobia, brutalidade, censura, fanatismo religioso, desrespeito à
liberdade individual, intolerância, xenofobismo, descuido com o planeta,
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gerontocracia, incitação à guerra, entre outras representações de dominações de
homens e mulheres em seus plenos estados de ignorância.
A questão-chave levantada por Castells (2013, p. 21) é “quando, como e
porque uma pessoa ou uma centena de pessoas decidem, individualmente, fazer
uma coisa que foram repetidamente aconselhadas a não fazer porque seriam
punidas”.
2. As jornadas de junho
A partir do início do mês de junho de 2013, uma série de manifestações
intensas se espalhou pelas principais capitais e regiões metropolitanas do país
para protestar contra o aumento das passagens de ônibus, trem e metrô. Essas
manifestações também protestaram contra o aumento dos alimentos, dos
alugueis, do empobrecimento de serviços públicos no Brasil (educação, saúde,
moradia) e do atual ambiente político hostil, pautado em diversos casos de
corrupção.
Castells (213, p. 182) conta que essas manifestações aconteceram sem
que ninguém esperasse, sem líderes, sem partidos e inicialmente, sem apoio da
mídia, pela mobilidade e contra a especulação imobiliária e a corrupção municipal.
Grande parte das mobilizações foi organizada através das redes sociais,
tendo como precursores os membros do Movimento Passe Livre (MPL). O
termo "vandalismo" e a violência policial acabaram ganhando as páginas e as
imagens dos veículos de comunicação quando começaram os registros violentos
durante os atos, resultando em manifestantes e policiais feridos. A repressão
policial chamou atenção da sociedade e foi motivo para intensificar os protestos.
O Movimento Passe Livre (MPL) chamou a todos para o protesto, tendo em
vista a possibilidade de reajustes nas passagens. O prefeito de São Paulo,
Fernando Haddad já havia cogitado tal acréscimo durante as eleições,
argumentando que o reajuste estaria abaixo da inflação. Adiado em janeiro, o
reajuste era previsto para o mês de junho e por isso possibilitou convidar as
pessoas para o ato um mês antes.
No dia 17 de junho, o Rio foi palco de uma grande passeata que reuniu
mais de 100 mil pessoas que protestaram contra os gastos para a Copa do
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Mundo, das Confederações, a corrupção e, principalmente, o aumento das tarifas
de transporte público. O protesto foi quase todo pacífico. Porém, no final do ato,
um grupo infiltrado de manifestantes radicais promoveu um festival de pancadaria.
O Palácio Tiradentes, sede da Assembleia Legislativa do Rio (Alerj), foi invadido e
depredado. Era o cartão de visita dos chamados Black blocs no cenário das
manifestações no estado.
Após o sexto ato (18 de junho), os governos baixam as tarifas e o
movimento se sente vitorioso. Mas, além de outras pautas, a interpretação da
violência foi decisiva no decorrer dos acontecimentos. “Na dinâmica dos protestos
de junho a maior alteração registrada resultou da ação policial”. A seguir, a mídia
se viu forçada a apoiar o movimento, com sua própria pauta, é claro. Nesse
sentido, não a violência, mas sua apropriação pela imprensa teria sim alterado
profundamente a dinâmica dos acontecimentos.
Com repercussão e reflexo em todo território nacional e internacional, o
governo brasileiro passou a atender algumas reivindicações: o Congresso votou a
favor de a corrupção ser tratada como crime hediondo, arquivou a PEC 37 e
proibiu as votações secretas. Governos estaduais voltaram a praticar os preços
antigos das passagens. Nas ruas, crescia o número de pessoas nas passeatas. As
manifestações no Brasil foram comparadas aos protestos da Primavera Árabe, em
países árabes, Los Indignados, na Espanha e o Occupy Wall St, nos Estados
Unidos.
3. O enquadramento
Segundo Soares (2012, p. 3), o conceito de enquadramento (framing)
surgiu na Sociologia, mas foi trazido para os estudos de comunicação para referirse às propriedades construtivas das representações jornalísticas. O conceito vem
da obra Frame analysis, de Erving Goffman, sociólogo americano que pretendia
analisar a organização da experiência individual na interação social do quotidiano.
Nessa obra, os enquadramentos foram definidos como marcos interpretativos. As
pessoas atribuíam então sentido aos acontecimentos e situações sociais através
de uma pergunta básica: “o que está acontecendo aqui”? Ou seja, o
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enquadramento implica em um processo de definição e construção de sentido
para os eventos do cotidiano.
Na perspectiva de Tankard, Porto (2002, p. 3) destaca que o
enquadramento oferece um instrumento para analisar empiricamente o papel da
mídia na construção da hegemonia e também para dinamizar perspectivas
teóricas já existentes como, por exemplo, a da agenda-setting.
Em suas revisões, Rothberg (2005, p. 17) indica que o enquadramento é
uma noção útil para entender o mecanismo de contar histórias no jornalismo
político. Para este autor, o conceito de enquadramento é caracterizado como algo
mais sofisticado do que as usuais teorias empregadas e propõe buscar as
tendências supostamente apresentadas de forma sistemática.
Para Porto (2002), o enquadramento é um princípio de organização que
governa os eventos sociais e o nosso envolvimento nesses eventos. Através do
enquadramento as pessoas se permitem fazer sentido dos eventos e das
situações sociais.
Para Gonçalves (2005), a introdução da noção de frame nas ciências
sociais e humanas deve-se ao antropólogo e epistemólogo da comunicação angloamericana, Gregory Bateson. Mas, segundo Porto (2004, p.5), o conceito foi
utilizado pela primeira vez pela socióloga Gaye Tuchman, que defende que o
enquadramento constitui uma característica essencial das notícias, que
apresentam e orientam um entendimento específico do assunto em questão e
constroem determinadas realidades. Ela se dedicou à conceituação do termo em
seu livro Making News, mas não teria definido claramente o conceito porque não
verificou como os enquadramentos dariam forma à realidade, não aplicou o
conceito em fatos recorrentes da cobertura midiática.
Seria Todd Gitlin, em The whole world is watching (1980), o primeiro autor a
propor uma definição clara e sistemática do enquadramento:
Os enquadramentos da mídia […] organizam o mundo tanto para os
jornalistas que escrevem relatos sobre ele, como também, em um grau
importante, para nós que recorremos às suas notícias. Enquadramentos
da mídia são padrões persistentes de cognição, interpretação e
apresentação, de seleção, ênfase e exclusão, através dos quais os
manipuladores de símbolos organizam o discurso, seja verbal ou visual,
de forma rotineira (GITLIN, 1980).
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Entman (1994), por sua vez, define e resume os principais aspectos do
enquadramento:
O enquadramento envolve essencialmente seleção e saliência.
Enquadrar significa selecionar alguns aspectos de uma realidade
percebida e fazê-los mais salientes em um texto comunicativo, de forma a
promover uma definição particular do problema, uma interpretação
causal, uma avaliação moral e/ou uma recomendação de tratamento para
o item descrito (ENTMAN, 1994 p. 294).

Os investigadores percebem esses enquadramentos como um complexo
cognitivo de esquemas, estabelecidos no discurso público, político ou entre
mídias, e como manifesto em estruturas textuais. “Os enquadramentos funcionam
como princípios básicos de organização das nossas experiências. Definem não só
a forma como interpretamos as situações, mas também como interagimos com os
outros. Estruturam, em síntese, a nossa experiência da realidade” (GONÇALVES,
2005, p. 158).
Segundo Rothberg (2005, p. 24) “os enquadramentos da política devem ser
considerados como parte integrante de um gênero de produto midiático” com
roteiros pré-determinados para cativar o público. Esses gêneros possuem histórias
e trajetórias distintas, influenciadas pelas relações entre editores e receptores. A
política é contada como uma história, e os políticos dão sentido aos eventos
através de narrativas que cativam leitores e telespectadores.
Porto (2002) divide em duas vertentes as pesquisas que utilizam tal
referencial. De um lado, estão os estudos, realizados com grupos focais, do
impacto dos enquadramentos da mídia sobre o entendimento da audiência em
relação a temas políticos. De outro lado, investiga-se como determinado tema é
enquadrado pela mídia. Surgem, sob esta segunda perspectiva, os
enquadramentos que ele denomina como temático, “corrida de cavalos”, cívico,
episódico, de interesse humano, de jogo, estratégico e dominante.
A análise de enquadramento, por sua vez, constitui uma abordagem
apropriada para o estudo das matérias jornalísticas (neste caso, as de revista)
numa perspectiva sociocultural e política, porque salienta o caráter construído da
mensagem, revelando o discurso entranhado “em textos supostamente objetivos,
imparciais e com função meramente referencial”. E porque também “acadêmicos
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brasileiros encontraram no conceito de enquadramento um instrumento de análise
importante para estudar a relação entre a mídia e os movimentos
sociais” (SOARES, 2012, p. 2).
4. O jornalismo magazine
Ao abordar as magazines, Vilas Boas (1996, p. 40), aponta que as revistas
também possuem, cada uma, a seu modo, seu estilo e sua linguagem, definidos,
muitas vezes, “pelo modo de “angular” a matéria, de redigir o texto e pelo ponto de
vista predeterminado”. E mesmo com suas especificidades, a revista segue o
mesmo preceito dos jornais diários porque deve conter linguagem de fácil
assimilação e conciliar o domínio da técnica com a improvisação.
O autor aponta que a revista preenche lacunas informativas deixadas pelos
jornais, pelo rádio e até mesmo pela televisão. Além de ter um visual mais
sofisticado, a revista ainda apresenta uma grande diferença na construção textual
porque pode ser mais criativa devido ao tempo e aos recursos estilísticos
disponíveis.
Revista e jornal são além de tudo, circunstancialmente diferentes. A
periodicidade é fator determinante no estilo de texto de uma revista. As
revistas de informação chegam às bancas do mesmo modo que um
sabonete chega ao supermercado. Por isso precisam de atrativos que as
diferenciem do jornalismo dinâmico e veloz de todos os dias. O texto das
revistas de notícias é um desses atrativos. Utiliza recursos que, nos
limites do posicionamento político-empresarial, são a conciliação da
prática de noticiar com a de narrar (VILAS BOAS, 1996, p. 101).

Visivelmente, o formato também evidencia as diferenças entre a revista e os
outros meios. O mais comum, por exemplo, de 20,2x26,6cm (tamanho das revistas
Veja e Time) é o que melhor utiliza o papel. Além de economia, devemos destacar
que a leitura de uma revista é muito mais agradável porque não suja as mãos,
cabe em qualquer bolsa ou mochila e seu papel e impressão garantem uma
qualidade de texto e imagem muito superior.
Também seria a periodicidade um fator diferenciador. Além de interferir
muito no trabalho dos jornalistas, a periodicidade possibilita ou não criatividade e
profundidade na abordagem dos fatos. Em relação às revistas, não devem
somente se restringir a apresentar meros resumos semanais. “É sempre
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necessário explorar novos ângulos, buscar notícias exclusivas, ajustar o foco para
aquilo que se deseja saber, conforme o leitor de cada publicação” (SCALZO, 2013,
p. 41).
As revistas não compartilham do problema que hoje os jornais enfrentam, o
de ter de perceber de maneira rápida o acontecimento. Na revista é possível fugir
da factualidade excessiva, da superficialidade e mergulhar em um assunto que
almeja ser mais explorado, de forma diferente e sem apresentar equívocos.
Vilas Boas (1996, p. 71) analisa aspectos específicos das magazines
semanais (entre eles, gramática própria, diagnóstico, sensacionalismo,
contemporaneidade) e as divide em três grupos estilísticos: as ilustradas, as
especializadas e as de informação-geral. A revista engloba também uma variedade
de estilos, é mais literária e mais artística, “é uma prática jornalística diferenciada”.
Um estilo herdeiro do New Journalism, movimento que resgata a tradição literária
e autoriza o jornalista a viver a situação dos entrevistados.
Seu planejamento editorial trabalha, de maneira harmoniosa, “ritmo gráfico,
visual e sentido das palavras”. O jornalista deve se empenhar ao máximo para
garantir o interesse constante do leitor na leitura. Para tanto, a capa é produzida
com “atrativos de uma embalagem”. A notícia deve ser explorada de um modo
mais amplo e interpretativo, destaca Vilas Boas (1996, p. 70).
Aqui a frase criativa substitui o lead, sendo, portanto, a forma de abertura
uma das principais diferenças entre o texto de revista e o texto de jornal diário. A
introdução das matérias é quase sempre uma narrativa climática e sua estrutura
baseada em antíteses. Cria-se um clima de tensão e angústia, que motiva e
desperta o interesse para, em seguida, explicar os fatos (VILAS BOAS, 1996, p.
72).
O estilo magazine permite acrescentar beleza, sofisticação, elegância e
sensibilidade ao texto. E o jornalista não pode esquecer que o que o orienta é o
texto bonito, sedutor e prazeroso de ler. “O exercício de escrever uma determinada
matéria é singular, porque acaba num ponto final. Mas a experiência acumulada é
plural porque forma o estilo do homem e do veículo” (VILAS BOAS, 1996, p. 102).
Diferente do jornal diário, extensivo, nas palavras de Luis Beltrão (rodapé),
citado por Vilas Boas (1996, p. 77), o jornalismo de revista pretende ser intensivo,
ou seja, exercido à base de mais reflexão, mais completo, mais profundo, que

!
153

•

Cidades, Mobilidade, Participação e Cidadania

I Congresso Internacional de Mídia e Tecnologia - “Neil Postman“ e a Nova Ecologia dos Meios
Universidade Estadual Paulista – Unesp, Bauru, Brasil, 04 a 06 de outubro de 2017

possibilite interpretação. “De modo geral, o jornalismo interpretativo deve ser um
trabalho coordenado. O produto (ou a notícia) que será publicado é a informação
em toda sua integridade. Captada, analisada e selecionada pelo jornalista. A ele
cabe o diagnóstico”.
Consequentemente, ao produzir a informação interpretativa, oferecendo
informação complementar, o jornalista, segundo Vilas Boas (1996, p. 81),
considerará ângulos espetaculares, sensacionais porque o sensacionalismo é uma
forma de sedução do texto de revista. Mais uma vez Vilas Boas cita Sodré ao
relacionar o sensacionalismo com o sucesso. Este último afirma que o sucesso de
um indivíduo, de um grupo ou de uma instituição garante prazer e satisfação para
o leitor, que gosta de sofisticação, luxo, beleza, feitos extraordinários e alta
posição social, fatores que fazem parte da “proposta Veja de ser”, por exemplo,
com a “Filosofia do agradável”.
Para Vilas Boas (1996), o estilo magazine produzido hoje obedece ao
critério comercial e é com ele que o jornalismo realiza plenamente suas
potencialidades como produto. Medina (1978), ao propor as categorias de análise
para a estrutura da mensagem jornalística para sua pesquisa, ou seja, angulação,
edição, captação e formulação, destacou que a notícia sofre as consequências da
circunstância histórica de que é um produto à venda, e pensado como algo de
notável eficiência técnica.
O acontecimento trazido pela revista é apresentado como se fosse verdade
absoluta. A revista revela-se como instrumento para conhecer essa verdade. Sua
abordagem editorial então é assunto culminante e decisivo na relação que tem
com o público leitor e ao superar a distinção entre gêneros informativo e
interpretativo, traz um texto “editorializado”, onde o tratamento dado pela
reportagem ao assunto encerra uma visão do fato.
Melo (2003, p. 73) destaca que os meios de comunicação influenciam
pessoas, mobilizam e comovem grupos e sociedades. “São, portanto, veículos que
se movem na direção que lhes é dada pelas forças sociais que os controlam e que
refletem também as contradições inerentes às estruturas societárias que existem”.
De fato, na revista não há formas muito rígidas de redação como em um
jornal diário. Para escrever em revista é preciso inspiração e criatividade. Uma
revista deve ir além do fato, mas não deve ter a pretensão de dar a palavra final e
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sim abordar o conceito de notícia de um modo mais amplo e contextualizado. “A
revista semanal de informações deve tratar o conceito de noticia de um modo mais
amplo, reestabelecendo um contexto maior” (VILAS BOAS, p. 74, 1996).
É preciso então, de acordo com Schwaab (2013, p. 297), questionar o tipo
de jornalismo produzido por essas revistas, de acordo com suas especificidades,
compreendendo a própria revista e o seu jornalismo.

Considerações finais
As análises das edições de Veja permitiram confirmar a hipótese de que a
imprensa, de modo geral, sempre se posicionou e continua se posicionando de
uma maneira mais tradicional e conservadora em relação às manifestações em
geral. Os manifestantes teriam sido os mais qualificados.
No veículo em questão notou-se o mesmo padrão implícito identificado por
McFarlane e Hay (2003) acerca dos enquadramentos de protesto, segundo o qual
um modelo de rotina implícito, através de técnicas de marginalização, deslegitima
as manifestações de protesto. Uma cobertura, assim, surge como produto de uma
série de influências: preconceitos, convenções profissionais, práticas e ideologias,
imperativos organizacionais, visões socioculturais e uma ideologia hegemônica
subjacente.
É realmente perceptível a existência de um “paradigma de protesto” ou
“enquadramento de protesto” em Veja, nas quais as categorias examinadas,
razões do movimento, manifestantes e formas de manifestações são
desqualificados, caracterizados superficialmente, sem levar em consideração suas
posições e propostas. Confirma-se então a hipótese de que esses veículos
deslegitimam, marginalizam e demonizam manifestações de protesto.
Grande parte do conteúdo das notícias se concentra em qualificar a
aparência e as ações violentas dos manifestantes e não seus problemas, seus
anseios, lutas e necessidades. Veja os coloca contra a polícia, minimiza sua
eficácia, realça o desvio de alguns manifestantes e diminue suas contribuições.
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Manifestações marcadas por muitos confrontos e com notável ação
equivocada da polícia seriam mais avaliadas por sua desenvoltura do que por
suas causas e necessidades, como atentou McLeod e Detenber (1999) acerca dos
Enquadramentos de Protesto, o que ficou muito claro nas abordagens da revista
Veja.
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Uso e apropriação do Facebook pelo ativismo em defesa da
democratização da comunicação: um estudo de caso3
Luiz Francisco ANANIAS JUNIOR4
Antônio Carlos SARDINHA5
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Resumo
O presente artigo apresenta apontamentos conceituais e analíticos sobre o uso e
apropriação da rede social Facebook pelo Fórum Nacional de Democratização da
Comunicação (FNDC), a partir de monitoramento realizado no período de maio de
2016. Por meio de pesquisa exploratória e tomando como base as dimensões
comunicacionais das práticas sociais sugeridas por Vizer (2007) no espaço
tecnoinformacional, apresenta-se características gerais do uso e apropriação do
Facebook pelo referido movimento social, destacando a perspectiva instrumental e
difusionista, pouco estratégica dessa ação comunicacional do FNDC na rede
social em questão. Além dos apontamentos, o estudo ainda traz à tona a questão
da cidadania e seus aportes a partir da mobilização e também alguns
delineamentos teóricos sobre o ativismo e sua conceituação para a compreensão
do ativismo digital, a partir da identificação do desdobramento das análises dos
dados obtidos através do monitoramento da página do movimento proposto no
período indicado.
Palavras-chave: ativismo; ativismo online; Facebook; usos e apropriações; FNDC.
1. Delineamentos teóricos
Melucci (2001) sugere que é importante observar ‘por dentro’ os movimentos
sociais, na tentativa de descobrir o que dizem sobre eles mesmos e não apenas
entender os aspectos que produzem a ação coletiva. Nesse sentido, Melucci
(1989) conceitua os movimentos sociais a partir de três elementos interrelacionados: uma forma de ação coletiva baseada na (a) solidariedade, (b) no
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desenvolvimento de um conflito, e (c) como aquele que rompe com os limites do
sistema em que ocorre a ação (p. 57). Essas dimensões contribuem para uma
diferenciação de um movimento social de outros movimentos, protestos e/ou
movimentações. Em tempos de acrescentamento das ações no espaço digital pela
ampliação da infra-estrutura tecnológica da nominada sociedade em rede
(Castells, 1999), essa abordagem conceitual abre caminhos empiricamente
importantes para observar a ação coletiva nos espaços digitais.
Conflito, solidariedade e rompimento dos limites do sistema são para Melucci
(1989, p. 57) dimensões analíticas básicas para observar as ações coletivas.
Defino conflito como uma relação entre atores opostos, lutando
pelos mesmos recursos aos quais ambos dão um valor. A
solidariedade é a capacidade de os atores partilharem uma
identidade coletiva (isto é, a capacidade de reconhecer e ser
reconhecido como uma parte da mesma unidade social). Os limites
de um sistema indicam o espectro de variações tolerado dentro de
sua estrutura existente. Um rompimento destes limites empurra um
sistema para além do espectro aceitável de variações

Nessa abordagem, Melucci apresenta três tipos de ações associadas aos
movimentos sociais. Ele chama de reivindicativa a ação que coloca o conflito
tematizado no contexto distributivo; a ação política que enfrenta as questões
desiguais no acesso à arena política e aponta a necessidade de democratização
dessas arenas e, por fim, a ação antagonista que contesta as desigualdades de
um sistema produtivo-desenvolvimentista. Nesse contexto, os movimentos sociais
contemporâneos têm simbolicamente de produzir pela ação coletiva um sentido
para reflexionar e problematizar as questões de uma dada sociedade, em uma
ação na ordem do cultural/simbólico.
Do ponto de vista organizativo, Melucci (1989) adota a ideia de que, ao se referir
aos movimentos sociais mais recentes, o que se tem são redes de movimentos ou
de áreas de movimento, ou seja, o (com) partilhamento na lógica organizativa
digital de uma dada cultura de ação coletiva identitariamente demarcada, que
permite um fluxo e contra-fluxo de trocas simbólicas. A partir da compreensão do
autor, o que se pode inferir é que a forma organizativa é potencialmente política,
não um instrumento apenas para ação coletiva. A forma organizativa gera relações
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que se tornam parâmetro para esses pequenos grupos em rede vivam aquilo que
pregam ou praticam como proposta política.
Essa perspectiva em torno da organização dos movimentos na
contemporaneidade destacada por Melucci (1989) delineiam o cenário, como
dissemos, para observar a ação coletiva nos espaços virtuais, possibilitados pela
apropriação e uso das tecnologias da informação e da comunicação, foco da
análise que empreenderemos neste texto.
No entanto, perceber essa forma organizativa na dimensão de atuação que os
movimentos sociais possuem requer uma leitura comunicacional que permite
realizar essa observação por uma dimensão comunicativa constitutiva. Vizer
(2007) contribui, nesse sentido, ao apontar para uma dimensão de análise que
observa não a dimensão macro da ação coletiva, mas aquele ‘olhar para dentro’,
que apontamos inicialmente ser uma medida importante para reflexão sobre os
movimentos sociais. Esse olhar implica em captar natureza, dinâmica e estratégias
das formas organizativas relativas aos movimentos sociais. Essas dimensões são
perpassadas por práticas, discursos e mecanismos que são produzidos na ação
coletiva orientada para um enfrentamento contra aspectos redistributivos, políticos,
culturais e econômicos injustos e desiguais.
Nessa vertente, o autor propõe uma metodologia de análise das ações de
coletivos sociais organizada em seis dimensões: 1) técnicas, conhecimentos e
práticas instrumentais de ação; 2) relações de poder instituídas; 3) ações de
resistência e transformação; 4) formas de apropriação de tempo e espaço; 5)
reconstrução dos vínculos e 6) universo da cultura, da comunicação e das formas
simbólicas (Vizer, 2007, p.25). A compreensão é de que essas dimensões
constituem os elementos para produção da ação coletiva, na medida em que
a articulação e a combinação das diferentes categorias organiza e
estrutura nos atores sociais a percepção, crença e ação sobre a
realidade em diferentes ordens, desde o mundo real, passando
pelos processos simbólicos e comunicativos, até mobilizar os
imaginários da vida social. (VIZER, 2007, p. 26)

Essa mobilização de sentidos em torno de uma organização em redes de
movimento torna-se, portanto, elementos centrais para analisar, na perspectiva de
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Vizer, a ação coletiva, tomando como referência a centralidade das disputas por
sentidos que marcam a sociedade contemporânea.
De acordo com Vizer, as práticas sociais (incluindo as ações nos movimentos
sociais) se expressam na perspectiva do discurso e da comunicação em três
dimensões:
a) como referenciação e construção simbólica do mundo dos objetos (realidade
externa); b) como função de interreferenciação entre atores sociais (interação
social); e c) como dimensão autorrenferencial (marcas de identidade e
identificação) (Vizer, 2007, p.26-27)
Considerando os elementos citados como fundamentais para substanciar a
construção da ação coletiva e estruturação de um movimento social, o uso e
apropriação das mídias (sobretudo as digitais) ganha um sentido para observar a
dinâmica, características e a dimensão das ações coletivas que se estruturam no
ciberespaço, sobretudo quando compartilhamos a compreensão de Vizer (2007)
de que as mídias realizam a mediação na dimensão simbólica. Como mediadoras
nesse âmbito, portanto, as mídias, atuam na construção de dispositivos
regulatórios no âmbito da circulação de sentidos.

É por essa capacidade se

tornam, portanto, campos estratégicos nos conflitos envolvendo construção,
disputa e legitimação de sentidos.
2. O(s) movimento(s) de luta pela democratização da comunicação
A defesa do direito à comunicação, associada à demanda por democratizar os
sistemas midiáticos, originalmente foi a demanda que reuniu grupos e atores
sociais em torno de um movimento pela democratização da comunicação.

O

primeiro aceno nesse sentido foi a criação, a partir de 1984, da Frente Nacional
por Políticas Democráticas de Comunicação. Em 1987, esta Frente se estrutura no
Movimento Nacional pela Democratização da Comunicação (MNDC). Em 1991, o
MNDC se estrutura e ganha corpo em um movimento social com agendas,
estratégias e identidades mais delineadas, constituindo formalmente, em 1995,
como Fórum Nacional de Democratização da Comunicação (FNDC).
Esse cenário é marcado no país por uma confluência contraditória: por um lado
ampliação da esfera pública com a participação política de atores sociais diversos
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e, por outro, a implementação de uma agenda neoliberal, conforme aponta
Dagnino (2004).
A coincidência na exigência de uma sociedade civil ativa e
propositiva, que estes dois projetos antagônicos apresentam, é, de
fato, emblemática de uma série de outras “coincidências” no nível
do discurso, referências comuns que, examinadas com cuidado,
escondem distinções e divergências fundamentais. Assim, o que
essa “confluência perversa” determina é um obscurecimento
dessas distinções e divergências, por meio de um vocabulário
comum e de procedimentos e mecanismos institucionais que
guardam uma similaridade significativa. (DAGNINO, 2004, p.99)

Nesse jogo, está em disputa uma definição de sentido para a cidadania, sob uma
dimensão cultural (Dagnino, 2004). Nesse cenário, o desenho de um configurado
movimento pela democratização da comunicação se estrutura considerando que a
defesa da democracia na comunicação é elemento estruturante, que envolve o
direito à comunicação como pilar de uma sociedade democrática.
Em outros termos, a equidade na ocupação de um campo estratégico de
mediação simbólica que se traduz no acesso à produção, circulação e recepção
de artefatos midiáticos está intrinsecamente ligada aos elementos constitutivos da
reconfigurada noção de cidadania agendada por movimentos sociais no país.
Nessa perspectiva, a agenda que organizou a ação política do movimento de
democratização da comunicação, ganhando força com a criação do FNDC, na
década de 90, foram diversas: questões regulatórias (leis mais cidadãs para
pensar a natureza pública dos serviços de radiodifusão, a democratização no
acesso a canais de radiodifusão (com destaque para a comunicação comunitária)
e instituição de mecanismos de controle social dos serviços de comunicação no
país. Destaca-se que a concentração de mídia em poucos grupos econômicos
torna esse cenário de demandas ainda mais conflituoso.
Com I Conferência Nacional de Comunicação (CONFECOM), em 2009, a agenda
de demandas do movimento de luta pelo direito à comunicação tem um escopo
ampliado, a partir da associação de muitos outros atores e movimentos sociais
que participaram desse processo resultante de uma mobilização em todo o país. É
o caso da agenda dos movimentos de mulheres, negros, associações e grupos
culturais, do setor produtivo de audiovisual, pesquisadores e associações civis
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interessadas em discutir os meios de comunicação no contexto das lutas por
direitos humanos de um modo geral.
Essa agregação/ampliação de atores e agendas de mobilização em torno da
democracia para o exercício ao direito à comunicação confere ao movimento de
democratização pela comunicação, nucleado em torno do Fórum Nacional pela
Democratização da Comunicação (FNDC), capilaridade em outros coletivos e
movimentos sociais historicamente atuantes. Atualmente, o FNDC conta com 69
organizações nacionais filiadas e está organizado em comitês regionais em 19
estados brasileiros.7
3. Percurso metodológico e analítico
A proposta central da análise que permeia a pesquisa empírica é identificar e
descrever as características e natureza de uso e apropriação dos recursos
técnicos disponíveis na rede social Facebook pelo Fórum Nacional de
Democratização da Comunicação - FNDC.
A hipótese delineadora central é perceber se, apesar da especificidade do
movimento de comunicação e, por certo, compreender minimamente as
estratégias de disputas de sentido na sociedade da informação, o uso dos
recursos técnicos nos espaços digitais usados pelo FNDC adota uma perspectiva
padrão de uso dos recursos técnicos digitais: difusionista e informacional, com viés
de divulgação de conteúdos.
Evidente que gerir a circulação de sentidos é fator estratégico para um movimento
social, no entanto, a perspectiva em que são colocados para circular discursos,
saberes, informações e conhecimento pode ser revisada no contexto da ação
política do próprio movimento social.
O entendimento é o de que a produção de sentido em torno do direito à
comunicação e democratização da comunicação, como elementos centrais e
difusos para mobilização e intersecção (estruturante) com outras demandas
sociais, requer ações comunicativas que, além de visibilidade, possibilite a
construção de uma identidade para a ação coletiva nessa área, considerando a

7

Informação disponível em: http://fndc.org.br/forum/entidades-associadas/. Acesso em 28 jun
2016.
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transversalidade e pluralidade de sentidos que reivindica a luta pelo direito e
democratização da comunicação.
Ao observarmos características, natureza de uso e apropriação dos recursos
técnicos no Facebook e suas distintas formas de assimilação pelo FNDC,
consideramos, a partir das três dimensões sugeridas acima por Vizer (2007) para
observar a dimensão comunicacional das práticas sociais do movimento social, os
seguintes aspectos:
a) a ideia (e capacidade) de produzir sentido a partir do uso da mídia social sobre
a agenda que estrutura a realidade envolvendo a luta por democratizar e
garantir o direito á comunicação;
b) a capacidade que o uso da mídia social possui em promoção de interação
social entre os atores;
c) a possibilidade de promover no espaço de comunicação/interação da mídia
social a identidade/identificação desse movimento articulado de luta pela
comunicação como direito;
O percurso metodológico adotado na coleta de dados foi mediante o
monitoramento mensal (mês maio de 2016) de todo o conteúdo divulgado nas
páginas oficiais do FNDC. Foram observados os seguintes aspectos:
a) Natureza e fontes do conteúdo (considerando se o conteúdo teve produção
do movimento ou reprodução de outras fontes produtoras de conteúdo; em
caso de produção própria avaliou-se a natureza, se institucional e/ou
colaborativa com a participação dos atores e/ou ativistas);
b) Tipologia de conteúdo (opinativo e/ou informativo, considerando a relação
entre informação e opinião na formação de discursos sobre a agenda de
luta);
c) Função atribuída ao conteúdo publicado/divulgado: se analíticointerpretativo, prestação de serviço aos ativistas e/ou público em geral;
Sobre a uso das mídias digitais pelo FNDC, ponderou-se para fins de observação
ao longo do monitoramento os seguintes quesitos:
d) Interação e participação (referente ao uso dos recursos de interação
disponível na mídia analisada);
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e) Conteúdo da interação (verificou-se o tipo de comentários: analíticos,
meramente opinativos, informativos com reprodução de informação de
outras fontes);
f) Lógica da interação (definiram-se categorias como aberta, monitorada, com
regras, dialógica, responsiva).
De acordo com Kirkpatrick (2011), o Facebook, cujo nome inicial era Thefacebook,
foi criado em 2004 pelo norte americano Mark Zuckeberg juntamente com seus
colegas de faculdade: Eduardo Saverin, Dustin Moskovitz e Chris Hughes, cujo
lançamento ocorreu no dia 4 de fevereiro do mesmo ano.
A rede social, por assim dizer, trabalha por meio de perfis pessoais, páginas (de
empresas, celebridades, entidades, ONGS, etc.) e comunidades, nas quais
qualquer pessoa que possua acesso à internet pode tornar-se um membro da
mesma a partir da criação de uma conta no site. Após a criação da conta você é
automaticamente direcionado à uma página na qual será preciso disponibilizar no
site algumas informações obrigatórias e outras não, tais como: informações
pessoais, estudo, trabalho, relacionamento, estilo musical de interesse, inclusão
de familiares (este item precisa ser aprovado pela pessoa que você indicou ser
seu familiar), entre outros.
4. Análise e monitoramento da página do FNDC no Facebook
O Facebook se mostrou, e cada vez mais se mostra, uma ferramenta efetiva na
disseminação de ideias e conceitos atuais. Apesar de ser considerado por muitos
como mais uma rede social que as pessoas usam para exporem suas vidas, ele,
quando considerado uma forma de alcançar milhares de individuos, torna-se uma
rede mais que social, uma rede política, permitindo a visibilidade de fatos atuais de
maneira concentrada e de fácil acesso. A internet e as redes sociais podem ser
utilizadas tanto para entretenimento quanto para o engajamento em causas sociais
e a politização e para a busca por saber o que está ocorrendo na sociedade
contemporânea.
Durante trinta e um dias, observou-se como um movimento social pode mobilizar
pessoas e uni-las em uma mesma luta, inclusive políticos conhecidos. A página do
FNDC tinha 14.799 curtidas no dia quatro de maio e 15.198 curtidas no dia
primeiro de junho. Neste mês houve uma movimentação intensa na página, devido
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os acontecimentos políticos que tiveram consequências relevantes não só para a
sociedade civil, como para a comunicação pública do país.
No período de análise foram realizadas cento e vinte e duas postagens divididas
entre links próprios que levam para o site do FNDC, links para sites de terceiros,
imagens com textos no próprio Facebook e compartilhamentos de outras páginas
da rede social. Entre os dias três e quatro de maio, as postagens foram focadas no
compartilhamento da agenda das mobilizações contra o monopólio midiático,
programadas nas principais cidades do Brasil. As postagens continham a agenda
e uma imagem (Figura 1) com os dizeres “Monopólio é Golpe”, sendo a frase uma
das hashtags utilizadas.

"
Figura 1: Postagem com chamada: Monopólio é golpe

Observou-se que nos trinta dias de monitoramento no Facebook do FNDC foram
feitas 122 postagens, categorizadas em: a) Texto: Apenas postagens de texto,
sem imagens; b) Misto: Postagens que continham textos e imagens; c)
Compartilhamentos: Materiais como textos, fotos e vídeos que foram
compartilhados de outras páginas da rede; d) Links: Links compartilhados tendo ou
não textos antes do link; e e) Vídeo: Vídeos feitos pela própria página ou postados
diretamente por ela.
Com relação à origem do que foi publicado na página do FNDC, das cento e vinte
duas postagens, sessenta e oito eram links compartilhados, nos quais apenas dez
levavam para a página própria do FNDC e cinquenta e oito eram links que
indicavam produções de conteúdo externas.
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Na figura 2, observa-se de modo geral, que houve um número maior de postagens
próprias comparada às de terceiros:

"
Figura 2: Origem das publicações por tipo de conteúdo

As fontes utilizadas nesse tipo de movimentação da página também são
aquelas que acompanham as ideias propostas pelo Fórum, tais como: Portal
Imprensa (Carta Capital, Observatório da Imprensa, Portal Vermelho), Agências
(Brasil, Câmara e Senado), jornais (O Globo e Folha de S. Paulo), Revista Fórum,
mídias e portais independentes (Mídia Ninja, Jornalistas Livres, Coletivo
Intervozes, Comunique-se), entidades representativas (Intercom -Sociedade
Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação, Central Única dos
Trabalhadores (CUT), políticos e movimentos sociais.
Por ser um meio com grande visibilidade e com públicos variados os textos
encontrados eram em sua maioria simples, diretos e curtos possibilitando uma
leitura rápida e entendimento imediato sobre a situação que estava sendo relatada
(Figura 1). Além disso a página também apresentava convites para as
mobilizações e atos, com a publicação das programações diversas vezes ao dia.
Inclusive, deixando claro seu posicionamento contrário a alguns veículos
midiáticos do país, publicando textos e imagens que argumentavam a favor deste
posicionamento.
4.1. Comentários, curtidas e interações

!
167

•

Cidades, Mobilidade, Participação e Cidadania

I Congresso Internacional de Mídia e Tecnologia - “Neil Postman“ e a Nova Ecologia dos Meios
Universidade Estadual Paulista – Unesp, Bauru, Brasil, 04 a 06 de outubro de 2017

Cerca de 122 pessoas realizaram comentários nas postagens da página, sendo
68 homens e 54 mulheres . O total de ações entre curtidas, reações,
compartilhamentos e comentários, somaram 7.218.
Analisando de forma geral durante todo o período, percebeu-se que a
movimentação das novas opções da plataforma foi fraca diante dos recursos
utilizados anteriormente pelos interlocutores da página, na qual foram registradas
aproximadamente 3.683 curtidas e 2.906 compartilhamentos. Já as reações
contrarias foram 378 o que equivale a pouco mais de 10% do total das
manifestações.
Diante desses dados, não foram registradas ações de interlocução com os
comentários dos seguidores por parte da página naquele mês. Os interlocutores
acabavam interagindo entre si, na qual apoiavam diretamente as ações e
postagens da mesma, sem qualquer outra interação por parte dos administradores
da mesma.
Notou-se que o público interlocutor da página é um segmento que tem muito
acesso à informação. Ao visitar os perfis dos mesmos, observou-se que a maioria
era ligada diretamente ou indiretamente à área de comunicação. Por outro lado,
havia também a participação daqueles que interagiam por questão partidária.
5. Considerações
As ações comunicativas registradas pela análise do Facebook, nesse caso,
evidenciam uma agenda que identifica e nucleia grupos e seguidores em torno da
pauta política difundida nas mídias do FNDC. Nota-se que há um espaço
delineado que torna conhecida a agenda de mobilização como característica
desse movimento em que se presencia claramente nos termos de Melucci (1989)
a solidariedade entre os sujeitos envolvidos, mas também entre o projeto
societário defendido e interesses coletivos de toda uma sociedade. Nesse caso, o
que está em jogo é um conflito estruturante sob o qual o direito à comunicação é
uma demanda e as políticas públicas uma estratégia para romper com limites de
um dado sistema que, do ponto de vista comunicacional, ainda é monopolizado
por grupos e interesses particulares e pouco plurais.
A questão a ser pensada, nesse caso, é a de aproveitar as potencialidades e a
natureza de organização de uma mídia como o Facebook nesse contexto. O uso
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do potencial comunicativo (e não meramente informacional/instrumental) dessa
mídia passa pela possibilidade de construir a interação pelo conflito de
perspectivas, não necessariamente pelo consenso entre ativistas de um mesmo
campo ideológico.
Esse potencial deliberativo das interações que as ações comunicativas podem
promover no contexto das atividades políticas dos movimentos sociais, em
associação à capacidade de construção de uma identidade para essa ação
coletiva, envolvem estratégias capazes de inserir e disputar visibilidade em meio
às redes sociais. Inclusive, esse é um aspecto fundamental para observar a
capacidade de agendamento de temas e questões de interesse do movimento na
cibercultura política.
As ações de comunicação desencadeadas no contexto das mídias digitais envolve
uma capacidade estratégica para mediar o processo de circulação de discursos,
sentidos e narrativas de um modo geral. O desafio é evitar a difusão de sentido
com códigos fechados/especializados que são podem apoiar a compreensão em
torno da pauta política do movimento apenas para os que já estão inseridos nele.
É importante também desenvolver interações capazes de agregar novos ativistas
e mobilizar outros grupos sociais.
O que se nota no uso e apropriação das redes sociais pelo FNDC é a ação de
priorizar a divulgação e circulação de discursos, informações e conhecimentos que
objetivamente alimentam um denso fluxo de informações, que no cenário de
intensa circulação presente na internet, pode ficar restrita ao campo de visibilidade
compartilhado pelos sujeitos que partilham dessa luta política, com pouca
capilaridade em outras esferas de visibilidade. Considerando a complexidade e
desconhecimento sobre o sentido concreto para o cotidiano de muitos sujeitos do
que é estar em luta pelo direito e democratização da comunicação, a capacidade
de mobilização e articulação dessa agenda é desafiadora, sob o ponto de vista
comunicacional.
Somado a isso, a mídia em análise (Facebook), apesar de identificar elementos
que se aproximam da dimensão de interação e produção de um processo de
identificação com determinada agenda de luta, acaba aproveitada de modo
restrito, considerando a dinâmica de agregação de iguais ou simpatizantes da
causa, o que parece pouco estratégico na construção de redes de resistência

!
169

•

Cidades, Mobilidade, Participação e Cidadania

I Congresso Internacional de Mídia e Tecnologia - “Neil Postman“ e a Nova Ecologia dos Meios
Universidade Estadual Paulista – Unesp, Bauru, Brasil, 04 a 06 de outubro de 2017

capilares e robustas para além dos ativistas que já compreendem a natureza
dessa luta.
Essa dificuldade em promover o diálogo e a interação e trocas amplas geradoras
de divergência e conflito, com mais comunicação e menos difusão de informação e
agregação de iguais, é pouco visível ao observarmos a estratégia de uso dessa
ferramenta.
Acreditamos que essa possibilidade torna as ações políticas nesse espaço e o
próprio espaço em um objetivo/instrumento para uma ação política do movimento
e não a ação política em si desse movimento. O desafio é experienciar no próprio
uso da ferramenta o direito à comunicação como ideal de luta levada a cabo pelo
movimento em questão.

Esses aspectos, inclusive, requerem aprofundamento

que não cabe a esse artigo e que pode gerar novas interrogações para estudos
empíricos dessa natureza.
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Teoria, Técnica e Prática: da atualização dos conceitos à informação
gerada, armazenada, recuperada, processada e transmitida8
Osvando J. de MORAIS9
Universidade Estadual Paulista – Unesp, Bauru, SP
Resumo
O caráter do Conhecimento movido pela experiência, como quer Kant, já define com muita
ênfase as relações entre teoria, técnica e prática. Pensa-se como exemplo no acúmulo de
experiências humanas através da práxis, em relação à evolução tecnológica até chegar
ao digital. Por isso mesmo, o contexto exige necessárias e constantes atualizações dos
conceitos, principalmente, os de tecnologia, linguagens digitais, culturas e comunicação
em redes, que devem espelhar os intrincados e complexos processos em estudo. O
objetivo deste trabalho é o de mapear, organizar os elementos e levantar questões que
justifiquem explicações possíveis desta nova realidade humana que está sob múltiplos
efeitos de várias ordens. Nossa proposta buscará além de registrar este primeiro
momento no artigo proposto, fazer uma passagem do ritual de contemplação que tem
sentido de “existência teórica” ou tentativa de teoria, contrapondo-se aos conceitos de
“vida prática” e de vida imaginada pela razão, eclipsada pelas facilidades tecnológicas,
apontando, pelo menos, caminhos que traduzam esse processo em algo inteligível e
racional como mínima proposta teórica. Complementando esta mesma proposta de
trajetória teórica, analisar o conceito de rede, no contexto das ciências humanas, sem
esquecer sua origem e aplicações, mas objetivamente resgatar autores que desde o
século XVIII com Leonhard Euler e outros tantos pesquisadores aprofundaram o conceito
de rede em várias dimensões e áreas, e ainda acompanhar as revoluções tecnológicas
dos séculos XX e XXI, marcadas por diversos trabalhos como os de Manuel Castells.
Importante acrescentar que além de fazer um levantamento das ideias, autores, usos
práticos e teóricos, este trabalho propõe fazer uma reflexão tanto precisa quanto possível
sobre as implicações da revolução tecnológica agora digital nas ações e relações
humanas, como um exercício de contemplação, embrionário às teorias das mídias e seus
desdobramentos.
Palavras-chave: Teorias das mídias digitais. Teoria de Redes. Tecnologias. Conceitos.
Filosofia prática. Comunicação. Informação.

1. Prolegômenos: Considerações iniciais
O século XXI transita da revolução eletrônica para a digital com
abrangência planetária na complexidade das comunicações, ampliando
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indefinidamente as Ideias e conceitos sobre as transformações tecnológicas que
devem ser mais bem justificadas como um modelo que caminharia para uma
proposta de Teoria. Neste contexto, as ideias kantianas concebidas no século XIX
e outras tantas até meados do século XX são importantes para se pensar e
atualizar os conceitos da linguagem digital tal como a percebemos na atualidade,
forjados pela prática. São conceitos emergentes e necessários às análises das
questões fundamentais neste momento. O objetivo principal deste trabalho é
contribuir a partir das discussões embrionários e ainda iniciais de nossas
pesquisas sobre o conceito de Técnica e Tecnologia, permeados e irmanados pela
prática, à luz da Teoria do conhecimento de Kant, que poderá fundamentar,
envolver e retomar o conceito de Contemplação, embrião do conceito de Teoria,
para ampliar as discussões e pensar melhor o século XXI, que funciona como um
Mapa do desenvolvimento da tecnologia, registrando uma contínua transformação
em muitos processos comunicacionais no sentido e gerar, transformar, armazenar,
transmitir, processar e recuperar a informação.
Os resultados de nossas pesquisas começaram a parecer, mesmo
timidamente, a partir da análise da ideia kantiana que consta do início da Crítica
da Razão Pura: [...] “todo o nosso conhecimento começa pela experiência” [...] (p.
36). Em profundidade isso quer dizer que os nossos sentidos são afetados quando
experimentamos e somos de certa forma, levados e transformados por uma
prática, cada vez mais intensa, como um “convite urgente e necessário” para, não
só atualizar os conhecimentos já adquiridos, mas ordenar essa participação em
um caminho ou rota, rito importante do processo.
Neste sentido, o conceito de Teoria, como atividade humana, pressupõe
antes de tudo um entendimento não somente como vivência, mas também como
vida teórica, não equivalendo exatamente, mas se contrapondo à ideia de vida
prática. É neste sentido que Kant alerta que todo conhecimento se inicia com a
experiência, mas nem tudo deriva dela.
Neste sentido, nosso propósito maior será o de falar em produtos midiáticos
criados a partir de formatos digitais que transitam em diversos espaços
simultaneamente, sem intervalo de tempo e que são comunicacionalmente uma
reconfiguração adaptada às problemáticas temporais e espaciais resultantes
desse mesmo processo. Pretende-se repensar os vários sentidos do conceito de
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teorias, juntamente com as novas articulações nas culturas das mídias digitais
para avaliar o alcance e os limites desse topos contemporâneo. Os procedimentos
inter, multi e transdisciplinar dos meios de comunicação e consequentemente das
culturas produzem, por seu excesso, dificuldades de apreensão de sentido tanto
para profissionais de mercado como para acadêmicos. Deste modo, tanto os
profissionais de comunicação, que utilizam as linguagens digitais quanto os que a
têm como objeto de pesquisa e ensino, necessitam de bases teóricas para
fundamentar projetos capazes de acompanhar, por meio de suas práticas, as
permanentes mutações. A contração do tempo e a obsolescência precoce das
tecnologias contemporâneas dificultam - e requerem – a compreensão de sua
natureza na percepção e elaboração do conhecimento crítico dos novos media.
Por fim, esses processos contribuem para a construção de culturas carregadas de
um tecnicismo marcante que necessita de aprofundadas análises e avaliações
permanentes.
Os múltiplos aspectos que envolvem as práticas digitais são discutidos em
suas diversas dimensões, seja teórica, histórica, linguística e metodológica,
efetivando criticamente reflexões em torno do tempo especial vivido pela
experiência e praticado como um todo. As reflexões sobre as linguagens digitais
na contemporaneidade complementam e identificam o lugar da técnica, não
somente em relação às teorias, mas também quanto à sua importância como
descrição das noções fundamentais no processo de compreensão da técnica e de
sua influência.
Nesta busca de afirmações que todos compartilham e se posicionam como
atividade técnica, mercadológica, profissional, culminando com sua interface nas
pesquisas realizadas pela academia, abarcando o ensino de suas práticas e os
estudos teóricos. Prega-se neste exato momento a necessidade de se rever e se
pensar os princípios éticos no que diz respeito ao compromisso que os estudos
tem, de maneira geral, com o seu público que poderá se comportar de maneira
maravilhada ou apocalíptica. Trata-se de uma emergência que diz respeito à
liberdade e dever de crítica necessária a todo tipo de revolução, mais ainda às
tecnológicas.
Nestes processos emergenciais, incluem-se as questões ideológicas que
forjam outros tipos de apropriações, outras formas de fazer, outros saberes e, mais
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ainda, outros receptores, nas várias produções midiáticas digitais sejam de textos
verbais, não verbais ou imagéticos e mistos. É a informação que se transforma em
cultura em seus vários sentidos: do ético, do bem comum, da verdade, princípios
fundamentais de uma sociedade mais feliz.
As diferentes instâncias, públicas ou privadas, face à revolução tecnológica
também enfrentam os mesmos dilemas que começam pela falta de teorias que
refletem os novos usos ou pela adoção de teorias desgastadas, que carregam
ranços de outros contextos geopolíticos e temporais. Desse modo, ambas as
instâncias necessitam atualizações e adaptações, e mais ainda: de modelos que
justifiquem esse mundo em revolução, ao aglutinar à comunicação seus
segmentos como estratégias, linguagem.
Os estudos e os processos relacionados à digitalização ocupam espaço
privilegiado na área da comunicação, pois lidam com as práticas comunicativas
em múltiplos ambientes. Trata-se de gestão de processos digitais, tendo as
noções fundamentais de produção e tecnologia que acompanham o homem,
traduzidas nas suas relações com a máquina. Deste processo, os dilemas teóricos
que surgiram na transição do século passado para este novo, obrigou a todos a
repensar as práticas e teorias - ponte verdadeira entre mercado e academia.
O audiovisual, por exemplo, a fotografia, o rádio, o cinema, a televisão,
incluindo outras mídias sonoras, discute o momento presente, promissor
tecnologicamente, mas igualmente carente de novos paradigmas teóricos e
metodológicos. De certo modo, enfrentam-se as mesmas contradições e dilemas
de uma área em plena expansão: os problemas são os mesmos e a passagem
pela encruzilhada tecnológica fornece muito material para pesquisas relacionadas
à linguagem e também à técnica.
Quando se fala em multimídia, em ambientes multimidiáticos, nos
remetemos basicamente às discussões fundamentais, em várias dimensões da
técnica nos estudos da mídia ou dos media exigem uma atualização constante.
Basta lembrar “os conceitos de “Tecnologia”, “Técnica”, Máquina criadora”, entre
outros, para historicamente vincular a revolução vivida hoje com os problemas
enfrentados nas últimas décadas do século passado.
Nomes de pioneiros como Marshall McLuhan são retomados
metaforicamente como modelo, tendo como propósito a tomada de consciência do
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tamanho da revolução à nossa volta, os níveis de implicações em nossas
pesquisas bem como sua amplitude que buscam respostas teóricas e
metodológicas.
As aplicações das tecnologias na América Latina enfrentam questões
espinhosas que envolvem, segundo Álvaro Vieira Pinto, certo homem maravilhado,
a cidadania, as minorias étnicas e de gênero, as dimensões e diversidades étnicas
e culturais e espaciais e os discursos ideológicos sobre o local, o regional e o
global.
Demasiado complexo o universo gerado por múltiplas preocupações findam
por tornarem as questões temáticas aqui apresentadas de grande
responsabilidade.
Em nosso contexto, os latino-americanos viveram durante décadas sob a
égide de dois únicos e grandes pesquisadores, que se tornaram referências
também únicas e modelos igualmente únicos. É de nossa responsabilidade
encontrar outros caminhos teóricos, descobrir ou trazer à luz autores que fazem
pesquisas, teorizam, e buscam dialogar sobre as mesmas questões
compartilhadas por todo o continente, sem cair no vazio de usar sempre os
mesmos conceitos.
Como já temos dito com certa constância, as teorias da comunicação ainda
não encontraram seu próprio caminho. Vivemos a síndrome da autoridade
estadunidense-canadense e europeia. Nós não nos lemos e, não nos
conhecemos. O que parece reverberar a voz e o canto que afirmam que o Brasil
não conhece o Brasil.
2. Enfrentamentos: Mediações
Parece haver uma crise geral de reconhecimento de questões candentes e
de fuga ao auto reconhecimento. Nossas pesquisas caem sempre em um vazio
mortal. São esquecidas e sequer lidas por nossos pares. Sofremos do complexo
de Montezuma, sentimos uma atração vertiginosa e incontrolável por aquilo - seja
o que for - que vem de fora. Não se trata de reivindicar xenofobia – passemos
muito longe disso, mas de buscar diacrônica e sincronicamente justificativas em
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nossas raízes para o que somos ou para o que queremos ser ou escolheremos
não ser.
É este o propósito deste texto.
Temos mitos, história, ritos, autores: cultura em vários sentidos, inclusive o
tecnológico com “apocalípticos e integrados”.
Esta pesquisa nasceu há algum tempo atrás, diríamos, faz anos que se
engendra. Nasceu de uma vontade de compartilhar, ideias, ansiedades, desejos e
sonhos sonhados e por sonhar. Como o personagem de André Gide em seus
moedeiros falsos diz que somente os romancistas colocam ponto final. Na vida,
tudo sempre continua: as mesmas repetições, mesmos autores, até das mesmices
do lugar comum.
O texto que apresentamos é parte de projeto, que desenvolvemos na
UNESP de Bauru, que agora apresentamos de modo sucinto os primeiros
resultados que empreendemos, especialmente, sobre as Teorias das Mídias
Digitais, pensadas de maneira específica e aplicadas às linguagens digitais,
fazendo possíveis e necessárias intersecções com as teorias da comunicação e a
filosofia do século XIX e XX Alemãs, principalmente.
A justificativa de nosso trabalho dá-se em função da premente necessidade
de se pensar as teorias como fenômeno comunicacional que, por meio das
práticas digitais ganham outras relevâncias e projetam novas dinâmicas com
efervescência motivada, principalmente, pela oferta de novos dispositivos
produzidos pelas aplicações tecnológicas em nossa atualidade. Agregamos alguns
autores em torno dos temas, alertando que este é o resultado de um primeiro
limite ainda tímido de nossas preocupações teóricas.
A pesquisa tem como ponto de partida os conceitos de Teoria, Técnica e
Prática e suas relações intrincadas com os processos essenciais da comunicação,
levando em conta as dificuldades enfrentadas, principalmente em função de
inúmeras correntes teóricas e da diversidade de análise e abordagens autorais.
Propõe-se nesta trajetória a hipótese de que os processos digitais, em suas
dinâmicas próprias, podem e devem ser repensados a partir de elementos que
surgem de uma intensa troca, justificando a vivência da prática digital para a
atualização dos conceitos como resultados destas mesmas experiências, ou seja,
as relações sociais e humanas consideradas como um grande laboratório, como
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processo complexo e dinâmico de trocas interativas, cognitivas, espirituais,
emocionais e afetivas propiciadas pela técnica.
Aproveitando a clássica definição de Kant de que a filosofia é a ciência da
relação de todos os conhecimentos com os fins essenciais de razão humana,
pressuposto na definição de que a tecnologia, em sua dinâmica, pode ser
compreendida também como questão filosófica, dado que as trocas no processo,
são imperceptíveis por sua condição subjacente nas relações sociais, combinando
aspectos culturais, temporais e subjetivos, resultado da apropriação ideológicas
das tecnologias e de como são compradas e vendidas.
De outro modo, a partir da introdução de tecnologias, de início, a revolução
industrial, pensada em seus vários estágios, ao inserir técnicas de produção e
reprodução de diversos produtos, inclusive imagens artísticas, com suas máquinas
reprodutoras, mas também mediadoras, pode-se perceber a erupção de outras
formas de construção de culturas, outros condicionamentos, outras capacidades
de significações, tanto no contexto social quanto no político e econômico. É neste
sentido que entendemos que a técnica como sistema de cultura possa representar
as finalidades máximas da Razão tecnofilia e justificar politicamente a tecnofobia.
Neste sentido, a dificuldade de se definir o conceito de razão técnica como
processos subjetivos e delicados de percepção, instigou-nos a repensar a
digitalização como linguagens autogeradoras de sentidos indeterminados, sígnicos
e imprevisíveis que provocam rupturas nos conceitos já desgastados pelos usos,
suscitando a transcendência do ir além: o mundo mental seria parte de outro
mundo diverso, e o percebido silencia-se no universo solitário e particular. O digital
também seria parte de um processo mental.
Impossível não ressaltar nas discussões sobre o digital, isto é, a técnica
dentro da técnica como uma das grandes contribuições que consiste na ideia de
que a linguagem atua constantemente como médium, isto é, como tradutora e
mediadora das experiências humanas, levando em conta não somente a
transferência de conhecimento, mas também a participação imediata de um no
outro interlocutor, pois só assim é possível compreender o que se exprime, pondose de acordo com a linguagem. Desse modo, objetivando exprimir consciente e
inconscientemente o pensamento.
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As experiências vão além da mera reprodução abarcada pela linguagem,
indicando acordos fáceis ou difíceis, tomadas de consciência e, ainda, as
condições em que se realizam qualquer mecanismo de linguagem como
entendimento prático. Por isso mesmo, tenta-se evitar tanto o empirismo simplista
como o racionalismo radical e dogmático.
Por outro lado, linguagem pressupõe fórmulas numéricas tradutoras de
sentido de um contexto para o outro. É nesse ponto que acrescentamos a
necessidade de atualização dos principais conceitos resultados desta nova ordem
tecnológica que preconizam a necessidade sine qua non do domínio não só dos
códigos, mas também de dos avanços tecnológicos que de uma forma ou de outra
alteram os modos e usos práticos. Mesmo assim, traduzir, usando a linguagem
como médium, em um processo de trocas de conhecimentos e de consciências,
além de experiências entre os interlocutores. Mesmo que o conceito de troca seja
questionado por muitos teóricos, ele é essencial.
Esse debate pode se dar em várias etapas que envolvem decisões
dedicadas de ambas as partes, implicando uma reiluminação, Neste sentido,
pode-se dizer que a linguagem é o médium universal e cada meio de comunicação
a desenvolve e aprimora a própria elaboração e compreensão de mensagens, seja
na forma escrita, oral ou por imagens, mantendo observância na inclusão de seus
usos e costumes.
Assim, cada meio de comunicação desenvolve sua linguagem, isto é,
reconverte seu texto em linguagem, que pode ser classificado como “consciência
compreensiva” realizada através do que foi comunicado, incluindo aí a ideia da
intervenção tecnológica e de sua relevância nos meios massivos.
Neste ponto, a linguagem organiza a possibilidade mediadora que torna
concreto o próprio sentido. Por isso mesmo, pode-se dizer que por mais eficaz que
a tecnologia seja, é esta uma reconstrução matemática, no sentido digital das
intenções que seriam plenamente atingidas. Os processos mentais de ordenação
e seleção gerariam possibilidades em grau infinito, tais como os digitais, mas isso
não quer dizer o absoluto.
Neste contexto, os modernos sistemas como, por exemplo, a complexidade
da tecnologia móvel, com todas as suas potencialidades e da Internet que se
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impõem como bases de convergência ocupam um espaço importante nos estudos
dos fenômenos sociais.
O fenômeno da Interação já não se restringe a uma trajetória linear entre
fonte, mensagem e destinatário. Não é mais uma mera transferência, mas admite
ser pensada também como mistério ou como fenômeno inexplicável. Não se pode,
portanto, reduzi-la à simples transferência ou tradução digital. Mesmo diante de
argumentos teóricos sólidos conceitua-se, ainda, a tecnologia como “um conjunto
de as técnicas de que dispõe uma determinada sociedade em qualquer fase
histórica de seu desenvolvimento (VIEIRA PINTO, p. 220).” Neste sentido,
independente de se ampliar discussões sobre os vários conceitos-homem,
máquina, técnica, tecnologia- de como compreender problemas relacionados aos
aparatos ou extensões tecnológicas. Alguns autores argumentam, pensam e
enfatizam o fenômeno físico, outros o fenômeno social articulado às múltiplas
dimensões e funções ou protocolos. Lembremo-nos que Shannon, como
engenheiro empregado de uma companhia telefônica, teve como objetivo principal
a melhoria de qualidade da transmissão do enunciado do falante ao receptor,
independendo do conteúdo. Desse modo, acreditamos que “a teoria matemática”
de Shannon deve estar situada mais apropriadamente entre as teorias da
informação muito embora tenha afirmado seu lugar, também, entre as chamadas
“teorias” da comunicação.
Independente de quaisquer protocolos, a tecnologia está relacionada à
construção social da realidade e aos valores das ações e interações, à
reconstrução que cada um faz sobre si mesmo e do mundo, e buscar um sentido
visto como epistemologia da técnica, justificando reflexões críticas sobre o
processo objetivo, direção necessária à teorização, sem qualquer tipo de mistério.
Neste contexto, um de nossos propósitos é pensar em uma teoria que
sistematize as reflexões conceituais de Vieira Pinto sobre as tecnologias,
construídas por ele como um processo seletivo e maduro muito particular de ideias
antigas e novas, por exemplo, Aristóteles, Kant, Heidegger, isto é, aquilo que é
constituído como um saber necessário, vale dizer, como fundamentação de
maneira mais elaborada e sólida as concepções sobre o tema, sem cair em
ingenuidades. Portanto, este ato de fundamentação está interligado à distinção
entre questões tecnológicas da atualidade como crença em uma nova história e o
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surgimento da cibernética e das máquinas processadoras de inteligências. É neste
sentido mais categórico afirmamos: não é possível discutir neste contexto, sem
levar em conta as categorias dialéticas do ter e do haver, apontado por Álvaro
Vieira Pinto como aspecto importante no desenvolvimento da razão técnica,
reflexo da construção da razão teórica do caráter simultâneo, contínuo e
descontínuo da tecnologia (p. 522).
Faz-se necessário, neste sentido, ainda, discutir e reexaminar os conceitos
de sociedade em face da “era tecnológica”, fazendo aparecer ideologicamente a
figura do homem maravilhado, que permeia as relações sociais, econômicas,
interpessoais e afetivas. Assumir que a compreensão da máquina dá por sistemas
de significação de base social e traz novas perspectivas de ver esses objetos
como pensantes e criadores. A partir daí, por exemplo, surgem também
abordagens teóricas novas para explicar fenômenos da nascem das relações
humanas e máquinas de diversos modos: analisar o funcionamento da mente
humana e do sistema nervoso central; o caráter genético da individualidade dos
seres humanos, entre outros. Novas formas de representação, memorização e
manipulação podem ser repensadas ao mesmo tempo como economia, facilidade
e comodidade no armazenamento da informação. Torna-se fundamental saber, por
exemplo, aspectos qualitativos e quantitativos daquilo que foi armazenado, melhor
dizendo, o que foi memorizado e o quanto foi esquecido e ainda o custo de tudo
isto. Este processo não está dissociado da indústria de tecnologia da informação.
E, a ampliação da potencialidade humana, como causa e efeito, mudou o modo de
entender as complexidades dos processos sociais. Há um total controle de
informação e das pessoas. De maneira planejada, as pessoas são submergidas
cotidianamente por informações em quantidade acima de seus limites. Alegam-se
o direito de gerar e também o de difundir informações. Há ainda o direito de
recebê-las, mas há também o de não recebê-las. É neste sentido que a Sociedade
da Informação parece estar reduzida às relações econômicas.
Neste contexto cultural, pode-se também argumentar sobre a possibilidade
de se fazer uma síntese do homo economicus com o homo juridicus como simples
ator do mercado que tem leis, além de direitos, ambos estabelecidos pelas
instituições. Por isso mesmo que recorremos às teorias de Gadamer para afirmar
que a linguagem é o sinal da comunicação devido a sua natureza processual e
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pragmática. É na linguagem que os atos comunicativos ganham formas e sentidos.
Jean-Luc Nancy faz uma distinção entre operar e comunicar, classificando a
comunicação como a inoperância de obra social. E é esta mesma inoperância que
torna a comunidade culturalmente forte, resistente à reificação mercantil indo além
de qualquer lógica econômica, institucional ou técnica. Os jogos linguísticos
elaborados pelas comunidades sociais criam vínculos, impõem limites, mostram
divergências. No entanto, existe uma dinâmica na criação de regras, rompendo
continuamente com os limites. Seria lícito afirmar que as tecnologias não
acompanham todos esses acontecimentos em comunidade.
A comunidade e a comunicação são constituídas por indivíduos, e não ao
contrário, pois a segunda se faz necessária para fazer do homem um ser social,
dando forma a seus comportamentos, multiplicando de maneira ilimitada a
comunidade. Por outro lado, o contexto, a cultura e a comunidade em que
acontece a comunicação desempenham papel importante, pois criam e
transformam os contextos e projetam as relações entre contextos e cultura. É
neste sentido que nos interessa discutir, no contexto digital e tecnológico a
linguagem, aproximando o conceito de linguagem ao conceito de “fala”
saussuriana como um processo contínuo que evolui também de maneira contínua,
criando novas possibilidades a partir de como as pessoas a praticam. A linguagem
é, de maneira abstrata, composta de múltiplos jogos linguísticos e caracterizam
múltiplas comunidades e formas de vida do próprio homem. Compartilhar jogos
linguísticos é dinamizar as práticas. E somente assim, conseguir atingir seus
objetivos, tornar comum, por meio dos jogos linguísticos que delimitam e regulam.
Discutir a tecnologia como simples transferência através do uso obriga-nos
a retomar em nosso texto o debate a respeito do momento crucial da revolução
tecnológica, caracterizada obsolescência nos contextos físico-espacial ou
organizativo-social. Neste processo, há uma dependência da cultura e do
compartilhamento devido, principalmente, a seu caráter dinâmico, processual e
autorreferencial. (LUHMANN)
É neste sentido que podemos afirmar que as práticas tecnológicocomunicacionais em rede cria comunidades, coloca os seus participantes em
estado de sincronismo, cria identidade coletiva que os distingue de quem não
participa. E a comunidade toma forma, cria limites e sentido. É a ação que engloba
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as pessoas na comunidade e não haveria limites e nem identidades como
processo. (LUHMANN) Por isso mesmo, a linguagem modelada pela tecnologia só
ganha sentido dentro de uma comunidade, pois cria comunidade, que no entender
de Luhmann, não somente cria, mas multiplica as comunidades e ao multiplicar as
comunidades cria novas formas de interações e trocas, como se pode observar,
hoje, com o incremento das facilitações para interações entre os indivíduos, ainda
que a priori sejam pertencentes a comunidades distintas.
Acrescentando mais alguns argumentos a essa mesma discussão, JeanLuc Nancy diz que as comunidades são constituídas de individualidade, pois a
tecnologia se faz essencial para fazer do homem um ser social, dando forma a
seus comportamentos sociais, multiplicando ilimitadamente as comunidades em
que participa e dando forma a cada uma delas. De que maneira estes processos
que criam, multiplicam, e dão forma poderiam ser pensados como propostas
teóricas?
Da discussão acerca dos conceitos vários circundados pelas Tecnologias
podem vir contribuições teóricas e metodológicas para se pensar a as questões
contemporâneas, com seus desdobramentos multidisciplinares, intertextuais.
Neste jogo linguístico, percebe-se um processo ativo e profundo. Impõe-se
uma reflexão sobre todo o processo, que sem esse exercício, torna-se difícil
pensar as interações e trocas. Os múltiplos sentidos gerados pelas relações
sociais no processo de apropriação de tecnologias não iluminam os problemas. As
teorias podem esclarecem dúvidas. Nesta perspectiva há, primeiramente, a
necessidade de entender o que está sendo construído como cultura. Encontrar
significados divergentes diz respeito à dificuldade de ver o que está próximo
temporal e espacialmente. Pouco importa se a linguagem organizada e veiculada
desprendeu-se das intenções, ganhou autonomia. O que é fazer uma crítica, tendo
como base um pensamento que aponte caminhos e proponha roteiros. Verifica-se
que há um abismo entre o novo e o obsoleto. Não há controle das práticas e em
que elas redundam.
Deste modo, reconhece-se a dificuldade em lidar e pensar o
contemporâneo no sentido teórico. Será possível esclarecer as dúvidas nesta
corrida sempre em direção ao novo? A tarefa é objetiva e ao mesmo tempo ativa. A
pesquisa dá vida às práticas cotidianas e ao mesmo tempo, de modo claro, tenta
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encontrar respostas circunstanciais. E nessa procura de respostas, propõe-se
preencher as brechas possíveis. Há, portanto, uma tomada de consciência dos
limites materiais de se ligar com máquinas processadoras de atividades
intelectuais, por exemplo. Por outro lado, como prever os resultados dessa relação
entre homem e máquina inevitável no contexto?
Se as ações, os acontecimentos e as experiências humanas estão
imbricados nos processos tecnológicos, torna-se imperioso tomar cuidado para
não se fechar em apressadas conclusões, diante de verdades parciais de que tudo
se liquefaz tanto teoricamente como nos modos de pensar o cotidiano, em
decorrência de modelos econômicos impostos. Há forças, alheias ao processo,
que, ao se imporem, transformam tudo em verdadeiro jogo. A dimensão objetiva
com seus elementos estruturantes transforma-se apenas em uma base, mas não é
suficiente para fornecer segurança e validar propostas teóricas, tendo com
respaldo os nossos pares acostumados com ideias alienígenas importadas. Neste
ponto, não se pode falar em ideias autônomas: a materialidade do discurso de
autoridade científica só tem validade porque repete o ideal e as emergências
internacionais.
Neste contexto, o conceito de Teorias, projeto que levanta discussões
comunicacionais esclarecedoras, é na verdade uma dinâmica sequencial
envolvendo e abrindo caminhos para um completo compartilhamento em
constante diálogo, como base para determinar a comunicação.
Na comunicação está explícita uma teoria que dialoga com a tecnologia,
englobando a memória, sem esquecer objetivamente da tradição e da
historicidade e o que estes conceitos comportam. O contexto é rico em elementos
que possibilitam estabelecer procedimentos metodológicos de abordagem
tecnológica. Deve haver sim, um esforço para superar as resistências. É neste
sentido que, a comunicação enquanto técnica deveria ser entendida e
fundamentada nas filosofias, preponderantemente nas clássicas.
Não se deve esquecer outra influência importante que foi Wilhelm Dilthey ao
difundir a memória como o elemento diferencial das ciências humanas em relação
às ciências da natureza. Sua proposta era fundamentar um processo rigoroso nas
ciências humanas por meio de mediações tecnológicas, ligando os vários
universos, as várias culturas, as várias vivências, numa tentativa de supressão das
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distâncias numa prática de compartilhamento de experiências e de visão de
mundo.
Desse modo, acreditamos que a importância de Schleiermacher e Dilthey
encontra-se no fato de direcionar o pensamento humano, centrando-o na
atualização de conceitos. A presença de pensadores como Heidegger em um
projeto teórico provoca uma radicalização no tratamento do tema da
“compreensão” tecnológica.
Heidegger vê na tecnologia uma volta humana à natureza como um
processo possibilitado pela intensificação do conceito diltheyano e marcará
definitivamente os caminhos e as mudanças no pensamento filosófico de
Heidegger sobre o Ser. Nesta importância fundamental está a dinâmica
comunicacional que se estabelece nessas teorias. O Ser – aí compreende, mas
que também se faz compreender em um processo intenso de diálogo que se
projeta no mundo como vivência e que faz o elo entre a tecnologia com os vários
momentos do Ser no Tempo.
Este mesmo elo dialoga com as estruturas prévias já sedimentadas e que
fazem parte de um conhecimento acumulado. Por exemplo, a comunicação é um
jogo com regras mutantes e o campo desse jogo é formado por elementos
Técnicos, culturais, sígnicos e histórico-linguísticos.
É dessa interação que poderíamos aplicar a ideia de fusão de horizontes à
comunicação, pois, envolve uma pluralidade de elementos que orientam a atitude
compreensão e apropriação das tecnologias.
Difícil não associar todo esse processo à comunicação, pois, o caráter
institucional tão caro à comunicação se repete na necessidade das tecnologias
independentemente do número de pessoas envolvidas.
Os horizontes, os universos culturais se misturam e se interpenetram. Por
isso, faz-se necessário levar em conta os repertórios de vida, de acontecimentos e
mundo que formam e determinam as modulações, obedecendo às condições
particulares de cada horizonte que se interceptam. As tecnologias envolvem as
estruturas prévias que, na verdade, são indispensáveis para se participar do jogo
técnico-comunicacional.
Perceber os limites do universo de cada participante desse mesmo jogo. E
nesse esforço de comunicar que entram no jogo comunicativo as trocas

!
184

•

Cidades, Mobilidade, Participação e Cidadania

I Congresso Internacional de Mídia e Tecnologia - “Neil Postman“ e a Nova Ecologia dos Meios
Universidade Estadual Paulista – Unesp, Bauru, Brasil, 04 a 06 de outubro de 2017

repertoriais necessárias, enquanto o modelo racional ganha espaço. O objetivo
não descarta, mas ameniza o subjetivo.
Embora seja necessário que se faça a distinção entre objetivo e subjetivo, é
desse jogo comunicacional que surgem novas propostas teóricas nascidas das
tentativas, correção e autocorreção dos pressupostos.
Toda invenção tecnológica, em sua circularidade, é uma realização própria
inesgotável das possibilidades de sentidos daquilo que se tenta incluir aí as
repetições que fazem parte das regras do jogo. O sentido das práticas
tecnológicas não se esgota e revela as possibilidades. É nesse sentido que o
caráter da tecnologia é aberto e evita-se sequer pensar em qualquer tipo de
arbitrariedade. O que está em jogo é fazer emergir o que precisa ser pensado e
fundamento com ideia, eliminando e superando, com o intuito científico, as
distâncias temporal e espacial presentes no objeto experimentado.
No sentido específico, esta proposta de estudo é uma crítica tecnologia
como instrumento de dominação, englobando, inclusive, a concepção do digital
tanto como técnica quanto como linguagem, e ainda o caráter político da
linguagem para além do instrumental.
3. Comentários circunstanciais metodológicos
Fazendo justiça ao célebre começo de Crítica da Razão Pura, de Kant,
intensamente comentado por Gadamer, quando associa diretamente
conhecimento à experiência, fica explícito que devemos buscar metodologias que
acompanhem a ciência no século XXI que sofre os efeitos das teorias e do
fabuloso desenvolvimento tecnológico do século XX.
Ainda estamos fazendo a passagem do século passado, pródigo em
experimentações e teorias, mas foram esses mesmos movimentos que
contribuíram para um novo projeto político e social cuja práxis dividiu o planeta em
duas ideologias. É neste sentido que ainda estamos praticando as mesmas
teorias, pensadas no século passado a provocar dúvidas quanto às suas
justificativas e aplicabilidade no século atual. Por exemplo, retomar Kant, ao
assumir que conhecimento e experiência revelam a essência do ser humano é
caminhar em uma determinada direção em que há um saber adquirido, através da
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práxis, acumulado pelas vivências, verificado não só na herança cultural e na
tradição, mas acima de tudo na necessidade de teorias e métodos que pensem
esse saber subjetivo e instável e busquem caminhos científicos seguros para a
experiência em nosso contexto.
Não é possível avaliar em que dimensão poder-se-ia adaptar as teorias
existentes ou, por outro lado, buscar novas que justifiquem a tentativa de delimitar
os objetos, mesmo considerando ser interminável a tarefa do pesquisador que é a
de determinar o objeto, no contexto contemporâneo da práxis como aplicação da
ciência, pressupondo também escolha e decisão, o caráter infinito de ciência que,
se contrapõe ao imediato de práxis. É neste sentido que a ciência não é mais a
essência do saber sobre o mundo e o ser humano. A ciência moderna se traduz
em experiência.
Ultrapassar a estreiteza dos preconceitos já é, em si, a tentativa de se abrir
para o outro, encontrar no outro o encontro de horizontes, a troca de experiências
que se dá verdadeiramente como comunicação no diálogo mediado de maneira
mais ardil. Nesse intercâmbio, há o acordo com consenso, mas com desfecho
ainda ignorado comportando aventuras e riscos com final imprevisível.
Em sua essência, o diálogo com a tecnologia se constitui em um processo
amplo de atualização dos conceitos aplicados às imagens eletrônicas (digitais ou
analógicas) pictóricas também como objetos tecnológicos, incluindo as linguagens,
ampliando ainda mais o espaço de troca entre mundos, realidades e horizontes.
Especificamente no caso brasileiro e também da América Latina para falar
de teorias, faz-se necessário fazer uma retrospectiva, abordando as intrincadas
questões históricas e culturais que são, acima de tudo, questões políticas. Por
exemplo, os meios de comunicação de massa, em sua totalidade, estão inseridos
em um jogo político com funções determinadas, ainda que negadas
peremptoriamente. Negação que nada mais é que fruto de cumplicidade. São as
contradições latino-americanas que precisam, dialeticamente, ser estudadas para
que um esboço teórico comece a ganhar forma e fazer justiça ao sentido da
palavra Theoria, que, vista de modo ampliado, quer dizer cortejo, ritual organizado
com muitos participantes com a finalidade de justificar as práticas Tecnológicocomunicacionais.
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E neste sentido, há urgência de cultuar, cultivar e pensar as práticas
juntamente com os instrumentos críticos que possibilitem enxergar o alien, o
alheio, o estranho, mas também dominador e enfeitiçador, como o colorido das
miçangas trocadas em um processo contínuo de colonização.
Estamos sob a ação de fetiches – alienados e encantados que somos pela
Teoria. Há que se desencantar para de novo voltar a se reencantar. No Brasil e
América Latina, as coisas são e não são ao mesmo tempo: o “Nonada” rosiano.
Algo próximo ao realismo mágico de Gabriel García Márquez, restando buscar
respostas que poderão estar na arte, na literatura, na cultura e na poesia.
O século XXI, em nosso contexto geográfico, deveria retomar os ideais e
refazer o convite de Feuerbach ao ativismo revolucionário do século passado.
4. Considerações transitórias, sem pontos finais metodológicos.
Tornou-se necessário retornar aos teóricos que tratam da história da
ciência, quando discutem os acontecimentos científicos colocados em sequência
ou deslocados de seus contextos, as crises e surgimento constante de tecnologia
exigem também uma atualização constante dos conceitos como base para se
repensar as Teorias. No entanto, é importante salientar que a história da ciência
não se constitui somente do acúmulo de tecnologias, de práticas, de ideias e de
Teorias.
As questões filosóficas trazem à luz elementos que provam a herança dos
iluministas que, por sua vez, retomam Platão e Aristóteles ao proporem o uso livre
da razão e do intelecto que viria a determinar a cultura do século XX, englobando
o mundo da técnica com seus desdobramentos relacionados à informação,
conhecimento e suas contradições.
Baudrillard e Postman, por exemplo, enfatizam que o acréscimo da
informação não acarreta o aumento do conhecimento, ou seja, a inflação da
informação pode significar “deflação do sentido”, crise que atinge o auge com os
Media, o computador e a Internet. Constituem discussões necessárias para se
pensar as tecnologias hoje, envolvendo, obviamente, os conceitos de memória
artificial garantida para os meios de comunicação de massa.
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O tema da memória e da construção de sentidos é pertinente na sociedade
da informação com seus computadores e redes sociais, que podem ser vistos
como máquinas de memória capazes de registrar, transmitir e memorizar tudo.
São insuperáveis, quando comparadas à Enciclopédie, que não conseguia uma
atualização instantânea como fazem atualmente as redes sociais.
No entanto, todos os suportes materiais fazem e sempre fizeram esse
mesmo papel: armazenar, prolongar e reter a memória humana, pois, diante da
necessidade constante de atualização, se percebeu, inevitavelmente, os limites da
memória humana que faz usos dos objetos. Por exemplo, a arte com sua
capacidade de reter e comunicar.
A comunicação como processos constantes de atualizações, trocas e
compartilhamentos teria a tarefa de provocar interpretações em seus múltiplos
sentidos e, mais ainda, instituir diálogos face a face e virtuais tecnológicos.
Sobretudo, aludíamos a alguns pensadores como, por exemplo, Francis
Bacon, ao fazerem colocações sobre o método científico e a necessidade de
isenção de preconceitos, devendo-se travar uma luta constante contra a
generalização apressada, típica da natureza humana.
Bacon aconselha muito cuidado com estes estados na observação, atenção
especial às ideias recebidas da educação, cuidados e precisão no uso da
linguagem. Por fim, chama atenção para necessidade de se desenvolver
experiências específicas para atender às interrogações científicas de pesquisa.
Quando se discute as teorias e os fatos que as acompanham, Popper nega
qualquer lógica na descoberta científica. Pode-se valer de tudo: insights, intuição,
imaginação e observações controladas.
Fazer uma leitura atenta da profusão de teorias e discussões metodológicas
deverá ser atividade constante desta nossa pesquisa rumo ao entendimento e
conhecimento das teorias da comunicação, agora com ênfases nas tecnologias.
Metodologicamente, existe uma relação estreita entre comunicação e cultura.
Poderíamos dizer tratar-se de uma imbricação perceptível nas práticas e nas
trocas, e inclusive nos conceitos.
Por isso mesmo é que Edward Hall estabelece uma grande tríade composta
de estados de consciência relacionados diretamente aos conhecimentos e práticas
formais, informais e técnicas que, por sua vez, se desdobram em efeitos que se
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ligam estreitamente a essas mesmas categorias, completando os vários sentidos
nas relações humanas diretas como a própria essência da comunicação.
Dessa relação triádica, pensada como comunicação e cultura, é que se
busca reunir as diferenças culturais e comunicacionais divididas em países e
regiões com suas especificidades como justificativas teóricas da comunicação,
com todas as suas contradições observáveis no século atual.
Não se pode esquecer, por exemplo, do encontro frutífero da desconstrução
de Derrida com a Filosofia alemã contemporânea. Lembramos ainda do tradutor
italiano de Verdade e Método, Gianni Vattimo, que associou o pensamento de
Gadamer a um niilismo feliz.
Acrescente-se o trabalho que R. Rorty faz com as ideias filosóficas-praticas
gadamerianas a estabelecer caminhos com vias diretas destas com o
pragmatismo norte-americano.
São discussões travadas no contexto da modernidade (pós) do século XX
que poderão gerar frutos teóricos e metodológicos frente às relações de
pensamento e reprodução do “real” inconstante, na atualidade, e de seus efeitos,
centro de interesse de projeto com as teorias do diálogo, da compreensão, da
interpretação e da apropriação tecnológica. É a relação do Eu com o Outro, em um
processo de mediação e interação constantes, que na verdade é a essência da
comunicação.
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Interação em redes: interfaces entre comunicação, rede social
digital, micro e pequena empresa e desenvolvimento local 10
Cassiana Anunciata CAGLIONI11
Maria Eugênia PORÉM12
Universidade Estadual Paulista – Unesp, Bauru, SP
Resumo: este trabalho parte do entendimento de que toda a interação implica em
uma troca comunicativa entre pessoas, que presume o estabelecimento de
relações, proximidade, conflito, diálogo, cooperação, entre outros. Na
contemporaneidade, a interação ultrapassa os limites da conversação presencial,
sendo mediada também pelo uso da internet. As redes sociais digitais podem
proporcionar diversas formas de conexão social e de manutenção destas
conexões, sendo justamente o enfoque deste artigo, pois reflete sobre os
possíveis nexos entre comunicação, redes sociais digitais e de como estas podem
promover a mobilização entre organizações e pessoas e, com isso, apoiar o
desenvolvimento local. A conversação no ciberespaço pode apoiar o
desenvolvimento local, na medida em que pode aproximar pessoas das realidades
locais, promover o intercâmbio entre elas e empresas da comunidade,
especialmente as micro e pequenas (MPEs). Por meio de uma pesquisa
bibliográfica, de caráter exploratório, serão estabelecidas, portanto, as interfaces
entre os temas: comunicação, redes sociais digitais, micro e pequenas empresas e
desenvolvimento local, ressaltando a importância destas conexões e a
necessidade de estudos e pesquisas que possam contribuir para a construção de
referenciais que fortalecem a inexorável relação entre elas.
Palavras-chave: micro e pequenas empresas; redes sociais digitais;
desenvolvimento local; comunicação.

Introdução:
O texto traz indagações e reflexões sobre como interação em rede digital poderia
ser apoiadora do desenvolvimento local. Parte-se do pressuposto de que por meio
da comunicação e das redes digitais abre-se novos espaço de interação, que pode
gerar mobilizações, inclusive sobre assuntos de uma comunidade local ou regional
10 Trabalho apresentado na mesa de trabalho 09 – Cidades, mobilidade, participação e cidadania.
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(Comunicação, Inovação e Gestão) da mesma instituição e professora universitária em cursos de graduação e
pós-graduação. Email: cassiana.caglioni@outlook.com
12 Pós-doutoranda pela Eca-Usp, Doutora e Mestre pela Unesp, Docente do curso de Relações Públicas e do

Programa de Pós-graduação em Comunicação da Faac-Unesp, Coordenadora do grupo de pesquisa “Núcleo
de Comunicação, Inovação e Gestão” – CNPq/Unesp. E-mail: meporem@faac.unesp.br

!
192

•

Cidades, Mobilidade, Participação e Cidadania

I Congresso Internacional de Mídia e Tecnologia - “Neil Postman“ e a Nova Ecologia dos Meios
Universidade Estadual Paulista – Unesp, Bauru, Brasil, 04 a 06 de outubro de 2017

e, como isso, desenvolver o capital social capaz de fomentar uma rede de
cooperação. Para tanto, busca-se elucidar o papel das micro e pequenas
empresas (MPEs) neste cenário, já que são maioria no país, mas que ainda
possuem entraves para sua sustentabilidade. Acredita-se que a interface entre as
redes (pessoais, digitais e de MPEs) podem trazer contribuições significativas para
o desenvolvimento local, tornando esse estudo relevante.
Para atender ao objetivo, optou-se por uma pesquisa bibliográfica de caráter
exploratório sendo “[...] desenvolvida a partir de material já elaborado, constituído
principalmente de livros e artigos científicos.” (GIL, 2012, p. 50), contando com o
aporte teórico de Wolton (2006); França (2004) Recuero (2009); Shirky (2011);
Martino (2014); Franco (2002); Casarotto Filho e Pires (1998) entre outros autores
e autoras.
No que tange à estrutura do artigo, inicialmente são propostas reflexões
envolvendo as temáticas de comunicação e interação em redes, incluindo as redes
sociais digitais e na sequência, apresenta-se discussões sobre as redes de MPEs
e as redes sociais digitais e de como essa ligação poderia gerar contribuições para
o desenvolvimento local, buscando-se compreender as relações e interfaces
estabelecidas entre essas temáticas.
Comunicação e interação em redes
A comunicação se faz presente em todos os processos de interação, pois ela
“existe desde que os homens vivem em sociedade [...] eles produzem, trocam,
sonham, combatem, organizam-se” (WOLTON, 2006, p. 25). Dessa mesma forma,
as práticas comunicativas “permeiam as múltiplas dimensões da vida social e
atravessam todas as demais práticas” (FRANÇA, 2004, p. 13), ou seja, a
comunicação tem um papel inexorável nas trocas sociais, simbólicas e na
constituição da sociedade.
O processo comunicativo, portanto, implica em uma troca entre pessoas e
presume o estabelecimento de relações, proximidade, conflito, diálogo,
cooperação, entre outros. A “comunicação é sempre a busca da relação e do
compartilhamento com o outro”, sendo “ao mesmo tempo símbolo de liberdade, de
democracia, de emancipação e de consumo” (WOLTON, 2006, p.13), pois “só
vivemos em uma sociedade quando compartilhamos quadro de sentido,
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compreensões e ideias que organizam e dão coerência à vida social” (FRANÇA,
2004, p. 16). O que queremos dizer neste sentido é que a comunicação conecta
pessoas, estabelece relações e cria redes sociais.
Iniciando as discussões sobre redes, utiliza-se o conceito de Martino (2014, p.55)
que aponta que as redes sociais podem ser entendidas como um tipo de relação
entre seres humanos pautada pela flexibilidade de sua estrutura e pela dinâmica
entre seus participantes. Recuero (2009, p. 24) ainda acrescenta que:
Uma rede, assim, é uma metáfora para observar os padrões de conexão de
um grupo social, a partir das conexões estabelecidas entre os diversos
atores 13. A abordagem de rede tem, assim, seu foco na estrutura social,
onde não é possível isolar os atores sociais e nem suas conexões.

Martino (2014, p.55) destaca que as redes sociais podem ser definidas por seu
caráter horizontal, sem uma hierarquia rígida, geralmente sendo formadas a partir
de interesses, temas e valores compartilhados, sendo que viver em sociedade
significa criar laços, ao passo que o “laço social, assim, conecta atores, como
resultado da sedimentação das relações estabelecidas entre eles, constituindo-se
em formas mais institucionalizadas de conexão” (RECUERO, 2009, p. 256). A
comunicação constitui redes e laços sociais, pois presume relação, interação,
conexão e compartilhamento.
Como dito, uma das principais características das redes sociais é seu caráter
relacional, formada por atores (pessoas e também organizações) que por sua vez,
se ligam em nós e tendo a sua própria dinâmica, presumindo uma perspectiva
mútua e recíproca sobre a maneira de como as pessoas interagem (MARTINO,
2014, p. 56).
Martino (2014, p. 68) cita que Mark Granovetter em 1973 trouxe um olhar para a
dinâmica das redes sociais objetivando compreender como se dá difusão de
informações nas estruturas internas, entendendo como a força dos laços
existentes entre os participantes interfere no estabelecimento de contatos e na
divulgação de mensagens em rede.
A força dos laços fracos está ligada à distância existente entre pontos de
uma rede. [...]. Os laços fracos ganham força na medida em que podem se
13

Segundo Recuero (2009, p. 254) atores são aqueles indivíduos que compõem a rede social,
sendo normalmente, representados pelos grafos, pelos nós (ou nodos).
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tornar pontes entre pessoas socialmente distantes [...]. Os laços fortes
tendem a ser igualmente os mais próximos. Eles compartilham boa parte
das ações, gostos e práticas de uma pessoa. Quanto mais forte for o laço
entre duas pessoas [...] maior a chance de que o círculo de amigos comum
seja grande. (MARTINO, 2014, p. 69).

Observa-se que o conceito de redes sociais está relacionado ao fato destas
poderem originar laços fortes ou fracos entre pessoas proporcionando a troca,
estabelecendo relações. Além disso, nas redes sociais é possível que as relações
sociais entre duas pessoas sejam influenciadas por uma terceira, mesmo em sua
ausência, sendo importante também destacar que as redes sociais podem
configurar como fontes de prestígio e de poder, como apontado por Martino (2014,
p. 72):
Para sociólogo francês Pierre Mercklé, uma das fontes de poder das redes
sociais está no modo como as relações são estabelecidas [...] são vistas
[...] como espaços adequados também à construção de relações de poder
pautadas no prestígio, na reputação e na quantidade/qualidade dos
contatos de seus participantes. [...] como resultado de estratégias dos
atores sociais que geram capital social.

O capital social refere-se ao número e a qualidade de contatos e conversações (de
relacionamentos) de uma pessoa, ou seja, quanto mais contatos ela tem, maior
seu poder, seu pertencimento (capital social). Recuero (2009, p. 258) também
aborda o tema ao afirmar que capital social é:
[...] a conversação constituída das interações entre os atores que são
capazes de construir também um valor social, denominado capital social
WELLMAN, 2001). O capital é uma forma de observar a qualidade das
conexões entre os atores. O conceito é associado aos valores que são
construídos e circulam em uma rede social. Bourdieu (1983, p. 248-249,
tradução da autora).

Martino (2014, p.73) acrescenta que na rede, “as relações sociais não são
aditivas, mas combinatórias”, demonstrando que quando uma pessoa entra em
contato com uma rede, ela tem a possibilidade de se conectar não só com mais
uma pessoa, mas também estabelecer mais outras conexões a partir deste
contato. Mas no ambiente digital, como são entendidas essas relações em rede?
Segundo Recuero (2009, p. 16), o advento da Comunicação Mediada pelo
Computador (CMC) possibilitou “mais do que permitir aos indivíduos comunicar-se,
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amplificou a capacidade de conexão, permitindo que redes fossem criadas e
expressas nesses espaços”.
Apresentando a proposição de Lévy (1996), Martino (2014, p. 27) fala sobre o
crescimento de um tipo de relacionamento humano denominado de cibercultura.
Martino (2014, p. 27), acrescenta que para Lévy a cibercultura é uma “reunião de
relações sociais, [...] que se articulam em redes interconectadas de computadores,
isto é, no ciberespaço”. Por isso o ciberespaço é criado a partir de vínculos e não
se confunde com a estrutura física como cabos, máquinas e dispositivos sem fio.
Martino (2014, p. 44) destaca que o ciberespaço é um ambiente de comunicação e
de trocas sociais. O autor ainda argumenta que a raiz da palavra “comunidades” é
a mesma de “comum” e de “comunicação”, pensada como “aquilo que pode ser
compartilhado” e “aumentando as possibilidades de estabelecimento de laços
entre seres humanos” e, que é construída no ciberespaço.

Portanto, “as

comunidades virtuais ganham força não por conta da tecnologia, mas pelas
intenções, vontades, afetos e conhecimentos compartilhados”, em que “[...] uma
das características das comunidades virtuais é a eliminação das fronteiras do
espaço entre seus participantes” (MARTINO, 2014, p. 45).
Partindo da ideia de que o conceito “redes sociais” atualmente está ligado a
grupos sociais online, Martino (2014, p. 55-56) argumenta que isso “significa
transpor um modelo de análise social para o espaço virtual e requer algumas
mudanças no conceito”. O autor configura as redes como “formas de interação
entre indivíduos a partir da construção de páginas ou de perfis” e que cada uma
das redes tem suas próprias características permitindo formas de interação
diversas, pois no ambiente digital cada pessoa pode representar um nó ou cada
página ou comunidade é outro nó.
Um ponto importante a destacar é que nas redes sociais digitais existe a
velocidade da circulação, produção, troca, organização e consumo tanto de
informações, como também de produtos e serviços, sendo uma das características
principais do cenário contemporâneo. Shirky (2011, p. 18) corrobora com esse
posicionamento afirmando que “quando usamos a rede, a maior vantagem que
temos é acessar uns aos outros”.
Pode-se vislumbrar a importância das redes sociais digitais para o intercâmbio de
ideias, de informações e do fazer em comum a partir da fala de Martino (2014, p.
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143) “se, na internet, a voz do indivíduo pode cair em um oceano de outras vozes,
a chance de ser ouvido é maior quando diversas pessoas se reúnem em torno de
um interesse comum” e de Shirky (2011) quando destaca que é no grupo que
acontece a circulação de ideias, de notícias e informações, mas também de
demandas políticas e sociais e que a partir dos laços, que podem ter origens
diversas como a família, um time de futebol e inclusive a vizinhança/comunidade
local, o grupo tende a ser o catalisador para as ações em torno do comum.
Observa-se, portanto, que uma interação ultrapassa os limites da conversação
presencial, sendo mediada também pelo uso da internet em que as redes sociais
digitais também podem intercambiar informações, como também proporcionar
diversas formas de conexão social e de manutenção destas conexões.
O que queremos dizer é que as redes sociais digitais podem se tornar
catalisadoras de relações entre diversos nós (pessoas ou organizações) e aqui se
abre um destaque para alguns “nós” importantes da sociedade contemporânea: as
micro e pequenas empresas e a comunidade, que são atores fundamentais para o
desenvolvimento local.
Redes de micro e pequenas empresas (MPE) e redes digitais: comunicação
para a interação e mobilização do desenvolvimento local
Partindo do pressuposto de que as redes, sejam elas pessoais ou digitais, têm a
possibilidade de conectar pessoas, catalisar informações, oportunizar contatos e
também constituir “arranjos organizacionais que utilizam recursos e envolvem a
gestão das interdependências de várias empresas” (SILVEIRA, 2007, p. 221-222),
esta discussão objetiva justamente dialogar como interação em rede digital
poderia ser apoiadora do desenvolvimento local, tendo em vista que o
desenvolvimento local tem importância e relevância para setores econômicos,
cidades, movimentos sociais, comunidades locais, etc.
Este estudo busca justamente colocar uma “lente de aumento” na importância de
se buscar formas de potencializar o desenvolvimento local e, ao mesmo, tempo
revelar a necessidade de se aprofundar pesquisas e interesses sobre ele. Afinal,
como argumenta Franco (2003, p. 10):
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[...] temos colocado ênfase no sentido “macro”, sobretudo nas
transformações econômicas, tecnológicas, políticas e culturais que estão
ocorrendo em escala global (daí os novos termos em voga: “globalismo‟,
“globalidade‟ e “globalização‟) [...]. Não temos percebido adequadamente,
porém, as mudanças silenciosas, muitas vezes subterrâneas, que estão
acontecendo na dimensão local [...]. Talvez porque se trate de uma
mudança fragmentada, dispersa, que ainda não logrou constituir um ator,
um interlocutor, uma plataforma, uma justificativa teórica.

O autor, em sua argumentação, ainda expõe sobre o termo “glocalização”
estabelecendo um nexo entre a globalização e a importância do local. Pois, em
tempos de globalização se percebe a volta ao local, a revolução do local e a
reformulação da ideia original de glocalização como localização, ou seja, a ideia
de que o local conectado é o mundo todo (FRANCO, 2003, p. 13-16).
No sentido de valorizar o local e suas redes sociais, Santos e Lima (2011, p. 53)
destacam que as redes se “apresentam como potencializadores, como formas de
melhorar a comunicação, de possibilitar o empoderamento dos sujeitos e de
ampliar o raio de intervenção criativa”. As autoras expõem que as redes promovem
pontos de contato e interações globais que, por sua vez, terminam por ativar
capacidades locais. Como assinala Martín-Barbero (2003, p. 59, apud SANTOS;
LIMA, 2011, p. 53), “as redes não constituem unicamente o espaço no qual
circulam o capital, mas um lugar de encontro de multidões de minorias e
comunidades marginalizadas ou de coletividades de pesquisa e trabalho educativo
ou artístico”.
Pensando neste contexto das multidões de minorias, uma “multidão”, considerada
como minoria ou “ilustres desconhecidas” (MARCHESNAY, 2003, p. 110, apud
VERAS, 2016, p.34) são as micro e pequenas empresas. Essas organizações
representam 99% da quantidade de empresas do país, configurando cerca de um
quarto de Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil e assegurando o trabalho formal de
cerca de 60% dos brasileiros (SEBRAE, 2013).
As MPEs têm uma representatividade significatova no cenário nacional, pois têm
uma interferência diária e constante no contexto local, na medida em que pela
proximidade que mantém com determinadas localidades “podem conseguir
entender melhor quais são as demandas e responder mais rapidamente a
elas” (TORRÈS, 2003, apud VERAS, 2016, p. 42). Ou seja, essa relação de
proximidade faz com que as MPEs consigam identificar necessidades e se ajustar
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às demandas locais mais rapidamente, contribuindo diariamente e diretamente nos
processos das localidades onde está inserida.
Nota-se que as MPEs são organizações ativas na economia e na sociedade como
um todo, se relacionando a todo o momento com as pessoas (“os nós” do local),
fazendo conexões, estimulando os processos e aumentando a representatividade
local, tendo em vista que “quando tornamos pequeno um mundo pela localização
aumentamos o seu poder social” (FRANCO, 2003 p. 6) e esse poder social e local
pode ser ainda mais enaltecido através da cooperação de redes entre MPEs.
Casarotto Filho e Pires (1998, p. 36), acrescentam que:
A cooperação entre MPEs é algo tão irreversível como a globalização, ou
melhor, talvez seja a maneira como as pequenas empresas possam
assegurar sua sobrevivência e a sociedade a garantir seu desenvolvimento
equilibrado.

Os autores (1998, p. 35-38), ainda apresentam sobre as condicionantes de
cooperação definidas pelo Instituto Alemão de Desenvolvimento (IAD) que entende
que a cooperação é abandonar o individualismo, aceitar que o concorrente é um
semelhante, além de praticar a troca de informações entre várias empresas,
estabelecer intercambio de ideias, analisar conjuntamente os problemas e
soluções em comum, definir das contribuições dos parceiros, entre outros.
Ademais, Silva (2001, p. 73) citando Lucchi e Casarotto (1998), demonstra que as
redes de MPEs podem se constituir em sistemas econômicos locais como
instrumentos de uma rede ampla, que permitem potencializar recursos como
conhecimento, experimentação, relacionamento, sistemas logísticos comunicativos
e garantia financeira, além de destacar que as redes de associativismo e a união,
são o caminho para as pequenas empresas conseguirem força competitiva.
Acrescenta o autor que para que a iniciativa de criar as redes de empresas tenha
sucesso, ela só será conquistada se houver um modelo de desenvolvimento local,
com a participação de toda a sociedade. Mas o que vem a ser desenvolvimento
local e qual é a relação das MPEs neste aspecto?
Embora pelo senso comum a palavra desenvolvimento esteja intimamente ligada
ao crescimento econômico, busca-se aqui aprofundar o entendimento deste termo
a partir do contexto que o considera como o “conjunto de atividades culturais,
econômicas, políticas e sociais [...] que participam de um projeto de transformação

!
199

•

Cidades, Mobilidade, Participação e Cidadania

I Congresso Internacional de Mídia e Tecnologia - “Neil Postman“ e a Nova Ecologia dos Meios
Universidade Estadual Paulista – Unesp, Bauru, Brasil, 04 a 06 de outubro de 2017

consciente da realidade local” (MILANI, 2003, apud MACKE; SARATE, 2014, p.
59).
Franco (2002, p. 72) corrobora com essa discussão assinalando que durante muito
tempo acreditamos que o fator econômico era o único determinante do
desenvolvimento e destaca que o desenvolvimento tem muitas outras dimensões
como a social, cultural, ambiental, físico-territorial, político-institucional e científicotecnológica.
O Programa Nacional das Nações Unidas (PNUD), conforme Martins e Martins
(2001, p. 157), define o desenvolvimento local como um processo de articulação,
coordenação e inserção dos empreendimentos empresariais associativos e
individuais, comunitários, urbanos e rurais pensando em “uma nova dinâmica de
integração socioeconômica de reconstrução do tecido social, de geração de
oportunidades de emprego e renda”. Já na Declaração de Sherbrooke de 1998,
Martins e Martins (2001, p. 158) destacam que o desenvolvimento local contribui à
emergência de novas formas de produzir e compartilhar as riquezas, de reavivar a
participação cidadã, de fazer crescer a democracia para que cada um tenha, ao
mesmo tempo, do que viver e razões para viver.
O Desenvolvimento Local é tratado por Macke e Sarate (2014, p. 53) como um
processo orgânico, portanto, não padronizado, uma vez que envolve
comportamentos e valores locais. Assim sendo, é fundamental pensar o
desenvolvimento local como um projeto que vai além do mercado, como resultado
das relações de conflito, competição, cooperação e reciprocidade entre atores,
interesses e projetos da natureza social, política e cultural que propõe uma visão
do desenvolvimento local por um novo paradigma composto por quatro aspectos,
conforme Milani (2003, apud MACKE; SARATE, 2014, p. 59):
(i)
Dimensão econômica – capacidade de articular fatores produtivos
endógenos, para gerar oportunidade de trabalho e renda, fortalecimento
das cadeias produtivas e integração de redes de pequenas empresas;
(ii) Dimensão sociocultural – busca de maior equidade social, através da
maior participação do cidadão nas estruturas de poder;
(iii) Dimensão político-institucional – construção de políticas negociadas
entre governo, mercado e sociedade civil, favorecendo as transformações
da economia e o resgate da cidadania; e finalmente;
(iv) Dimensão ambiental – onde o meio ambiente é visto como um ativo
do desenvolvimento, partindo do princípio da sustenta.
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Além desses aspectos, Martins e Martins (2001, p. 160-169) apontam as principais
características do desenvolvimento local como sendo: territorialmente localizado,
participativo e democrático, um modo endógeno de desenvolvimento, uma
proposta de desenvolvimento sustentável que resgata os valores tradicionais e
culturais das comunidades, que conta com a descentralização, que é uma
estratégia planejada, que favorece processos inovadores e duas outras
características que aqui merecem destaque:
!

Que desenvolvimento local é um movimento solidário e cooperativo: que
tem a ver com a existência de objetivos comuns, mesmo que cada ator atue
de forma competitiva no mercado, existe um certo grau de cooperação que
facilita a inserção das pequenas iniciativas no mercado cada vez mais
dominado pelos grandes empreendimentos.

!

Que o desenvolvimento local apoia as micro e pequenas empresas: tendo
em vista as diversas necessidades e limitações dessas organizações, as
MPEs possuem um caráter flexível para se adequar à mudanças permanentes
e de um caráter particularmente inovador, diferente de grandes empresas que
tem processos hierarquizados e concentrador.

Também como um ambiente favorável ao desenvolvimento local, Franco (2002, p.
67) complementa que se deve começar investindo no capital humano14 e no
capital social15, ou seja, oportunizar que exista a construção de uma comunidade
com capacidade de empreender, de dialogar e de formar redes (físicas ou digitais)
de cooperação em que “com a ação conjunta e acordada dos diversos
protagonistas locais, pode-se promover um processo de aprendizagem coletiva
sobre como organizar as ações para desenvolvimento” (CASAROTTO; PIRES,
1998, p. 101).
Percebe-se que para haver o desenvolvimento local, há de se considerar os
processos orgânicos, recursos da comunidade e iniciativas locais, incluindo as
MPEs, além do engajamento das pessoas nestes processos. Para isso, as redes
14

Capital humano entendido como a capacidade das pessoas de fazer coisas novas, se
mobilizando para desenvolver as atitudes e adquirir os conhecimentos necessários capazes de
permitir a materialização do desejo, a realização do sonho e a viabilização da visão. "Ora, isso tem
nome: [...] chama-se empreendedorismo”. Franco (2002, p. 62).
15

Capital social capacidade de cooperar, formar redes, regular seus conflitos democraticamente,
enfim, construir comunidade. Franco (2002, p. 67).
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sociais tem papel importante, onde as conexões são estabelecidas através de
processos de comunhão e de interação, melhor dizendo, processos de
comunicação, em que o ambiente digital também integra esse contexto.
Franco (2002, p. 87-100) argumenta que as mudanças introduzidas por essas
redes conectam pessoas em tempo real, alterando a economia e as relações com
a economia, cultura e sociedade e que as relações entre os diferentes fatores de
desenvolvimento estão sendo modificadas, sendo um desafio linkar as
comunidades locais pela internet e formar uma grande rede que é constituída de
nodos capazes de interagir em tempo real, sendo que “por meio dessa grande
rede, cada coletivo local poderá saber notícias de outros lugares, trocar
informações e planejar ações conjuntas” (FRANCO, 2002, p. 100).
Até aqui, buscou-se refletir sobre a importância da comunicação e das redes
sociais digitais como catalisadoras do intercâmbio de experiências, de integração
entre nós, de fortalecimento de laços, da geração de capital social e de sentimento
de pertencimento das pessoas em âmbito “Glocal”.
A interação em redes de MPEs são fortalecidas pela comunicação, inclusive
através das redes sociais digitais. Já estas redes sociais digitais fortalecem o
desenvolvimento local que por sua vez também fortalece as redes de MPEs,
portanto, a conversação no ciberespaço pode apoiar o desenvolvimento local, à
medida que pode aproximar pessoas das realidades locais, promover o
intercâmbio entre elas e empresas da comunidade, especialmente as micro e
pequenas (MPEs) além de ter a possibilidade de incentivar o consumo de produtos
locais, fortalecer relações entre empresas, consumidores e cidadãos e de
mobilizar o empreendedorismo local.
Considerações finais
Este artigo teve como principal enfoque o de refletir como que a interação em rede
digital pode ser apoiadora e estimuladora do desenvolvimento local. Diante dos
estudos e reflexões, observou-se que a comunicação e as redes sociais digitais
abrem espaço de interação local e que podem gerar mobilizações em torno de
assuntos da comunidade e desenvolver o capital social capaz de fomentar uma
rede de cooperação. A Interação em redes sociais (presenciais ou digitais) e as
redes de MPEs, buscam trazer uma interação para além do nível pessoal ou
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mercadológico. Essas interações ultrapassam, portanto, as barreiras da
individualidade para a atuação através do engajamento coletivo para o
desenvolvimento local.
Destaca-se aqui que as MPEs são organizações ativas na economia e na
sociedade e se relacionam a todo o momento com as pessoas (“os nós”), fazendo
conexões, interações, estimulando os processos e aumentando a
representatividade local. Faz-se relevante, portanto, o desenvolvimento de
pesquisas e práticas que busquem desenvolver a comunicação e interação em
redes, bem como outras formas de engajamento que possam se tornar fontes de
desenvolvimento das MPEs e, consequentemente, de desenvolvimento local.
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Resumo
A comunicação pode ser observada desde os tempos mais remotos. Ainda na préhistória, as pessoas já se comunicavam por meio de suas pinturas, desenhos e
artefatos, com os mais diversos objetivos como, por exemplo, contar o seu
cotidiano ou mesmo para a realização de eventos cerimoniais. Ao longo da
história, as pessoas continuaram a se comunicar das mais diversas formas com
sons, imagens e gestos. Hora acompanhando, hora protagonizando, a tecnologia
evoluiu com o passar dos anos, mas apressadamente no período pós-segunda
guerra mundial, fazendo com que as estratégias comunicacionais se
transformassem, culminando em uma nova ecologia dos meios, onde a forma de
se comunicar é dinâmica em um meio fluído e interativo. Assim como a forma de
se comunicar sofreu drásticas alterações ao longo da história, a formatação das
cidades também. Tarefas outrora simples como, por exemplo, dirigir até o seu local
de trabalho, agora se configuram de uma maneira muito mais complexa do que
apenas conhecer o caminho. Esse novo cidadão não só precisa, mas quer ter
todas as variáveis como clima, fiscalização, interdições e as mais diversas
informações na palma da sua mão, mais precisamente em seu smartphone
conectado com o sistema multimídia do seu carro. Para acolher agora estes
16
Trabalho apresentado na mesa 09 – Mobilidade, participação e cidadania, no Primeiro Congresso
Internacional de Mídia e Tecnologia.
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cidadãos hiperconectados e imersos na tecnologia, os centros urbanos estão
passando por alterações em suas estruturas, se tornando organismos flexíveis e
inteligentes, o que pesquisadores estão denominando como “Cidades
Inteligentes”, para se adequar ao novo perfil populacional emergente. Por meio de
uma análise do estado da arte, tanto no âmbito científico quanto no aspecto
prático de aplicação, este artigo tem como proposta instigar uma reflexão acerca
desses novos cidadãos hiperconectados e suas cidades, que agora se vêem
compelidas a acompanhar essa evolução tecnológica e comunicacional de uma
sociedade midiatizada.
Palavras-chaves: Cidades Inteligentes, Novos Cidadãos, Nova Ecologia dos
Meios, Tecnologia, Comunicação.
Introdução
A comunicação, ou melhor, o ato de comunicar os seus registros são processos
naturais e sempre ocorreram das mais diversas formas, cada qual com a sua
particularidade e adequação temporal. A forma de se comunicar se transforma
hora acompanhando, hora instigando a evolução da sociedade, que se comunica
através de sons, imagens, gestos e cheiros. Na época das cavernas, por exemplo,
os homens utilizavam as pinturas rupestres para realizar cerimônias ritualísticas ou
contar e registrar o seu cotidiano. Com o desenvolvimento tecnológico, essas
diversas formas de comunicação se aprimoraram e foram inseridas nas novas
tecnologias. Criou-se a nova ecologia dos meios, onde se comunicar ocorre de
forma dinâmica, em um meio fluído e interativo e os cidadãos são
hiperconectados. Assim como a forma de se comunicar, a formatação das cidades
também sofreu alterações ao longo dos anos. Para acolher os cidadãos
hiperconectados e imersos na tecnologia, os centros urbanos modificam suas
estruturas, e se tornam organismos flexíveis e inteligentes, a fim de se adequar ao
novo perfil populacional emergente, que não procura apenas um lugar para morar
ou mesmo trabalhar, mas sim um ambiente ao qual pode se integrar.
Um breve histórico da velha ecologia dos meios
Antes da criação da prensa de Gutenberg, a sociedade era comunicada por meio
de cartas noticiosas, elaboradas a fim de informar a população sobre os principais
acontecimentos ocorridos dentro e fora das cidades. Estas eram formatadas no
Império, e tinham como característica, seu caráter oficial e tendencioso (RIZZINI,
1977). A comunicação ocorria por meio de emissor e receptor bem definidos.
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A partir da impressão de livros, realizada através da prensa, a sociedade dispôs
cada vez mais de pessoas alfabetizadas e incentivadas a consumi-los. Este
advento possibilitou a realização de impressões em larga escala e, promoveu
assim, a comunicação em massa e a mudança na forma de se comunicar. A
transmissão de conhecimento deixou de ser apenas do emissor para o receptor se
transformando em emissor para receptores (STRAUBHAAR, J.; LAROSE, R.,
2004).
Devido ao fluxo de utilização, as prensas tornaram-se mais econômicas, e
possibilitou a diminuição dos custos e o aumento da capacidade de produção e
distribuição. Este impactou profundamente na sociedade da época, pois alterou o
modo de pensar e agir das pessoas e fez com que a opinião pública tomasse
forma (STRAUBHAAR, J.; LAROSE, R., 2004). Nesse contexto, surgiram os
jornais e as gazetas, entretanto, a comunicação nesse período ainda era local, o
que tornava esses documentos raríssimos e com distribuição restrita a poucos
exemplares (MOLINA, 2015).
Avançando na linha temporal, McLuhan (1995) apresenta que o advento e
popularização da radiodifusão, ocorrida no século XX, possibilitou de fato a
comunicação do emissor com os receptores, mesmo onde a transmissão, que
acontecia por meio de sinais pelo ar para atingir diversas residências em zonas
rurais e urbanas, o tom da comunicação era quase particular, exercendo uma
grande incidência na rotina das pessoas. Trinta anos mais tarde surgiu a televisão.
Esta se firmou como parte fundamental da comunicação em massa e tornou-se
privilegiada dentro das mídias eletrônicas (CALABRE, 2004; SCOLARI, 2008;
ORRICO, 2011; BARBERO, 2003).
A internet surgiu em meados dos anos 60, no período da “Guerra Fria”. O objetivo
era de se ter uma ferramenta de comunicação militar que possibilitasse o fluxo de
comunicação, onde a mensagem fosse transmitida com rapidez, flexibilidade e
segurança, pois foi desenvolvida para que cada computador funcionasse como um
ponto, que caso fosse abatido, não impossibilitaria os outros de manterem a
comunicação. Em seguida, o sistema passou a ser utilizado para que fossem
realizadas trocas de informações entre o meio acadêmico. Pouco a pouco, a
sociedade passou a ter acesso (MARTINO, 2014; LEINER, 2013).
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Apesar da internet ter sido criada anos antes, a

World Wide Web só foi

desenvolvida no ano de 1991 por Tim Berners-Lee e seus colegas no Centro
Europeu de Pesquisas Nucleares. Estes desenvolveram as páginas e sites, que
tinham caráter fixo, pois os elementos dispostos nos sites eram relativamente
estáticos e a comunicação ocorria de forma passiva, onde os usuários apenas
consumiam os conteúdos, sem interação com quem o produziu ou mesmo com o
meio. Essa foi a era da Web 1.0 (MARTINO, 2014; FERREIRA; PINTO, 2008).

O surgimento da nova ecologia dos meios
Entre os anos de 1994 e 1995, a internet adquiriu mais espaço no cotidiano das
pessoas. Se tornaram mais acessíveis à população devido à diversos fatores
como a criação das novas Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs)
(BECHARA, 2007) e as oportunidades de adquirir os aparelhos aumentaram. Em
meados de 1995, o uso da internet pela população foi além das telas dos
computadores. Os celulares, smartphones e outros equipamentos com acesso à
rede, foram responsáveis por dividir parte do tempo das pessoas (MARTINO
2014).
A partir da expansão da Web, criou-se a possibilidade de utilizar imagens, sons,
sites com movimentos e desenvolvimento de ferramentas para o usuário elaborar
seu próprio site ou conteúdo para inserir em seu blog, a fim de se comunicar com
outros usuários que não necessariamente estejam localizados no mesmo espaço
geográfico. Esta ocorreu a partir dos anos 2000, e proporcionou a expansão das
redes sociais e a produção colaborativa. Nesta época iniciou-se a era da Web 2.0
(FERREIRA E PINTO, 2008; MARTINO, 2014).
Essa forma mais densa de conexão, conhecida como Web 2.0, foi citada pela
primeira vez no ano de 2004 por Dale Dougherty, vice-presidente da O'Reilly
Media Inc (O'REILLY, 2005).
Anderson (2007) aponta Web 2.0 como as tecnologias que facilitam a conexão
social da Web. O usuário pode produzir, receber, editar e compartilhar
informações. O'Reilly (2005) acredita que Web 2.0 é a mudança para plataforma
onde, os aplicativos desenvolvidos se aproveitam das redes para serem
manipulados pelo usuário. Estes interagem virtualmente no ciberespaço,
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incentivam a união de competências, idéias e conhecimentos distintos, e
desenvolvem parte da inteligência coletiva (LÉVY, 2003).
Desde a criação de Gutenberg até a web 1.0, o poder era do comunicador e se
encontrava no meio. Este exercia hierarquia na comunicação: o meio falava e a
sociedade apenas escutava, de forma passiva (RENÓ, D.; FLORES, J., 2012). A
partir do desenvolvimento da web 2.0, representada por características como
interatividade e dinamismo, houve quebra no paradigma comunicacional. Os
grupos populares produzem desde então, mais conteúdos e, relacionam o meio, a
mensagem e a sociedade, imersos nas tecnologias que os cercam.
A sociedade participou de diversas mudanças comportamentais e ideológicas.
Evoluiu de sociedade agrária para sociedade fabril, onde os meios de produção se
alteraram drasticamente. O desenvolvimento das máquinas, que ocorreu a partir
da sociedade fabril, modificou a vida social, econômica e familiar da população.
Este alterou, outrossim o modo de pensar, que impactou nos atos do cotidiano. As
cidades se formaram com a migração das pessoas da zona rural para a urbana.
A tecnologia influencia direta e indiretamente a sociedade por diversos aspectos
como culturais e socioeconômicos, e para que estes se desenvolvam, faz-se
necessária a apropriação dos recursos tecnológicos com o objetivo de aplicá-los à
seus devidos fins (PINOCHET, 2014).
Essa sociedade se tornou cada vez mais tecnológica e digital onde, as
transformações sociais ocorrem de acordo com o avanço das tecnologias, que não
levam mais décadas ou anos para acontecer, mas sim, meses. A economia gira
em torno da produção e disseminação da informação e elucida a sociedade
moderna pelo termo de Sociedade da Informação. Esta classifica a nova formação
social e demonstra que a produção e compartilhamento da informação, torna-se
ponto central de novas formas de relacionamento e pensamento pois, a tecnologia
está presente nos mais diversos meios como no trabalho, em casa e no carro, por
exemplo, a fim de proporcionar vida mais fácil, agradável e sem fronteiras
(STRAUBHAAR, J.; LAROSE, R., 2004; KUMAR, 2006; CASTELLS, 2000;
PINOCHET, 2014).
A web é considerada uma ferramenta indispensável para os brasileiros desde
2012, como também é essencial para a sobrevivência. Esta pode ser comparada a
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necessidade da energia elétrica, que é indispensável no mundo todo (PINOCHET,
2014).
As primeiras iniciativas para disponibilizar a internet para população brasileira
começaram em 1995, através do Ministério da Comunicação e do Ministério de
Ciência e Tecnologia. Estes definiram parâmetros para a operação de empresas
privadas, provedoras de acesso aos usuários. Desde então, a internet no Brasil
teve crescimento notório entre os anos de 1996 e 1997; passou de 170 mil
usuários em janeiro de 1996 para 1,3 milhão em dezembro de 1997. Segundo a
pesquisa sobre hábitos de internet dos brasileiros realizada pela TIC Domicílios,
no período de novembro de 2015 a junho de 2016, 58% da população brasileira
utilizou a internet; representa 102 milhões de internautas. Dos 58%, 89%
acessaram a internet através dos telefones celulares, 40% utilizaram os
computadores de mesa, 39% por computadores portáteis ou notebooks, 19%
através do tablet, 13% pelas televisões (Smart TVs) e 8% das conexões ocorreu
pelos aparelhos de videogame. (BRASIL GOV, 2016). Dos entrevistados da
pesquisa, 95%, que pertencem a classe A, utilizaram a rede menos de três meses
antes da pesquisa, e quando os dados foram comparados aos de entrevistados de
outras classes, pode-se observar que, na mesma circunstância, os da classe B
caem para 82%, da classe C para 57% e classes D/E caem para 28%. Outro ponto
identificado na pesquisa foi que, 56% da população brasileira afirmou utilizar a
internet via telefone celular.
Pinochet (2014) acredita que as pessoas têm suas vidas programadas pela
tecnologia e aproximam o mundo de seus convívios. As mudanças que ocorreram,
tornaram o mundo virtual e a economia digital. A partir destas, os consumidores
utilizam a rede para investigar, comprar seus produtos e aplicar seus
conhecimentos ao trabalho.
Uma vez inserida ao mundo digital, a população dificilmente sairá dela ou
perceberá o excesso de tecnologia que a cerca, pois essa imersão tornou-se um
paradigma. Para que as Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs)
triunfem, é necessário que sejam acompanhadas por mudanças fundamentais no
pensamento que sustentam. A sociedade está próxima da ruptura entre o velho
modelo e o novo; fragmenta a sociedade, a cultura, a economia e tecnologia, e faz
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com que a qualidade da conexão com o mundo seja mais importante (PINOCHET,
2014).
Cidades Inteligentes
O termo “cidades inteligentes” se refere a estratégias de apropriação do meio
tecnológico para realização de planejamentos e gestão de forma inteligente das
cidades, onde as TICs não só podem como devem ser utilizadas para melhorar a
infraestrutura, serviços e a qualidade de vida, e elevar meras cidades ao nível de
cidades inteligentes (GAMA; ALVARO; PEIXOTO, 2012).
Diversas TICs podem ser utilizadas para compor as cidades inteligentes como a
internet das coisas (IoT) (Ahson, 2008), sistemas de informação, nuvens de
armazenamento e outros. Estes possibilitam a coleta, processamento,
compartilhamento e análise de dados para auxiliar nas tomadas de decisões
cabíveis para cada tipo de estratégia.
Nas cidades inteligentes, as redes de sensores sem fio já são utilizadas em
transportes, prédios e até monitoramento ambiental. Reforçar a privacidade nos
ambientes que contenham a tecnologia IoT foi identificado como um dos principais
obstáculos para que o sistema seja implementado com sucesso. Este tipo de
tecnologia coleta e gerencia dados de uma rede de sensores e dispositivos, sendo
responsável por processá-los e os compartilhá-los com outras redes conectadas.
Objetos e dispositivos conversam entre si através dos sistemas que capta
informações e gera uma resposta proveniente do estímulo fornecido, em tempo
real (OECD, 2010; JACOBSSON; DAVIDSSON, 2015; WEINBERG et al., 2015).
Sistemas de Informação Geográfica (SIG) são utilizados em cidades inteligentes
para que, por exemplo, exista o domínio do transporte coletivo, e assim possam
ser acessados pela população através de dispositivos móveis e Web. Estes visam
informar e inserir o usuário como participante ativo e podem consumir e produzir
dados e serviços voluntariamente (GOODCHILD 2007), como o aplicativo para
smartphone Waze, por exemplo, que utiliza esse sistema para que os usuários
mapeiem o trânsito da cidade e agreguem também, informações como buracos,
acidentes e fluxo.
A utilização da IoT também tem um lado negativo. Os sistemas podem rastrear,
coletar e retransmitir dados dos usuários, que contém informações pessoais
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disponibilizadas quando os mesmos permitem acesso. Estes dados podem ser
enviados para análise e processamento em outros locais remotos, e trazem riscos
para sua segurança e privacidade (NIU et al., 2016).
Como eixos fundamentais das cidades inteligentes, a IBM cita o domínio dos
cidadãos, dos serviços da cidade, dos negócios, do transporte, da comunicação,
da água e da energia (DIRKS; KEELING 2010), mas nem todas as cidades têm as
mesmas necessidades, por isso, os eixos devem girar em torno das prioridades
específicas de cada cidade.
Os novos cidadãos em suas novas cidades
Mendes (2006) diz que os desejos das pessoas são alterados junto com os meios
tecnológicos. Com a evolução das TIC’s a forma como a sociedade vive é alterada
diariamente e explorar o universo da comunicação faz com que conheçamos a
história. Este modo possibilita que se tenha entendimento do que pode ocorrer no
futuro. As novas TICs não mudam apenas os modos de vida das pessoas, mas
transformam também o modo como elas interagem, percebem e se relacionam
com o ambiente. Levinson (2012) defende que agora é tudo muito diferente do que
era antes, na época da prensa por exemplo. O processo de evolução da
comunicação permitiu que a sociedade, além de ouvir, tenha voz e atualmente
disponha de uma nova forma de consumir e produzir conteúdo. Com o uso das
redes é possível criar a Second Life, onde as amizades virtuais são amizades
reais e o espaço real é a rede social. As bibliotecas físicas e os livros impressos
deixam de ser prioridade quando temos o acesso facilitado ao Wikipédia, que
ocupa nas nossas vidas, a posição de biblioteca virtual, onde podemos encontrar
as informações que buscamos. Este transformou a televisão, que passou de uma
caixa de vidro para uma plataforma, como o Youtube. O porta retrato é o Instagram
e o mercado musical é o iTunes. Estes novos meios são utilizados pelos novos
cidadãos (LEVINSON, 2012) que seguem as novas regras criadas para essa nova
vida, e de acordo com Toffler (1980) são baseadas em uma economia e meios de
comunicação em massa, onde novas estruturas sociais e familiares se formam.
McLuhan (1995) acrescenta que a tecnologia é a extensão do nosso corpo.
Permanecemos conectados grande parte do nosso dia e quando não, o dia todo,
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através de incontáveis meios como o celular, o computador e a televisão. Estes
estão ligados ao nosso corpo, seja para digitarmos ou para mudarmos de canal.
O cidadão passou a ter o poder nessa nova sociedade, a internet e a web
influenciaram as transformações sociais, onde a informação pode ser produzida e
armazenada em diferentes espaços e acessada por usuários distantes
geograficamente em questão de segundos (CASTELLS, 2000).
Houve mudanças entre os produtores e os usuários do conhecimento, pois os
avanços permitiram que a sociedade participasse dos processos decisivos da
política, das gestões empresariais e instituições, onde os processos de construção
de conhecimentos coletivos ficaram dinâmicos e a população pode se comunicar,
decidir, responder e agir.
Essa nova forma de interagir gerou grande impacto no comportamento dos
usuários. Com a sociedade em transformação, as pessoas estão mais
hiperconectada e ativas nessa espécie de segunda vida virtual. Projetar cidades
que não estejam preparadas para esse meio, se torna cada vez mais inviável pois,
gerir centros urbanos sem a perspectiva de inserção de toda essa realidade
tecnológica torna-se algo impensável.
Os seres humanos vivem em cidades físicas, tangíveis, se locomovendo de um
lugar ao outro, trabalham, estudam ou realizam as mais diversas tarefas do
cotidiano e, ao mesmo tempo, vivem também em uma realidade alternativa, onde
o ambiente é etéreo e moldado à partir de suas necessidades de interação. Esses
dois mundos, tangível e etéreo, se comportam como duas camadas de um mesmo
mapa, que se completam. Com o passar do tempo, tornam-se intrínsecos um ao
outro e formam uma relação simbiótica que sempre aponta em direção ao futuro.
Considerações finais
É evidente que a sociedade se transformou e a necessidade de se comunicar
continuará fomentando a transformação da comunicação, com a tecnologia
impactando no comportamento dos usuários das mais diversas formas.
Em seu livro “Weaving the web”, Tim Berners-Lee (1999) já dizia que sonhava com
uma internet onde as máquinas fossem capazes de analisar toda informação
online disponível, como os conteúdos, links e transações entre humano-máquina.
Naquela época ele já sonhava com a web 3.0, a web semântica ou web
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inteligente, que através da capacidade do software de combinar e interpretar os
dados de diversas fontes em rede, devolve para os usuários, conteúdos mais
objetivos e personalizados para o seu perfil. Quase duas décadas se passaram e
esse vislumbre já não mais se caracteriza como sonho, mas sim como uma
realidade, que não é só possível, como está presente no cotidiano da sociedade.
Os seres humanos mudaram e continuarão mudando, acompanhados pelas
formas de se comunicarem e nesse cenário tecnológico o espaço físico participa
do tácito processo de transformação a fim acompanhar esses novos cidadãos nas
relações com o seu entorno, levando os centros urbanos a se tornarem cada vez
próximos de organismos vivos e inteligentes.
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Resumo: Os movimentos sociais têm incluído a Internet e páginas online como
uma ferramenta a ser utilizada em favor da luta. Nesse sentido, torna-se
importante compreender de que maneira alguns nichos de nossa sociedade
utilizam essa mídia terciária como extensão das mídias primárias e secundárias de
anos atrás. Nosso trabalho propõe entender se a chegada das redes sociais
conectadas facilitou a participação política em movimentos sociais, ou mudou a
percepção que se tem do engajamento político, dos alunos da Faculdade de
Arquitetura, Artes e Comunicação (FAAC) da Unesp, campus de Bauru.
Percebemos que, apesar de o ciberespaço não substituir o espaço público para se
lutar pelos seus interesses, ele oferece ferramentas mais baratas e de maior
alcance para articular núcleos, informar, reforçar identidades e estratégias de luta.
Palavras-chave: Comunicação; Internet; Redes Sociais; Movimentos Sociais,
FAAC.
Introdução
A introdução da Internet no cenário mundial trouxe grandes mudanças na
vida das pessoas. Como explica Capobianco (2010, p.2), pouco a pouco as
relações foram penetradas pela presença inconfundível das máquinas e da web e,
a partir de meados da década de 1990, a Internet estabeleceu-se, então, como o
ponto focal para a comunicação e a informação.

21 Trabalho apresentado na mesa 09 – Cidades, mobilidade, participação e cidadania, no Primeiro Congresso
Internacional de Mídia e Tecnologia.
22 Doutorando no Programa de Pós-Graduação em Comunicação, da Faculdade de Arquitetura, Artes e

Comunicação (UNESP). Mestre em Comunicação e Jornalista pela mesma instituição. Licenciado em História
pela Universidade de Franca (UNIFRAN). Professor Universitário.
23

Mestre em Comunicação pela Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação (UNESP). Radialista
formada pela mesma instituição.
24 Doutoranda no Programa de Pós-Graduação em Comunicação, da Faculdade de Arquitetura, Artes e

Comunicação (UNESP). Mestre pela mesma instituição. É Publicitária e Professora Universitária.
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Sabe-se que, com o avanço das Tecnologias de Informação e Comunicação
(TICs), o acesso à informação, principalmente através de computadores e da
Internet, se tornou cada vez mais comum e necessário para o indivíduo que
pretende manter-se informado sobre os mais diferentes assuntos, bem como para
adquirir conhecimento sobre temas de seu interesse, exercer seu direito à
cidadania, ou então para que se sinta inserido dentro desta nova realidade.
Castells (2003, p.8) explica que “[...] a internet é um meio de comunicação
que permite, pela primeira vez, a comunicação de muitos com muitos, num
momento escolhido, em escala global”. O autor (2003, p. 10) ainda aponta que
“[...] como nossa prática é baseada na comunicação, e a Internet transforma o
modo como nos comunicamos, nossas vidas são profundamente afetadas por
essa nova tecnologia da comunicação”. É notado que nossa forma de comunicar,
de informar, consumir e produzir conhecimento é modificada com a chegada desse
novo meio. Não que a Internet tenha substituído instituições tradicionais de ensino
e outros meios de transmitir informação, mas, certamente, possibilitou o
alargamento no volume de conteúdo disponível para centenas de milhares de
pessoas que estão conectadas em uma mesma rede mundial. Desse modo, o
indivíduo passa a se ver inserido de formas distintas na sociedade e pode, então,
perceber de variadas maneiras o exercício da cidadania. Nesse sentido, Lemos
(2007) aponta que a inclusão digital e as novas Tecnologias da Informação e
Comunicação possibilitam um enriquecimento social, cultural e econômico
permitindo uma nova visão social e o maior exercício da cidadania:
O aprendizado e a disseminação do uso das Tecnologias da Informação e
Comunicação (TICs) podem diminuir a pobreza e o analfabetismo. Na
perspectiva do domínio da TIC pelo cidadão comum, é viável a geração de
novas oportunidades no mercado de trabalho, nas relações com outras
comunidades, fomento às novas habilidades e à criatividade e,
consequentemente, uma nova visão social e exercício da cidadania.
(LEMOS, 2007, p.16)

De forma congruente Becker (2009, p. 187) complementa que “[...] com o uso
da rede os indivíduos se alçam à condição de cidadãos da sociedade tecnológica,
passando a exercer a cidadania de forma mais qualificada, com mais informação
e, do seu ponto de vista, até com mais conhecimento”. As mídias sociais se
tornaram, então, uma ferramenta importante para os diversos modos de
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comunicação, permitindo a estes indivíduos compartilhar sua identidade, suas
ideias e ideais.
Nesse sentido, torna-se importante compreender de que maneira alguns
nichos de nossa sociedade utilizam essa mídia terciária como extensão das mídias
primárias e secundárias de anos atrás. É o caso do nosso trabalho, que propõe
entender se a chegada das redes sociais conectadas facilitou a participação
política em movimentos sociais, ou mudou a percepção que se tem do
engajamento político, dos alunos da Faculdade de Arquitetura, Artes e
Comunicação (FAAC) da Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”,
campus de Bauru. O objetivo é compreender se a mídia terciária – nesse caso as
redes sociais da Internet – substitui ou complementa a mídia primária e secundária
– as manifestações em espaço público e os panfletos que, como veremos adiante,
eram as principais ferramentas utilizadas pelos movimentos sociais antes do uso
da Internet.
Visando o objetivo estipulado, criamos um questionário semi-estruturado que
foi disponibilizado ao longo de três dias no Facebook em grupos destinados ao
encontro desses alunos. Os dados colhidos serão verificados com base na
bibliografia buscada e na análise de conteúdo.
Por fim, este artigo está dividido em três partes: a primeira busca
compreender a evolução da comunicação e os conceitos de mídia primária,
secundária e terciária e compreender de que maneiras essas mediações são
utilizadas pelos movimentos sociais; a segunda parte se destina a entender o que
é um movimento social e de que forma a Internet e as redes conectadas
influenciam na atuação e nas manifestações desses movimentos; a terceira parte,
finalmente, tem o objetivo de conhecer o público para a qual foi destinada a
pesquisa – os alunos da FAAC – e traz, também, a análise dos dados coletados
com o questionário.
A evolução da comunicação: reflexões sobre mídia primária, secundária e
terciária
As mídias primária, secundária e terciária evoluíram e foram sendo
aperfeiçoadas com o desenvolvimento do homem e o avanço da tecnologia. Como
aponta Baitello Jr (2005, p.31) “[...] a mídia começa muito antes do jornal, da
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televisão e do rádio. A primeira mídia, a rigor, é o corpo”. Ou seja, “o corpo é
linguagem” e, ao mesmo tempo, produtor de inúmeras linguagens com as quais o
indivíduo se aproxima dos seus pares, se vincula a eles, cultiva o vínculo, mantém
relações e parcerias. O autor explica que a mídia primária somente é possível
quando os indivíduos encontram-se no mesmo espaço e no mesmo tempo, ou
seja, é necessário que emissor e receptor estejam presentes para que a
comunicação ocorra.
Pross (1971, p.128) apud Menezes (2004, p.31) define que “[...] toda
comunicação humana começa na mídia primária, na qual os participantes
individuais se encontram cara a cara e imediatamente presentes com seu corpo,
toda comunicação humana retornará a esse ponto”.
Ainda citando Norval Baitello, observamos que Pross ‘segue descrevendo
as infinitas e ricas possibilidades comunicativas da mídia primária,
lembrando a expressividade de olhos, testa, boca, nariz, postura da
cabeça, movimento dos ombros, andar, postura corporal, tórax e abdômen,
mãos e pés, sons articulados e inarticulados, odores, cerimoniais, ritmos e
repetições, rituais e, por fim, as línguas naturais (naturalmente inclui-se aí a
linguagem verbal falada)’. (MENEZES, 2004, p.31)

Seguindo o desenvolvimento da comunicação, Menezes (2004, p.35) explica,
que “[...] quando deseja vincular-se de forma mais especial, o homem utiliza
máscaras, pinturas e adereços corporais”. É dessa maneira que ele se insere no
campo da mídia secundária. Baitello Jr (2005, p.83) aponta que “[...] com a mídia
secundária inauguram-se a permanência e a sobrevida simbólicas após a
presença do corpo”. Pois, com o passar do tempo, o homem aprendeu que
poderia deixar marcas de sua presença em objetos, árvores, paredes e que
poderia usar objetos fora do seu corpo para se comunicar. A mídia secundária é
constituída por “[...] aqueles meios de comunicação que transportam a mensagem
ao receptor, sem que este necessite um aparato para captar seu
significado” (PROSS, 1972 apud BAITELLO JR, 2005, p.81). Como exemplos de
mídia secundária tem-se a imagem, a escrita, o impresso, a gravura, a fotografia, a
carta, o panfleto, o livro, a revista, e jornal, entre outros.
A escrita inaugurou, podemos dizer, a era do virtual. Um pintor ou escritor
está virtualmente presente, ou ao menos emitindo mensagens no momento
em que sua obra é contemplada ou fruída por alguém. Ao entrar em um
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museu ou ler um livro, uma pessoa mantém uma relação profunda, um
vínculo especial com o emissor, sem necessitar de nenhuma ferramenta ou
aparelho de decodificação (MENEZES, 2004, p. 35).

Com o advento da tecnologia surgiram sistemas de mediação mais
sofisticados que utilizavam um aparato de emissão e um aparato de captação da
mensagem, criando assim, a mídia terciária. A mídia terciária “[...] são aqueles
meios de comunicação que não podem funcionar sem aparelhos tanto do lado do
emissor quanto do lado do receptor” (PROSS, 1972 apud BAITELLO JR, 2005, p.
82). São exemplos, o telégrafo, o telefone, o rádio, a televisão até as atuais redes
de computadores.
Se no universo das relações cotidianas o homem produz sons para
estabelecer vínculos, no universo da cidade os indivíduos participam dos
grandes processos sonoros e visuais mantidos pelos meios eletrônicos.
Estamos no campo da mídia terciária porque, segundo Pross, nela todos os
corpos envolvidos no processo comunicativo precisam de ferramentas.
(MENEZES, 2004, p.37)

Baitello Jr (2005, p.82) explica ainda que “[...] o advento da mídia secundária
não suprime nem anula a mídia primária, que continua existindo enquanto núcleo
inicial e germinador” e, ainda, que “[...] a mídia terciária também não elimina a
primária nem a secundária, mas apenas acrescenta uma etapa às anteriores”.
Contudo, percebe-se uma migração e a interelação de algumas práticas
comunicacionais da mídia primária para a mídia terciária, como é o caso do nosso
objeto de estudo, a participação de alunos da Faculdade de Arquitetura, Artes e
Comunicação da Unesp em movimentos engajados sociopolíticos. Como veremos
adiante, esse público faz uso tanto do espaço público quanto da Internet para se
manifestar. Suas estratégias de luta e reivindicação passam da mídia primária, no
contato em praça com outros atuantes, para a mídia terciária, como extensão da
conjunção do grupo e do compartilhamento de informação.
Durante muito tempo os movimentos sociais tiveram na mídia primária e
secundária (em forma de panfleto, lambe-lambe, entre outras intervenções) seus
únicos meios de comunicação. As passeatas e manifestações nas ruas
legitimavam estes movimentos que ganhavam força com o envolvimento físico das
pessoas. Um exemplo foi o movimento “Caras pintadas”, que levou milhões de
pessoas às ruas para protestar a favor do impeachment do então Presidente
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Fernando Collor de Melo. Com o avanço da tecnologia e o surgimento da mídia
terciária estes movimentos passaram a ocupar também outros espaços, a angariar
outras e novas vozes e a utilizar diversos meios para expressar sua identidade.
Redes sociais e ações conectadas: como a internet colabora para os
movimentos social e politicamente engajados?
Um movimento social é a organização de pessoas em torno de qualquer
causa que apoiem e, acordando com Peruzzo (2013), pressupõe um processo de
organização prévia e consistência nos valores e nas estratégias que unem as
pessoas umas às outras.
[...] movimentos sociais são articulações da sociedade civil constituídas por
segmentos da população que se reconhecem como portadores de direitos e
que se organizam para reivindicá-los. No entanto, [...] pode assumir
diversas configurações dependendo de suas motivações, do lugar, do
tempo histórico e da conjuntura em que se movem (PERUZZO, 2013, p.75).

Nota-se que as novas práticas sociais e comunicativas mediadas pela
tecnologia criam uma situação de cultura da conexão geral e possibilita à todas as
pessoas do globo o acesso à informação em tempo real em qualquer tempo.
Dessa maneira, compreende-se que espaço criou novas formas de ativismo com
novos delineamentos e aspectos e a consequente “[...] atuação cada vez mais em
forma de rede, [...] pelo enlaçamento ou agregação de grupos identitários,
frequentemente segundo a geografia das comunidades culturais, linguísticas ou a
identificação e compartilhamento de certos valores” (MACHADO, 2007, p.249). A
internet e o amadurecimento de ferramentas online facilitam a aproximação e a
troca de conhecimento entre pessoas com interesses comuns, bem como a
produção e compartilhamento de informações, características que auxiliaram no
crescimento da participação crítica e social de grupos dos mais diversos.
As novas tecnologias de informação facilitam e propiciam a participação
cidadã e intensificam a atuação nas manifestações sociais com as quais o
indivíduo conectado se identifica. O mundo da comunicação está, nesse sentido,
mais aberto à produção de informação proveniente dos sujeitos sociais e é
importante notar que essa forma de comunicação não passa pelo filtro de meios
de massa tradicionais.
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As mídias e redes sociais virtuais (YouTube, Flickr, Facebook, Instagram,
Twitter etc.) se constituem em canais de informação, em ambientes
comunicacionais, em pontos de encontro, enfim, em redes e, às vezes, até
em comunidades, que facilitaram os relacionamentos (entre os que estão
conectados), a articulação entre as pessoas e as ações conjugadas
(acertos de dia, local e hora para encontros presenciais). Claro que servem
ainda de arena de debate, de difusão, acesso e troca de informação.
(PERUZZO, 2013, p.79)

É interessante notar que a internet aumentou o acesso às informações e à
notícia, permitiu que as pessoas estivessem conectadas e engajadas em assuntos
do seu interesse e facilitou a organização de manifestações e movimentos sociais
que posteriormente são trazidos para o espaço urbano ou não. Peruzzo (2013)
mostra que, apesar de a internet configurar um importante espaço para a
articulação, as ferramentas conectadas favorecem o movimento social se usadas
de forma conjunta a uma luta social mais ampla e relacionada à população de
forma consistente. É o que mostra Rios (2010, p.3), que afirma serem evidentes os
benefícios que o espaço online propicia aos movimentos sociais, mas que ele “[...]
não substitui a necessidade de articulação no espaço público”. Para a autora, os
movimentos sociais são caracterizados como junções de pessoas que se
reconhecem portadoras de um direito comum e unem-se para reivindicá-lo no
espaço físico e, de maneira recente, contando com colaboração da rede
conectada para o diálogo.
Estudo do caso: FAAC, percepção e atuação em movimentos sociais
conectados
Para contrastar as reflexões teóricas com dados coletados empiricamente,
realizamos o presente estudo com alunos da Faculdade de Arquitetura, Artes e
Comunicação (FAAC), da Universidade Estadual Paulista “Julio de Mesquita Filho”
(UNESP), campus de Bauru.
A FAAC tem suas origens no ano de 1969 com o Curso de Desenho e
Plástica, oferecido pela então Fundação Educacional de Bauru. Em 1985, a
Fundação tornou-se Universidade de Bauru, e em 15 de agosto de 1988, o
Governo do Estado de São Paulo incorporou a Universidade de Bauru à UNESP.
Importante frisar que hoje o campus de Bauru da UNESP possui três Unidades
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Universitárias - Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação (FAAC),
Faculdade de Ciências (FC) e Faculdade de Engenharia (FEB) -, além do Centro
de Rádio e Televisão Cultural e Educativa, do Colégio Técnico Industrial e do
Instituto de Pesquisas Meteorológicas (IPMET) (FAAC, web). A unidade estudada
tem cinco Departamentos, sendo eles o Departamento de Comunicação Social, o
Departamento de Ciências Humanas, o Departamento de Artes e Representação
Gráfica, o Departamento de Design e o Departamento de Arquitetura e Urbanismo;
todos ligados às áreas de Ciências Humanas e Ciências Sociais Aplicadas.
Inclusive, ressaltamos que, ao escolher os cursos da FAAC, esse perfil dos cursos
foi levado em conta, devido à temática dos movimentos sociais, trabalhada pelo
presente artigo.
O questionário ficou disponível nas redes – em um grupo do Facebook
destinado à articulação da FAAC para diversos fins – ao longo de três dias, de 25
a 27 de maio. Ao longo desse período recebemos um total de 55 respostas. Dentre
os respondentes constata-se a variação entre 18 e 34 anos, entretanto, a parcela
mais significativa deles se insere entre a faixa de 18 a 24 anos, totalizando 47 das
respostas recebidas. A maioria dos respondentes, 43 deles, são mulheres.
Das 55 respostas analisadas, 41 pessoas alegaram ter conhecido algum
movimento social pela Internet:
Gráfico 1: Você conheceu algum movimento social pela Internet?

"
Fonte: produzido pelos autores com base nos dados do questionário, 2017.

Quando questionados quais movimentos seriam esses dos quais obtiveram
conhecimento através da rede, os mais lembrados foram, principalmente, o
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feminismo (com 23 menções), seguido do movimento negro e o Movimento Brasil
Livre (ambos com 3 menções cada) e o movimento estudantil e o movimento
LGBT (ambos com 2 menções cada). Dentro do movimento feminista houve
algumas indicações específicas, como as páginas online Mulheres em Luta e
Think Olga, além do movimento Março Feminista de Bauru. Mesmo com tantas
respostas positivas sobre o conhecimento de movimentos na rede, apenas 22
pessoas se consideram participar de um movimento social e, dessas pessoas que
se consideram atuantes, 19 acreditam que a Internet colaborou para seu
conhecimento e participação em alguma causa específica. Dentre os movimentos
listados por 21 destes respondentes, novamente o feminismo é o mais praticado –
com 13 menções –, seguido pelo movimento estudantil – com três menções (uma
delas inclui o CACOFF, o Centro Acadêmico da FAAC) – e, por fim, com uma
menção cada, o movimento Fora Temer, movimentos a favor de minorias diversas
e o movimento negro.
Gráfico 2: Você participa de algum movimento social?

"
Fonte: produzido pelos autores com base nos dados do questionário, 2017.

Neste momento, cabe uma ressalva sobre os diversos entendimentos acerca
de quais comportamentos configuram a participação em um movimento social. O
que é ser ativo em um movimento social? Como se atua? Buscando conhecimento
sobre essas questões gerais na bibliografia estudada, nota-se que diversos
autores, dentre eles Rios (2010) e Moraes (2000), entendem que a participação na
Internet configura uma nova forma de atuar em um movimento social, através do
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repasse de informações, da paralisação, do compartilhamento e da articulação,
mas que essa participação geralmente está unida à articulação no espaço público.
Vale ressaltar que não concebemos o ciberespaço como uma esfera
divorciada dos embates sociais concretos. Embora a práxis virtual seja
pautada por especificidades que a distinguem claramente dos meios
convencionais, há uma relação de complementaridade com o real, que
resulta na progressiva hibridação de recursos tecnológicos. Os processos
não se anulam, eles se acrescentam e se mesclam. (MORAES, 2000, p.
144)

É nesse sentido, de união entre a mídia primária (e às vezes secundária)
com a terciária, que uma das respondentes afirma não se considerar
completamente ativa em movimentos sociais, por faltar alguma dessas mídias em
sua atuação: “Sim [participo de algum movimento social], mas não ativamente”;
enquanto outro respondente afirmou que apoia todos, “[...] mas não consigo me
dedicar o quanto gostaria nas ações pela cidade”. É interessante ressaltar,
também, outras duas respostas colhidas que compartilham o ponto de vista de que
um movimento social não se faz apenas na Internet.
Uma delas diz que a Internet “[...] por um lado ajuda... por outro pode deixar a
militância meio acomodada achando que [atuar] só na Internet ‘tá’ bom”, outra
defende que “[...] a Internet tem um potencial imenso para divulgar ideais, no
entanto limitar os movimentos sociais às redes é limitar a eficácia da luta”. Nota-se
que a concepção destes entrevistados sobre a atuação em movimentos sociais
entrelaça as mediações primárias e terciárias da comunicação para construir o
entendimento de reivindicação e participação, mas nunca excluem a rede como
uma ferramenta importante aliada ao processo. Como forma de suplantar nossa
análise, perguntamos de que maneira essas pessoas, que afirmaram atuar em
movimentos, se mobilizam.

Gráfico 3: De que maneira você atua em um movimento social?

!
225

•

Cidades, Mobilidade, Participação e Cidadania

I Congresso Internacional de Mídia e Tecnologia - “Neil Postman“ e a Nova Ecologia dos Meios
Universidade Estadual Paulista – Unesp, Bauru, Brasil, 04 a 06 de outubro de 2017

"
Fonte: produzido pelos autores com base nos dados do questionário, 2017.

No total, 31 pessoas responderam a essa questão. Delas, 11 pessoas se
consideram atuantes exclusivamente pela Internet – dado que mostra a dificuldade
da concepção de participação com a chegada dessas novas mídias digitais
tratadas neste texto –, 12 pessoas disseram atuar em ambos os espaços, tanto no
digital quanto no físico, 4 entrevistados se consideram atuantes no espaço público
exclusivamente e, por fim, 4 pessoas disseram atuar de outra maneira. Três
dessas respostas foram desconsideradas por afirmarem não participar de um
movimento social, enquanto outra mostrou uma diferente concepção da
participação mencionada até o momento: uma das entrevistadas afirmou não ser
participante de um movimento social nem em manifestações públicas, nem via
alguma página ou site online, mas sim “[...] perpetuando os ideais do movimento
para quem não conhece e não tem contato com ele”.
Novamente, chamamos atenção para a sensibilidade da compreensão sobre
quais atitudes configuram a atuação em um movimento social. Além desses dados
mencionados, é necessário frisar que 5 pessoas afirmaram não participar de
movimentos sociais, mas responderam ser atuantes na Internet. E, seguida,
questionamos se os respondentes consideravam que as redes digitais ajudam na
participação política.
Gráfico 4: Você acredita que as redes digitais ajudam na atuação política?
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"
Fonte: produzido pelos autores com base nos dados do questionário, 2017.

Para esta questão recebemos 55 respostas. Destas, 52 pessoas acreditam
que a Internet pode colaborar para a participação política. Interessante notar que
33 pessoas que afirmaram não participar de movimentos sociais – ou não se
classificaram como militantes – também acreditam que as redes conectadas
podem ajudar na militância. Dentre as razões que levaram os 55 respondentes a
acreditar no potencial da Internet, listamos em tópicos as mais repetidas:
a) O fator de a Internet propagar conhecimento e potencializar o debate;
b) Facilitar a participação de quem não pode estar presente fisicamente
em alguma manifestação;
c) Possibilitar informações rápidas com baixo custo;
d) Possibilitar articulação, diálogo, discussões políticas e integração;
e) Facilitar a divulgação e garantir grande visibilidade de informes;
f) Ser um ambiente de embate ideológico;
g) Apresentar maior segurança para se manifestar;
h) Ser uma mídia sem filtro de corporações, garantir informações diretas
e transparência de posicionamento ideológico;
i) Incentivar ações colaborativas;
j) Apresentar linguagem acessível para muitas pessoas.
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É comparável o posicionamento dos entrevistados com a visão dos autores
trazidos. Em suma, o diálogo se dá ao passo em que tanto os entrevistados, no
geral, quanto os estudiosos do tema acreditam que a Internet é um “[...] espaço de
encontro, arena de discussão e lugar para o confronto de identidades e interesses.
O poder de gerar efeito viral, ou de multiplicação da repercussão e da adesão, é
inegável” (PERUZZO, 2013, p.83).
Considerando todo o levantamento bibliográfico e a análise dos dados
coletados, percebemos que os movimentos sociais têm incluído as redes sociais e
páginas online como uma ferramenta a ser utilizada em favor da luta – seja para
articulação dos representantes e manifestantes, para se informar ou criar novas
agendas. Algumas respostas selecionadas mostram congruência com o exposto:
“A Internet permite que meu discurso e argumento cheguem onde fisicamente
meus pés não podem estar”; outra afirma que as redes digitais “[...] auxiliam na
divulgação de ideias e pontos de vista. Apesar de ser divulgado nelas alguns
absurdos, pluralizar as vozes é um excelente ponto da democracia”.
A Internet, de acordo com Maia (2008), tem sido valorizada por conta dos
seus recursos oferecidos que permite aos usuários expressar e atualizar suas
identidades, valores e interesses. Para o autor, grupos que sofrem algum tipo de
injustiça usam a rede para buscar superar obstáculos e integrar participantes
através da definição de sua situação-problema.
Considerações
Como um dos objetivos deste trabalho, buscamos entender se os
participantes ou simpatizantes de movimentos sociais utilizam a mídia terciária,
essas redes digitais movidas à eletricidade, como plataforma de aproximação,
atuação ou extensão de atividades ativistas realizadas a partir da mediação
primária. Para isso, foi trilhado um caminho de reflexões sobre esses processos de
mediação propostos pelos autores estudados, sobre as características dos
movimentos sociais em suas interações com a internet e, por fim, buscamos dados
empíricos para aprofundar as análises propostas.
Foi possível perceber que as redes mudam ou reposicionam as lutas dos
movimentos sociais, na visão dos alunos. Os debates, a circulação de informações
e o fortalecimento das ações podem ser otimizados pelas mídias terciárias, não só
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para os entrevistados, mas também para os autores relacionados. Mesmo os
estudantes que não participam presencialmente, a partir da mediação primária,
reconhecem que não há um processo de substituição e sim de
complementaridade; que se estabelece entre o que os movimentos têm feito na
internet e nas redes sociais online e as suas reais intenções e suas mobilizações
em mídias primárias.
Quando consideradas as respostas, notamos uma predominância de
mulheres e, desta forma, uma possibilidade de que a causa mais citada fosse a do
movimento feminista. Analisando o posicionamento dessas mulheres que
responderam ao questionário e ampliando os dados apresentados anteriormente,
foi possível notar que várias utilizaram a internet como forma de conhecimento,
debate e expansão da rede de contatos sobre o tema. Mas que, a partir dessa
experiência nas mídias terciárias, puderam mudar comportamentos, se engajar em
debates na Universidade e na sociedade e em atividades de mediação primária
sobre o tema.
Com base nos dados, percebemos que não há a percepção nos alunos de
que as mídias terciárias estejam sufocando ou tomando o lugar dos movimentos
sociais tradicionais. A realidade é outra: as redes digitais, por muitas vezes, são
vistas como espaços de interação que tem dado novas formas de visibilidade e
tem ampliado as possibilidades de organização. Os corpos continuam ativos em
grande parte dos movimentos, participando juntos das mediações primárias,
porém, agora, também com o advento das mídias terciárias na configuração e na
reorganização desses grupos.
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Resumo
A presente pesquisa examina os conceitos de Internet das Coisas (IoT) e
cidades inteligentes, do inglês Smart Cities. Neste quadro temático, o objeto de
estudo recorta-se no cenário contemporâneo do desenvolvimento desses
locais. Caracteriza-se como cidades inteligentes todo ecossistema urbano
inovador que utiliza Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) na
gestão de seus recursos, nos desenvolvimentos social, cultural e urbano, bem
como na integração de infraestrutura e serviços em rede. O modelo Smart
pretende dividir a cidade em diversos módulos lógicos, que empregam a
informação como elemento chave e as tecnologias como meio, no intuito de
facilitar ações estratégicas voltadas para as pessoas. A metodologia de
pesquisa dá-se por meio de um estudo qualitativo e exploratório-descritivo, a
partir de uma análise de revisão da literatura, mais especificamente livros,
artigos científicos e reportagens que enfocam os assuntos de cidades
inteligentes e IoT. Ademais, o foco do estudo é apresentar casos de cidades
inteligentes, como o de Águas de São Pedro-SP, que vem constituindo-se
como a primeira cidade inteligente do Brasil desde 2013, assim como,
apresenta mais casos, como o da cidade de Santander na Espanha, Masdar,
nos Emirados Árabes Unidos, e Viseu, em Portugal, e outros. Logo, com o
desenvolvimento deste estudo é possível verificar a relevância da IoT para o
cotidiano das cidades, bem como para o desenvolvimento das interações entre
homem-máquina e máquina-máquina. Por adendo, pode-se afirmar que houve
mudanças importantes na vida das pessoas, empresas, e setores como
turismo, educação, trânsito e saúde nos municípios que optaram pela
incorporação da IoT nas gestões pública e privada, formando um ambiente
indutor de desenvolvimento, empreendedorismo e criação de negócios e
tecnologias. Estes fatores somam-se ao potencial das cidades a fim de gerar
soluções de mobilidade, sustentabilidade, prevenção de acidentes e desastres,
geração de energia e outros.
Palavras-chave: cidades inteligentes; internet das coisas; ecossistema urbano;
Infraestrutura; Desenvolvimento.
Introdução
Na contemporaneidade, as TICs evoluem cada vez mais, o que por
sua vez favorece a criação de ambientes ubíquos e ecossistemas conectados de
forma a potencializar as interações homem-máquina e máquina-máquina. Nesse
cenário de constante evolução tecnológica, surge no final da década de 1990, o
termo smart city, em português, cidade inteligente. De acordo com Depiné (2016),
o referido termo diz respeito à conectividade de sistemas de informação na
infraestrutura e serviços urbanos, a fim de permitir melhorias na qualidade de vida
das pessoas, desenvolvimento cultural e social, bem como favorecer o surgimento
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de ecossistemas de inovação e aproximação dos mais variados setores da
sociedade.
A IoT tem um papel fundamental na evolução das cidades
inteligentes, por exemplo, ao utilizar-se de tecnologias de sensoriamento –
principal característica da IoT, pode-se analisar dados em tempo real ou quase em
tempo real, e assim, melhorar o fluxo de congestionamento de veículos nas
cidades, vagas disponíveis, aliviar a poluição, detectar acidentes, medição do nível
de esgoto, bem como outras infinitas aplicações. Prado (2015) destaca que várias
cidades foram construídas ou já carregam a nomenclatura de smart city, como por
exemplo, a cidade de Masdar, nos Emirados Árabes Unidos, Songdo na Coréia do
Sul, entre outras.
Dessarte, as cidades inteligentes é um assunto recente, e surgiu com
o estudo de caso da pretensão de Cingapura em tornar-se uma smart city. Para
mais, grande parte das definições acerca do termo dizem respeito à aplicação de
tecnologias no contexto urbano (ABDALA et al., 2016).
Abdala et al. (2016) explanam que os estudos sobre as smart cities
crescem exponencialmente no campo acadêmico, e despertam cada vez mais o
interesse e elucubrações de pesquisadores ao redor do mundo. Ademais, os
autores ainda ressaltam que o termo é estudado sob diversos rótulos, tais como
cognitive city, knowledge-based city, sustainable city, entre outros.
Delineado esse contexto, buscou-se auscultar à seguinte questão de
pesquisa: de que forma a IoT poderá influenciar a transformação digital em
cidades? A partir daí definiu-se como objetivo geral refletir sobre como a IoT
poderá impactar no cotidiano das cidades e, mais especificamente, buscou-se
descrever as principais características tecnológicas implementadas em cidades
inteligentes, descrever alguns casos de localidades que já utilizam tecnologias de
sensoriamento, e destacar as aplicações criadas pela implementação da IoT nos
casos expostos.
Para empreender essa proposição, o presente artigo encontra-se
estruturado em cinco seções, a partir desta introdução. A segunda seção faz uma
revisão bibliográfica acerca dos temas da pesquisa. A terceira seção relata os
métodos de pesquisa adotados. Epilogando, na quarta seção, os resultados são
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apresentados e discutidos e, na quinta seção são apresentadas as considerações
finais do estudo.
Fundamentação teórica
Hodiernamente, com o crescente desenvolvimento das TICs, pode-se
dizer que as mesmas proporcionam cada vez mais a automação de serviços,
mobilidade e ubiquidade. Dentro desse cenário de constante evolução, surge o
termo IoT, que de acordo com Evans (2011), diz respeito a um novo passo da
evolução da Internet, onde sensores minúsculos são implantados em coisas do
cotidiano das pessoas, em plantas, animais, recursos geológicos, para coleta de
informações e posterior processamento na Internet.
Ashton (2009) explica que o termo “Internet of things” foi cunhado por
ele no ano de 1999, a partir de uma apresentação na qual explanou a ideia de que
seria necessário, nos anos vindouros, que fossem feitos investimentos em
tecnologias que tornassem o computador cada vez menos dependente do ser
humano, atribuindo aos estes a capacidade de reunir informações do mundo a sua
volta de forma automatizada.
Ademais, o autor ainda dilucidou em seu artigo That ‘Internet of
Things’ Thing, que as tecnologias de sensoriamento podem fazer com que
máquinas observem o ambiente ao seu redor, e identifiquem e captem dados e
informações sem necessariamente precisar de intervenção humana (ASHTON,
2009). Logo, a tecnologia de sensor já estudada em 1999 por Kevin Ashton e seus
companheiros do Auto-ID Center no Massachusetts Institute of Technology (MIT),
era a identificação de frequência de radio em rede (RFID).
Para McEwen e Cassimally (2014), a raiz conceitual do termo IoT
teve sua gênese no início de 1990, a partir do trabalho de Mark Weiser,
pesquisador da Xerox PARC, e que cunhou o termo ubicomp, ou computação
ubíqua. Na época Weiser descreveu a computação ubíqua como uma forma de
incorporar computadores em todos os lugares de forma imperceptível para os
humanos, ou seja, as pessoas estarão conectadas e não se atentarão a este fato,
criando o que Weiser denominou de sistemas tecnológicos calmos.
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À medida que a tecnologia progrediu, a IoT permite que novas
categorias de TICs sejam criadas, onde coisas do cotidiano do ser humano, como
por exemplo, televisores, rádios, telefones celulares, carros, geladeiras, consoles
de videogames, camas, lâmpadas, pulseiras, óculos, relógios, entre outros,
possam se conectar à Internet.
Logo, a transformação digital que a IoT proporciona faz com que
seus dispositivos sejam representantes da computação ubíqua, e de acordo com o
professor Luiz Adolfo de Paiva Andrade, mestre em comunicação e pesquisador
na Universidade Federal da Bahia (UFBA):
“A ideia é de, em um futuro bem próximo, as máquinas estarem
incorporadas aos objetos, imperceptíveis aos nossos olhos, e seus
serviços disponíveis 24 horas por dia, auxiliando o homem na
execução de suas tarefas diárias. Os computadores estariam
integrados em rede e seriam capazes de detectar a presença de
usuários e outros dispositivos, interagindo automaticamente entre
eles e configurando um contexto inteligente para sua melhor
utilização.” (IHU, 2010)

O desenvolvimento da IoT permite o surgimento de setores
inteligentes, como casas inteligentes, saúde inteligente, cidades inteligentes, entre
outros. Segundo Cunha et al. (2016), a revolução digital, abastecida pela
constante evolução das TICs, proporciona o surgimento do conceito de smart city,
que busca definir o fenômeno da proliferação da hiperconectividade, que ocorre
com o crescimento de uma sociedade mais colaborativa, através da mobilidade e
demais dispositivos tecnológicos, além do crescente avanço urbano, efeito do
movimento populacional que instala-se cada vez mais nas cidades. A autora ainda
ressalta que desde 2007, mais de 50% das pessoas no mundo já vivem em
localidades urbanas, e de acordo com Marques (2015), a previsão é de que até o
ano de 2050, esse percentual alcance 75%.
A atual quantidade de dispositivos de IoT conectados à Internet, bem
como os que ainda serão conectados, podem ser tidos como as principais fontes
de recuperação e distribuição de dados e informações para as cidades inteligentes
e seus moradores (CUNHA et al., 2016), tornando a IoT um conceito tecnológico
alvissareiro.
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Dentre os exemplos de smart cities que serão devidamente
examinados na seção de Resultados deste trabalho, pode-se citar a cidade de
Masdar, nos Emirados Árabes Unidos; Águas de São Pedro no Brasil; Songdo, na
Coreia do Sul; Hong Kong, na China; Barcelona, na Espanha; Londres, no Reino
Unido; Boston, nos Estados Unidos; Santander, na Espanha; Viseu, em Portugal,
entre outras.
Material e métodos
Para o desenvolvimento deste artigo, foram efetuadas pesquisas
bibliográficas e buscas a partir das várias bibliografias empregadas às discussões
acerca do tema. Zanella (2011) define a pesquisa bibliográfica como o uso estrito
de técnicas de busca em fontes bibliográficas, onde busca-se conhecer dados e
informações dispersas e reuni-las a fim de sanar um determinado problema de
pesquisa.
De acordo com Gil (2008), a pesquisa bibliográfica enfoca materiais
já elaborados, em especial a partir de livros e artigos científicos. O autor destaca
que a vantagem de utilizar-se dessa técnica de pesquisa é prover ao pesquisador
uma visão geral de um determinado conjunto de fenômenos já publicados em
relação ao foco do estudo. Assim, por meio das bibliografias o pesquisador pode
usufruir de conhecimentos acerca da temática abordada.
Por adendo, a partir de um estudo exploratório, intentou-se conhecer
com maior profundidade o assunto, de maneira a torná-lo manifesto e claro. Gil
(2008) salienta que a pesquisa exploratória constitui-se como a primeira etapa em
direção a uma maior investigação do objeto de estudo, proporcionando ao
pesquisador a possibilidade de enxergar um cenário mais amplo em face de um
determinado fato. Prodanov e Freitas (2013) ainda destacam algumas nuances
referente a estudos exploratórios, tais como: prover uma gama maior de
informações sobre o assunto a ser investigado, estabelecer limites para o tema de
pesquisa, auxiliar a descoberta de novas implicações para o assunto, entre outros.
Teleologicamente falando, as tecnologias estudadas neste trabalho
são estudadas em razão de sua aplicação na constituição em cidades inteligentes.
Partindo desse princípio, a exploração do tema proposto culmina na reunião de
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mais conhecimentos, assim como também, visa à descoberta de novas dimensões
desconhecidas, a familiarização com o problema a ser estudado, com o intuito de
clarificar os objetivos e aquilatar o assunto. Outrossim, cumpre salientar que o
objetivo principal na adoção dos referidos métodos de pesquisa é o
aprimoramento de ideias e a descoberta de caminhos científicos que possibilitem
compreender os mais variados aspectos relativos aos fatos explorados.
Resultados e discussões
Dentre as tecnologias emergentes da atualidade, a IoT caminha a
passos largos. Nesse sentido, a maior feira de eletrônicos de consumo mundial, a
CES, em sua edição de 2015, trouxe empresas que estão investindo em
tecnologias de sensoriamento. A Qualcomm, por exemplo, é ativa na produção de
chips que possibilitam a conexão entre as tecnologias que compõem a IoT, e nas
palavras de seu vice-presidente na América Latina, Rafael Steinhauser, a IoT
transforma tudo a sua volta, e tudo torna-se mais inteligente (LOES, 2015).
Por adendo, o presidente e CEO da Samsung Eletronics, BK Yoon,
expôs em palestra na CES 2015, que a IoT tende a alterar a forma como
sociedade contemporânea vive, bem como impactar vários setores desta,
principalmente a economia, visto que a IoT tem se transformado em um mercado
extremamente rentável (LOES, 2015).
Evans (2011) descreve que a IoT tem o potencial de transformar o
mundo e revolucionar a comunicação, à medida que avanços e iniciativas como
vacas, roupas (wearable technologys), plantas, tubulações de água, carros,
prédios e residências podem conectar-se à Internet.
Para mais, as tecnologias de IoT também notabilizam-se no contexto
das cidades, ajudando também a compor o conceito de smart cities, ou cidades
inteligentes. Harrison et al. (2010) definem o termo smart city como um município
inteligente e interconectado, com base na instrumentalização através de sensores,
dispositivos pessoais, câmeras, smartphones, aparelhos médicos, entre outros, no
intuito de adquirir dados e informações e posteriormente integrá-los em
plataformas e sistemas da cidade, a fim de criar uma inteligência que possibilite a
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análise, visualização, disponibilização, tomada de decisões com foco na melhoria
dos diversos serviços municipais.
Além do viés tecnológico, o conceito de smart city está
intrinsecamente relacionado com a sustentabilidade. Abdala et al. (2016) explicam
que uma cidade inteligente deve possuir tecnologias que apóiem os setores de
política e gestão, sob uma perspectiva holística, integradora e descentralizada,
potencializando a relação das pessoas com seu ambiente, desenvolvendo bons
locais para se viver e trabalhar, promovendo a cultura. Os autores ainda destacam
que na smart city vista como um organismo vivo, a tecnologia passa a ser um
elemento de conexão geral, e não apenas de interesses de mercado.
Dentre os vários municípios que carregam o rótulo de smart city, a
pequena cidade do interior de São Paulo, no Brasil, chamada Águas de São
Pedro, tem sido referência para experimentos de IoT. Logo, no município os postes
de luz já possuem sensores que automatizam a iluminação, por exemplo, quando
o sensor detecta a presença humana, o poste acende a luz, quando não há
ninguém no local, a potência reduz em 50%, além do mais, o sensor também faz
com que a luz do poste se apague quando detecta a luz do dia (SEGRETTI, 2015).
Segretti (2015) ainda explana que em Águas de São Pedro já foram
instaladas 15 câmeras que são capazes de capturar com perfeição a placa de
automóveis de possíveis infratores no trânsito, tais câmeras abastecem um banco
de dados automaticamente e vem auxiliando a inibir infrações pelas ruas.
Ainda em Águas de São Pedro, são vários os investimentos em
tecnologia, desde a educação, com a distribuição de tablets a alunos do ensino
público municipal, assim como o devido treinamento dos professores para melhor
orientar na utilização dessa ferramenta. Ademais, a cidade também lançou o
aplicativo “Águas sem dengue”, que permite que a população tire fotos de
possíveis focos do mosquito Aedes Aegypti, e as envie a uma base de dados do
município, que localiza o local da foto através de um GPS integrado a plataforma
(VICENTIN, 2015).
A cidade de Santander, na Espanha também vem alcançando o
status de cidade inteligente, devido a investimentos que estão sendo realizados
em TICs, assim, no referido município já foi instalado GPS, câmeras, detectores
de gás e fumaça, pontos de acesso à Internet via tecnologia wi-fi, 3G e 4G, assim
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como outros dispositivos de controle e gerenciamento de localidades, como
jardins, partições públicas e estacionamentos. Como adendo, todas essas
tecnologias estão devidamente integradas com a Internet e com aparelhos móveis
a partir de um servidor (FERREIRA et al., 2015).
Songdo, na Coreia do Sul, também está sendo construída sob o
rótulo de smart city. O transporte deverá privilegiar o desenvolvimento de um
município sustentável, com índice baixíssimo de congestionamento, bem como a
criação de ciclovias e disponibilidade de táxis aquáticos e metrôs. Ainda, serão
utilizados sensores de Radio-Frequency Identification (RFID), para que casas,
edifícios e ruas sejam monitorados, bem como interligados, criando um ambiente
ubíquo (MARQUES, 2015).
Marques (2015) complementa que, a cidade de Songdo é fruto de
parceria do setor público com várias empresas de diversos ramos, tais como a
imobiliária Gale International, de Nova York; a empresa de engenharia POSCO
E&C; a empresa de redes de dados e comunicação, CISCO; a IBM; Siemens; bem
como outras companhias, totalizando 30 instituições no esforço de tornar Songdo
em uma metrópole ecológica e inteligente, proporcionando ao morador um melhor
convívio com a natureza, assim como otimização de recursos como energia
elétrica.
Outrossim, Marques (2015) explana que a cidade de Masdar, nos
Emirados Árabes Unidos, localizada a apenas 17 km da capital Abu Dhabi,
também encontra-se no patamar de smart city. A cidade possui soluções
tecnológicas focadas especialmente no desenvolvimento sustentável, por
exemplo, no setor de transporte a cidade investe em locomoção automatizada, ou
seja, carros elétricos não poluentes, que andam no subsolo do município.
Ainda, existem usinas de reaproveitamento da água do mar,
reduzindo em 80% o consumo desta; no setor de energia, Masdar possui a
capacidade de diminuir a sensação térmica in loco em até 20ºC, através de torres
de ventilação e ruas sombreadas pelos próprios prédios da cidade, visto que estes
já foram construídos também com esse intuito, o que é considerado uma façanha,
pois a cidade está situada em pleno deserto. Logo, Masdar possui também um
muro que a circunda, protegendo-a dos fortes ventos quentes advindos do deserto
(MARQUES, 2015).
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As cidades de Fundão, Guimarães e Viseu, em Portugal, também
integram a rota das cidades inteligentes. Em Viseu, por exemplo, houve grandes
investimentos em TICs, desde instalação de sensores, controladores que
detectam o consumo de água e alertam caso este esteja acima da média, até uma
espécie de relógio astronômico capaz de acender as luzes da cidade conforme
captura a luz do sol. Em Guimarães, a grande aposta está em transformar o
município em capital verde da Europa até 2020, mobilizando as TICs
especificamente na qualidade de vida, como redução de energia, melhor qualidade
do ar, mobilidade, entre outros (MORAIS, 2017).
Para mais, em Fundão, os investimentos em TICs dão-se em sua
grande parte nos setores rural e agrícola, visto que o município é reconhecido pela
produção de cerejas. Além do mais, a cidade aposta fortemente na formação de
jovens com competências técnicas, já que crianças dos seis aos dez anos já
aprendem programação de computadores nas escolas (MORAIS, 2017).
A inovação das smart cities também chegou a grandes cidades
mundiais. Londres, no Reino Unido, já possui a implementação de inovações
tecnológicas, como a plataforma Talk London, que permite que a população
participe de eventos e debates no âmbito público; tecnologia de reconhecimento
de placas de carros, ponto wi-fi no metrô, sistema de gestão do trânsito, entre
outros (CUNHA et al., 2016).
De acordo com Cunha et al. (2016), Barcelona, na Espanha, é outra
grande cidade que está focando em gestão inteligente, como por exemplo, o
incentivo ao uso de tecnologias na educação, por meio dos programas Infantium,
mSchools, Smart Hort, etc. Hong Kong, na China, investe em sensores RFID nos
aeroportos e no transporte público. Boston, nos Estados Unidos, também possui
tecnologias de sensores no trânsito, consumo de água e energia, bem como em
estacionamentos, além de drones que monitoram mudanças climáticas.
Algumas grandes capitais brasileiras também não ficam de fora. Em
projetos da empresa Net Sensors, em um desafio de inovação urbana promovido
pela Cisco em 2015, foram instalados sensores em bueiros nas cidades de São
Paulo e Rio de Janeiro, a fim de analisar o nível de sujeiras e água. O projeto
detectou que cerca de 50% dos bueiros que são limpos todo dia, não possuem
sujeira suficiente para ser removida (OLIVEIRA, 2016).
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Como adendo, um projeto de lei sancionado em 11 de julho de 2017
na Câmara Municipal de São Paulo, prevê a utilização de bueiros inteligentes com
capacidade de se fechar na ausência de chuva, o que de acordo com o texto da
lei, evitará o mau cheiro e a proliferação de insetos e doenças. Dessarte, o texto
também prevê que os bueiros tenham grades para agir como peneiras, a fim de
separar o sólido do líquido, prevenindo enchentes (BRAGA, 2017).
Considerações finais
A transformação digital que surge do desenvolvimento da IoT em
concomitância com a evolução e criação de novas TICs, estabelece o conceito de
smart city como uma cidade sustentável, com melhor qualidade de vida, redução
de poluentes e congestionamentos, hiperconectividade, entre outros cenários
auspiciosos; tudo isso por meio de operações inteligentes como um volante com
sensor que avisa o socorro ao detectar um ataque cardíaco no motorista, alertas
de acidentes, sensores em vagas de estacionamento, postes de luz, geladeiras
que fazem o pedido de reposição de produtos ao supermercado ao detectar a falta
de mantimentos, entre outros muitos exemplos.
Logo, também vale ressaltar, que para uma cidade evoluir do
patamar analógico para o plenamente digital, é necessário que haja qualidade em
infraestrutura, investimentos financeiros e ideológicos (de iniciativa pública e
privada), colaboração dos moradores e das autoridades dos poderes Executivo,
Legislativo e Judiciário, e que a população perceba e de fato usufrua as
benfeitorias das TICs, em especial da IoT. Afinal, esta representa a evolução da
Internet tradicional e, justamente por isso, tem a função primordial de agregar valor
à sociedade ao facilitar e organizar tarefas cotidianas, tanto no contexto individual
quanto no coletivo.
Contudo, a aplicação de TICs e IoT na constituição de cidades
inteligentes também apresenta alguns aspectos negativos, como por exemplo, o
fenômeno de “infoglut”31, a questão da segurança dos dados e privacidade da
31 “Infoglut” pode ser definido como a adição constante de dados, ocasionando em sobrecarga de

informações, onde as mesmas são desorganizadas na quase totalidade, assim, torna-se praticamente
impossível catalogar ou retirar algum significado válido dessas informações para utilização e
acompanhamento (MERCADO, 2006).
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população, visto que com a aplicação de sensores no contexto urbano podem
proporcionar ao governo a possibilidade de monitorar o que as pessoas estão
fazendo todo tempo. Por adendo, (OLIVEIRA et al., 2016) também apontam que
outra nuance negativa das smart cities é o próprio contexto brasileiro, visto que em
muitas cidades é perigoso portar certos dispositivos no espaço público, o que por
sua vez pode acarretar em furtos e roubos, obstaculizando o crescimento da
mobilidade.
Epilogando, o presente trabalho finaliza-se com a paráfrase de uma
afirmação, já citada em diversas pesquisas científicas acerca do tema, a de que a
IoT tem o potencial de mudar o mundo para melhor, não só as cidades, pois a
medida que novas TICs surgem no esforço de conectar as redes, as pessoas
também evoluem paulatinamente ao transformar dados em informações,
informações em conhecimento, e por último, conhecimento em sabedoria. Esta
amplitude e importância do tema é o que motivou esse estudo, visto que a IoT
tende a estar nos mais variados setores da vida profissional e pessoal dos
indivíduos, tornando-se ubíqua.
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Cidadania e infância em meio digital: uma proposta de
participação em uma plataforma moodle32
Mayra Fernanda FERREIRA33
Universidade Estadual Paulista – Unesp, Bauru, SP
Resumo
Este estudo parte de uma pesquisa exploratória e descritiva sobre uma proposta
de participação de crianças na Internet por meio de uma ferramenta de
Comunicação Participativa, adaptada do método cassete-fórum, cujos conceitos
foram apresentados pelo teórico latino-americano Mario Kaplún. Com o objetivo de
promover a interação on-line entre crianças conectadas, na faixa etária de 9 a 11
anos, conforme apontam os dados do Comitê Gestor na Internet no Brasil (CGI),
foi desenvolvida uma plataforma moodle, utilizada em cursos e atividades de
formação em nível formal. Diante do acesso dessas crianças à plataforma, é
possível verificar o nível de interação e as formas de debate promovidos entre elas
para que se tornem protagonistas de seus discursos e possam se manifestar
livremente sobre o que as interessam, conforme pressupõe o direito da criança à
liberdade de expressão, assegurado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente
(ECA) e pela Convenção sobre os Direitos das Crianças da Organização das
Nações Unidas. Nossa proposta visa verificar se, diante de espaços participativos,
como se apresenta a plataforma autoral adaptada do método kapluniano, as
crianças exercem sua cidadania e se reconhecem como sujeitos de direitos.
Diante dos resultados, espera-se contribuir para que haja mais espaços
participativos para a infância, vislumbrando na mídia digital um meio
potencializador para as interações e participações infantis, sem uma interferência
direta dos adultos e dos processos socializadores da educação formal. Acreditase, ainda, ser necessária, no ambiente midiático digital contemporâneo, a
presença de plataformas interativas nas quais a autonomia infantil seja prioridade.
Palavras chave: Infância; Tecnologia; Participação; Cidadania; Mídia Digital.

Introdução
A sociedade contemporânea é marcada pelas conexões e interações, tendo
em vista as mídias e as tecnologias digitais à disposição. Embora ainda haja um
cenário de desigualdade de acessos e acessibilidades aos dispositivos e às redes,
é crescente o número de indivíduos que se familiarizam com tais redes, em
especial a Internet. De nativos a migrantes digitais, encontram-se cidadãos em
32 Trabalho apresentado na mesa 09 - Cidades, mobilidade, participação e cidadania, no Primeiro Congresso
Internacional de Mídia e Tecnologia.
33 Doutoranda em Comunicação pela Unesp. Mestre em Comunicação e Bacharel em Comunicação Social –

Jornalismo pela mesma instituição. Professora e coordenadora do curso de Jornalismo da Universidade do
Sagrado Coração. Jornalista da TV Universitária Unesp. E-mail: mayraunesp@yahoo.com.br
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rede com suas particularidades e intenções, nem sempre de intencionalidades,
comunicando-se e em interações, para além da interatividade com a máquina.
Esses cidadãos podem até reivindicar sua participação por meio da rede, uma vez
que Bordenave (1983) já afirmava que participar é inerente ao ser humano e que
se participa porque “sentimos prazer em fazer coisas com os outros [...] e porque
fazer coisas com os outros é mais eficaz e eficiente que fazê-las
sozinhos” (BORDENAVE, 1983, p. 16).
Diante de uma geração conectada, como são nomeadas as crianças e os
jovens que estão em rede, Litto (arquivo digital) afirma que eles estão
acostumados a ambientes interativos e à liberdade na criação do seu próprio
conhecimento; e isso não significa uma atuação individual. Pensando na interação
enquanto característica do novo meio e que um dos usos das crianças é para se
comunicar, o diálogo e a participação são necessários para que a nova geração
sinta que realmente tem seu papel ativo reconhecido na nova mídia e,
consequentemente, na sociedade. “A interação ajuda as crianças a crescer,
exigindo que desenvolvam valores, exercitem o discernimento, analisem, avaliem,
critiquem ou saiam em auxílio à outra pessoa” (TAPSCOTT, 1999, p. 54). Rushkoff
(1999) complementa:
Para os garotos de hoje, a espiritualidade ou mesmo a simples
ligação à realidade elementar (o que pode ser a mesma coisa) só
pode ser sentida por meio de atividades participativas [...] A
tecnologia empurrou os garotos para a espiritualidade ao inspirar a
necessidade de se religar mais romântica e ao provocar a vontade
de participar mais diretamente dos jogos e rituais (RUSHKOFF,
1999, p. 142).

Como a necessidade de participação é sinalizada pelos autores, a essa
geração conectada é importante a existência de espaços participativos que
valorizam a atuação das crianças. Somado a isso, como se comunicam em rede, o
modelo de uma Comunicação Participação, como proposto por Mario Kaplún,
torna-se uma alternativa plausível diante das características dessa infância nativa
digital. Por conta desses aspectos, este estudo apresenta uma proposta de uma
ferramenta interativa para a participação das crianças, por meio do debate sobre
sua cidadania no que se refere a seus direitos on-line, a fim de que possam se
articular, debater e trocas experiências para transformar sua realidade conforme
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seus interesses e opiniões. Antes, porém, da apresentação dessa proposta é
válido conhecer tal geração.
Criança e mídia digital: um recorte do “TIC Kids Brasil”
A pesquisa “TIC Kids Online Brasil 2015” é uma iniciativa do Comitê Gestor
de Internet do país, visando “mapear possíveis riscos e oportunidade on-line,
gerando indicadores sobre o acesso à Internet por crianças e adolescentes de 9 a
17 anos de idade, e sobre os usos que fazem dela”. (CGI, 2016, p. 23-24).
Realizada de novembro de 2015 a junho de 2016, o estudo contou com a
participação de 3.068 crianças e jovens de 9 a 17 anos.
O relatório é uma das referências de modo a demonstrar os acessos, os
dispositivos e as atividades das crianças e jovens on-line. No caso deste estudo, o
foco está em crianças de nove a 11 anos, como explicitaremos na apresentação
metodológica adiante. Nessa faixa etária, os dados apontam para um acesso
frequente à Internet: 63% de 9 e 10 anos e 73%, de 11 e 12 anos, são
considerados usuários de Internet. A utilização do celular como dispositivo para
acesso à Internet é registrada por mais de 70% das crianças, seguido do
computador de mesa (aproximadamente 40%) e do notebook (mais de 30%). O
acesso se dá pelo Wi-Fi (62% de 9 e 10 anos; e 71% de 11 e 12 anos).
Em relação aos usos, percebe-se a presença de fins educativos e de lazer,
bem como o potencial de comunicação no sentido de trocas entre os atores em
rede, como nomeia Lemos (2013). Pesquisar para trabalhos escolares é a tarefa
mais indicada pelas crianças (68% de 9 e 10 anos; 81% de 11 e 12 anos). A
utilização de instrumentos de comunicação como programas de mensagens
instantâneas e redes sociais digitais têm uma representação para mais de 45%
das crianças 34, sendo que 72% com 11 e 12 anos enviam mensagens
instantâneas. Outras atividades que se destacam são: aproximadamente, 50% das
crianças ouvem música on-line e jogam on-line, mesmo sem estarem conectados
a outros jogadores.
Além dessas atividades, as crianças também se declaram muito habilidosas
no contato com os dispositivos: acessando a redes, bloqueando arquivos e
34 Essa presença em redes sociais é um aspecto a ser assinalado, visto que algumas redes, como o

Facebook, só permitem perfis acima de 13 anos.
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pessoas, protegendo suas senhas e até mesmo apagando sites visitados. Essa
autonomia e até certa liberdade infantil frente à Internet foi destacada antes dos
anos 2000 pelo autor norte-americano Don Tapscott. Em “A geração digital”, o
autor já declarava que usar a rede para essa geração era tão natural como
respirar. Com o desenvolvimento das tecnologias digitais e das próprias crianças,
elas conquistaram um espaço que, segundo o autor (TAPSCOTT, 2010), muda a
dinâmica da vida contemporânea, já que elas se consideram atoras sociais,
alterando a educação, o mercado de trabalho e as sociabilidades. “Como a
televisão em seu tempo, a internet demarca uma nova forma de se relacionar com
a mídia, a informação, e com o outro” (ALCÂNTARA, 2017, p. 172).
Diante dessas novas possibilidades de relacionamento, as formas de
comunicação em rede e o modo como essa geração assume seu protagonismo
ainda são desafios, visto que o modelo verticalizado e as interações reativas
(PRIMO, 2007) ainda estão presentes na mídia digital, embora as potencialidades
indiquem o contrário. Da mesma forma, há propostas que se direcionam à
horizontalidade do processo comunicacional e à ação participativa dos sujeitos, o
que deve incluir as crianças, como destacamos na sequência.
Comunicação Participativa e o cassete-fórum
Mario Kaplún é um pesquisador em Comunicação com mais de 50 anos de
trajetória na interface entre Comunicação e Educação de modo a favorecer o
desenvolvimento dos participantes dos processos comunicativos e educativos. Em
vida, Kaplún se dedicou a trabalhos junto a comunidades a fim de que elas
pudessem assumir um protagonismo e dialogar com os pares, surgindo, assim, o
conceito de Comunicação Participativa.
Nesse modelo comunicacional, os grupos e as comunidades assumem suas
vozes para emitir mensagens e interferir no processo comunicativo. A
comunicação, então, comporta-se como um processo horizontalizado, no qual há
diferentes interlocutores, visto que não há mais distinção entre emissores e
receptores, o que favorece uma prática democrática. Kaplún (1983a), então,
defende uma concepção de comunicação como participação, interação e diálogo.
A partir da troca e construção de mensagens, os sujeitos se autovalorizam,
uma vez que reconhecem a importância de sua voz, devido à autoexpressão, e
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sua contribuição para a sociedade. Esse potencial para o desenvolvimento social é
exaltado por Kaplún (1984), já que ele considera que sem participação não há
desenvolvimento porque, por meio dela, os indivíduos assumem seu papel de
protagonistas e criam as soluções para os próprios problemas. Considerando esse
papel social dos sujeitos comunicantes e do seu potencial participativo e
transformador, o autor desenvolveu um método que propiciou a comunidades
rurais da América Latina, em especial durante os anos 80, o exercício de uma
Comunicação Participativa: o cassete-fórum.
O método se caracteriza como um sistema intergrupal de mão dupla que
visa à promoção comunitária e à educação de adultos de organizações de base –
rurais e urbanas – tendo em vista uma ação popular em prol do desenvolvimento
local (KAPLÚN, 1983b). O modelo kapluniano se organizava por meio de trocas de
mensagens, em uma fita cassete, a partir de uma questão-problema, condizente
com a realidade dos grupos participantes. Cada grupo se reunia para ouvir a
mensagem e, em seguida, debatia o tema. “Uma vez que chegava a conclusões,
[cada grupo] procedia a gravar suas próprias opiniões, experiências e propostas
de solução” (KAPLÚN, 1983b, p. 65, tradução nossa).
Com a função de gerar as mensagens iniciais e receber as fitas com as
gravações dos grupos, havia uma equipe animadora (Rádio Popular) ou um núcleo
dirigente, quando necessário. Essa equipe ouvia as gravações dos grupos,
analisava-as e, na sequência, gerava uma nova mensagem coletiva, que se
iniciava com um resumo das discussões anteriores, com as próprias vozes dos
participantes.
Deste modo, todos os grupos se informam sobre o que opinaram
os demais grupos; cada um ouve e se inteira do pensamento dos
outros e o confronta com o seu. Ao ouvir a si mesmo na gravação
coletiva e saber que todos os demais grupos o estão escutando, o
adulto popular descobre o valor de “dizer sua palavra” e com isso a
presença de sua própria dignidade. (KAPLÚN, 1983b, p. 65,
tradução nossa).

Dessa forma, o modelo promovia a autoexpressividade dos participantes
que assumiam o papel de protagonistas das próprias mensagens,
retroalimentando um sistema comunicativo no qual todos são emissores e
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receptores de mensagens, “emirecs”, nas palavras do autor, como demonstra a
figura 1.
Figura 1 – Modelo de Comunicação Intergrupal

"
Fonte: Kaplún (1984, p. 19).

Esse modelo de comunicação tem como canal a oralidade, de forma a
facilitar e simplificar a participação, além de contribuir para a o diálogo entre os
participantes de um mesmo grupo e entre os grupos, cujas realidades são
semelhantes, a fim de aprofundar o debate sobre um tema que possa acarretar
decisões comuns na resolução de problemas. Enquanto espaço aberto para o
protagonismo dos “emirecs”, novas temáticas podem surgir de modo a satisfazer
necessidades comuns.
Se querem que o grupo permaneça e persista, a comunicação
deve estabelecer-se em função de fins concretos, na relação
tangível com a vida dos participantes e com a atividade que eles
têm em comum. A outra dimensão – a tomada de consciência, a
análise da realidade, o desenvolvimento da capacidade crítica, o
crescimento da autoexpressão, o fortalecimento de laços solidários
– também deve estar presente; mas como produto e consequência
da ação. (KAPLÚN, 1984, p. 35, tradução nossa).

O principal objetivo do cassete-fórum é, portanto, favorecer os próprios
indivíduos e os grupos aos quais pertencem, com demandas concretas da
realidade que vivenciam. As demais contribuições, como bem cita o autor no
trecho anterior, são um resultado positivo que garante a atuação subjetiva e
solidária dos indivíduos ao participarem coletivamente e em dialogicidade para a
transformação da realidade e para o bem coletivo.
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Tendo como fundamentação metodológica essa proposta kapluniana e
diante de um público jovem com acesso à Internet, construindo uma geração
conectada como antes nunca vista, este trabalho apresenta, de modo descritivo, a
elaboração de uma ferramenta participativa, adaptando o método do rádio ao meio
digital e de adultos às crianças.
“Infância Nativa”: uma plataforma para participação
Diante da contextualização da aplicabilidade do método cassete-fórum e de
suas etapas, desenvolveu-se uma quadro comparativo de modo a subsidiar a
criação da ferramenta, nomeada “Infância Nativa”, considerando as características
da infância nativa digital, como visto anteriormente.
Figura 2 – Adaptação do método cassete-fórum para o meio digital
ETAPAS

M É T O D O C A S S E T E - CASSETE-FÓRUM DIGITAL
FÓRUM

MATERIAIS

Gravador e cassete

Redes sociais digitais e/ou
plataformas wiki

PÚBLICO

Comunidades rurais

Geração digital – crianças de
9 a 11 anos

PERIODICIDADE

Quinzena e mensal

Mensal

EQUIPE ANIMADORA

Rádio popular

Pesquisadora

TEMA GERADOR

A s s u n t o r e l e v a n t e à s Questão eleita pelo grupo
comunidades rurais
gerador como uma
problemática diante do
acesso e usos da Internet
pelas crianças

DISCUSSÕES

Comunidades debatiam e
gravavam uma mensagem
sintetizadora das conclusões
do grupo

Crianças estabelecem
interações por meio de
trocas de mensagens,
comentários
e
compartilhamentos de
mensagens

NOVO TEMA GERADOR

A gravação retornava à
Rádio Popular que reunia as
discussões e produzia uma
nova mensagem com as
reflexões coletivas

Equipe animadora observa e
sintetiza as interações e
formula nova questão para o
debate
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AVALIAÇÕES

Os grupos tinham acesso à
gravação coletiva e
conheciam a opinião de seus
pares sobre o mesmo
assunto

A ação em rede desses
grupos demonstra como as
crianças participam da mídia
e quais suas opiniões sobre
assuntos pertinentes ao
universo infantil e o potencial
de intervenção dessas
crianças

RESULTADOS

Os grupos se sentiam
valorizados porque podiam
se expressar livremente,
além de ter acesso às
informações e discussões de
outros grupos

Crianças garantem um
espaço de expressividade na
mídia e utilizam a Internet
como instrumento de diálogo
reflexivo e transformador da
realidade, reconhecendo-se,
assim, como atores sociais

Fonte: elaborado pela autora35

Como sistematizado no quadro, nossa proposta é assegurar a
Comunicação Participativa entre crianças de nove a 11 anos, uma vez que essa é
a faixa etária já elencada em pesquisas de infância e Internet (CGI, 2016) e por
ser uma idade na qual as crianças conseguem se expressar livremente sem as
amarras do mundo adulto e já denotam certa personalidade sobre o que as agrada
(POSTMAN, 1999; PIAGET, 1967).
A dinâmica prevista nessa adaptação do modelo participativo kapluniano
visa situar a pesquisadora enquanto equipe animadora, uma vez que possui o
domínio da situação-problema e da mediação entre os grupos, que são uma
amostra dessa infância conectada, incentivada a participar on-line dos debates e a
eleger um líder para cada grupo. Assim, os líderes atuam como incentivadores do
debate e da mensagem síntese de modo que a equipe animadora possa gerar a
mensagem de socialização das opiniões dos grupos e formular nossa questão
para o debate. Inicialmente, prevê-se o período de 30 dias para que haja as
primeiras discussões e a mensagem sintetizadora em cada grupo. Ao fim do
processo participativo, espera-se que as crianças reconheçam seu protagonismo,
ao mesmo tempo em que haja a intervenção com a proposta de diretrizes que
articulem a participação infantil na mídia digital enquanto um espaço de cidadania.
Esse espaço, visando também à interação, foi construído como um curso
em uma plataforma moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning
35

Este quadro é parte da metodologia desenvolvida para a tese de doutoramento em Comunicação, a qual
visa aplicar este método e verificar as interações e a dialogicidade do processo de Comunicação Participativa
e Cidadã entre crianças.
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Environment), um ambiente virtual de aprendizagem (AVA). Enquanto um software
que visa, como descrito em sua nomenclatura, à dinâmica das interações entre os
objetos de aprendizado como pressupõe as teorias construtivistas da educação, o
moodle possibilita a autonomia do participante, no caso alunos, no processo de
aprendizagem.
Este software oferece uma estrutura administrativa (dados cadastrais,
relatório, lista de presença, calendário), acadêmica (dicas, pesquisa,
disciplinas, glossário, roteiros de estudo), bem como ferramentas de
interação (e-mail, chat, wiki e fórum), possibilitando uma ampla gama de
canais de comunicação entre os participantes, que podem ser
selecionadas pelo professor, de acordo com seus objetivos pedagógicos.
(DELGADO; HAGUENAUER, 2010, p. 16).

Incorporando tais elementos, a “Infância Nativa”36 apresenta um fórum online, “Criança e Internet”, com espaço para interação dos participantes, cada qual
em seu perfil e cadastro, formando diferentes grupos. A equipe animadora é
formada pela pesquisadora que tem o perfil de moderadora da plataforma de
modo a ter acesso a páginas pessoais e mensurar as interações on-line. As figuras
3 a 6 ilustram a plataforma.

Figura 3 – Homepage da plataforma Infância Nativa

36 A plataforma interativa está disponível no endereço: www.infancianativa.com.br. O registro do domínio foi

realizado pela empresa Gente e Tecnologia, sediada em Bauru.
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"
Fonte: Ferreira (2017).

Figura 4 – Fórum Criança e Internet

"
Fonte: Ferreira (2017).

Figura 5 – Perfil de participante
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"
Fonte: Ferreira (2017).

Figura 6 – Grupos do Fórum

"
Fonte: Ferreira (2017).

Cada participante tem a possibilidade de inserir informações pessoais, que
estão protegidas pela política de privacidade da plataforma. Além disso, ele
visualiza apenas o fórum do grupo do qual participa. A questão problematizadora
inicial foi proposta pela pesquisadora, conforme figura 7, com o indicativo da
periodicidade do fórum, proposto para 30 dias.
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Figura 7– Fórum e periodicidade

!
Fonte: Ferreira (2017).

Tendo finalizada a construção da plataforma interativa, pode-se elencar os
sujeitos da pesquisa para as interações e a participação em prol do debate inicial
sobre os direitos das crianças na Internet, o que poderá ser apresentado em
futuros estudos. Cabe ressaltar que foi possível com a plataforma respeitar os
preceitos do cassete-fórum, construindo, portanto, um instrumento de
Comunicação Participativa, aliado ao ambiente digital, e também com
similaridades ao ambientes educativos virtuais que podem ser familiares às
crianças.
Considerações
Este estudo, como explicitado, tem embasamento na interface entre a
infância e a mídia digital, em especial a Internet, no que se refere à participação
infantil em prol da cidadania desde a infância. Como há possibilidades na web
para garantir a expressividade e a interação entre os sujeitos comunicantes,
nativos ou migrantes digitais, é importante que haja ferramentas específicas para o
debate e a dialogicidade em prol da transformação dos próprios sujeitos e da sua
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realidade como um dos pressupostos da Comunicação Participativa e tal e qual se
apresentou o método do cassete-fórum por meio do rádio.
Desse modo, a plataforma interativa “Infância Nativa” se constrói como uma
dessas possibilidades em prol de uma geração que se conecta e executa
atividades no ambiente midiático digital. No entanto, ainda carece de um
reconhecimento de seu protagonismo como agentes de transformação e de vozes
expressivas por si própria. Aqui, defende-se tal protagonismo e com a ferramenta,
espera-se demonstrar as potencialidades infantis.
Aliado a isso, como a Internet é um meio interativo, valorizar interações é
um dos valores a serem perseguidos por qualquer ferramenta que se apresente.
Do mesmo modo, a participação enquanto um instrumento cívico para a
transformação da realidade e a autovalorização dos cidadãos é um espaço a ser
conquistado e estimulado. Espera-se que a “Infância Nativa” esteja nessa direção
a partir dos usos críticos, criativos e éticos das crianças, como indicam os estudos
em alfabetização midiática e informacional (WILSON et al, 2013), a serem
realizados, em breve, com a ferramenta e, em especial, entre as crianças.
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Resumo
Considerando a comunicação política um campo multifacetado e extremamente
amplo, propõe-se estreitar seu escopo ao letramento digital definido como o
processo de apropriação de práticas e conhecimentos para a ampliação das
competências entre os atores envolvidos na comunicação. “[...] os novos
letramentos digitais, podem ser compreendidos como espaços de discussão, de
reinvenção social, de agenciamento e de transgressão” (MOITA LOPES, 2010, p.
394). Para María José Cañel (1999), comunicação política trata-se de uma
atividade que pressupõe um “intercâmbio de mensagens e de símbolos entre
aqueles que dela participam”. Aqui se destaca o caráter comunicativo da
expressão que assume o viés político devido às consequências (intencionais ou
não) que provocam no ambiente político e na prática da cidadania nos tempos e
espaços da cibercultura. Para Lévy (1999), cibercultura é o espaço de interações
propiciado pela realidade virtual (criada a partir de uma cultura da informática) que
viria possibilitar a valorização das culturas locais e também favorecer a exploração
da inteligência coletiva.
Segundo Soares (1998), alfabetização e letramento são ações distintas, mas
complementares. O indivíduo alfabetizado é capaz de ler e escrever, já o indivíduo
letrado utiliza a leitura e a escrita em suas práticas sociais. O conceito de
letramento não é consenso entre os teóricos da área e não se restringe às práticas
de instrumentalização, já que envolve características particulares e as práticas
sociais dos atores da comunicação. (SOARES, 2002, 2003; KLEIMAN, 1995,
2003)
Diante do pensamento de diversos autores (BUZATO, 2001; SOARES, 2003;
COSCARELLI, 2005; XAVIER, 2005; VALENTE, 2007), o letramento digital seria
um processo em que os indivíduos se apropriam da linguagem digital mediada
pelas TIC em suas práticas. Para Freitas (2010), letramento digital se refere a um
“[...] conjunto de competências necessárias para que um indivíduo entenda e use a
informação de maneira crítica e estratégica, em formatos múltiplos, vinda de
variadas fontes e apresentada por meio do computador-internet [...] (FREITAS,
2010, p.339)
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Nosso objetivo aqui é analisar o contexto da comunicação política sob a
ótica do letramento digital e das possibilidades de abertura da comunicação de
modo que o conceito de cidadania seja associado à participação é às
competências do cidadão para usufruir dessa abertura no ambiente digital através
de uma revisão bibliográfica, capaz de contribuir para os estudos da área tanto
para a academia, quanto para gestores, assessores e políticos.
O novo modelo de comunicação política tido como o ideal para aproximar
os agentes de seus eleitores é baseado na cultura da participação, onde há a
interação por meio de críticas, sugestões ou reclamações sobre a atividade
política, a gestão pública e a condução do mandato pautado na oitiva da
sociedade.
Palavras-chave: comunicação política; letramento; competências; participação.
Tecnologias para a Cidadania:
As novas tecnologias aplicadas para a comunicação em constante
transformação da informação e dos significados da sociedade e o avanço
tecnológico exibem um mundo complexo e multifacetado que nos envolve numa
ecologia que apresenta novas formas de comunicação e volumosas mudanças
nas relações sociais mediadas pelos meios virtuais; onde os recursos tecnológicos
se tornam tão presentes e necessários na convivência social que, naturalmente,
permeiam o cotidiano e na interação entre as pessoas.
Assim, para se estar ativo e atuante na sociedade, possuir habilidades de
interação e conhecimento dessas novas mídias digitais é condição essencial para
a manutenção e progressão das relações.
Nesse sentido, a internet destaca-se como ferramenta imprescindível para
as relações pessoais e também para as técnicas profissionais, apontando para o
trabalho colaborativo nas relações comerciais e, obviamente, para o
desenvolvimento econômico e social.
Como produto dessa inovação tecnológica, cujo o futuro ainda é incerto e
não sabido, surgem novas formas de atuação e de representação política e
governança e, consequentemente na participação popular, abrindo maior espaço
para a promoção de um maior engajamento entre os atores políticos e seus
eleitores – uma vez que, a Internet – apresenta-se como um universo muito
curioso, despontando como ferramenta transmissora e eficaz para a interação
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entre esses agentes tanto na comunicação de atos de governo, quanto para a
exposição de demandas sociais de um nicho da sociedade ou de sua totalidade.
Seguindo esse pensamento, temos que considerar a internet como um
meio de comunicação que oferece múltiplos espaços na disseminação da
informação de fundamental importância, a exemplo das redes sociais que
contribuem enormemente para o surgimento dos movimentos sociais
contemporâneos. Castells sustenta o entendimento:
A comunicação de valores e a mobilização em torno dos sentidos
fundamentais. Os movimentos culturais (entendidos como
movimentos que têm como objectivo defender ou propor modos
próprios de vida e sentido) constroem-se em torno de sistemas
de comunicação – essencialmente a Internet e os meios de
comunicação – porque esta é a principal via que estes
movimentos encontram para chegar àquelas pessoas que podem
eventualmente partilhar os seus valores, e a partir daqui actuar
na consciência da sociedade no seu conjunto (Castells, 2004, p.
170)

Desta forma, a noção de pertencimento e os movimentos que cobram
melhorias e propõem mudanças podem ser construídos através da internet mesmo
quando os indivíduos que compartilham essas ideias ou indignações estejam
distantes entre si.
No denominado ‘ciberespaço’40 , quebram-se as barreiras geográficas
quando se trata de questões comuns e de próprio interesse (Habermas, 1997) e
que se apresentam como passos iniciais na influência e convencimento, mesmo
que indiretamente, das ações e tomadas de decisão de outras pessoas, umas às
outras
A ‘sociedade da informação’ evidencia outros elementos de importância e
grau complexidade, traz junto ao conceito de ‘sociedade conectada em rede’ segundo Castells (2001), o termo ’sociedade em rede’ também define os
40Ciberespaço

é um espaço existente no mundo de comunicação em que não é necessária a
presença física do homem para constituir a comunicação como fonte de relacionamento, dando
ênfase ao ato da imaginação, necessária para a criação de uma imagem anônima, que terá
comunhão com os demais. É o espaço virtual para a comunicação que surge da interconexão das
redes de dispositivos digitais interligados no planeta, incluindo seus documentos, programas e
dados, por tanto não se refere apenas à infraestrutura material da comunicação digital, mas
também ao universo de informações que ela abriga. O conceito de ciberespaço, ao mesmo tempo,
inclui os sujeitos e instituições que participam da interconectividade e o espaço que interliga
pessoas, documentos e máquinas. Disponível em:
https://pt.wikipedia.org/wiki/
Ciberespa%C3%A7o Acesso em: 12 out 2016.
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processos de globalização e seus reflexos incontornáveis nas mais diversas áreas
e aponta a novos paradigmas comportamentais – os indivíduos conectados
‘globalmente’, evidenciando a força do papel dos movimentos sociais.
Mas, a participação e interação da sociedade em nível global remete a
uma

pergunta que não se cala:

até onde as redes sociais influenciam a

sociedade? Como detectar os reflexos provocados na vida das pessoas, no seu
agir como cidadãos conscientes de seu papel na política e na participação da
construção do espetro social? Como ter noção do impacto da força desta
ferramenta comunicacional na vida social e política e quais as consequências no
contexto social? Nessa discussão, ainda recorrendo ao entendimento de
Castells41, entende-se que:
Mas todas as sociedades da Era da Informação são, sem dúvida,
penetradas com diferente intensidade pela lógica difusa da
sociedade em rede, cuja expansão dinâmica aos poucos absorve e
supera as formas sociais preexistentes. (...) A sociedade em rede,
como qualquer outra estrutura social, não deixa de ter
contradições, conflitos sociais e desafios de formas alternativas de
organização social. Todavia, tais desafios são provocados pelas
características da sociedade em rede, sendo, portanto, muito
distintos dos apresentados pela era industrial. Assim, eles são
personificados por diferentes sujeitos, mesmo que esses sujeitos
trabalhem frequentemente com materiais históricos fornecidos
pelos valores e organizações herdados do capitalismo industrial e
do estatismo. (...) A compreensão de nosso mundo requer a
análise simultânea da sociedade em rede e de seus desafios
conflituosos. A regra histórica, a saber: onde há dominação há
resistência, continua válida. Mas é necessário um esforço analítico
para identificar quem são os desafiadores dos processos de
dominação implementados pelos fluxos imateriais, porém
poderosos, da sociedade em rede.

Nesse paradigma informacional, já se permite verificar a ação e influência
das redes sociais na atuação de grupos que se formam e abraçam um número
elevado de pessoas, oriundos de diversas classes sociais e faixas etárias,
empenhados em prol de ações coletivas, quer sejam em função de valores e
crenças ideológicas, quer na busca por soluções a diversos problemas, quer por
participação na organização política em prol do bem comum, objetivando
resultados de inúmeros acontecimentos.
41

Manuel Castells em sua conclusão geral do livro, em três volumes: ‘A Era da Informação:
economia, Sociedade e Cultura’ - Depreendendo nosso mundo.
Disponível em: http://www.virtual.nuca.ie.ufrj.br/infoeducar/bib/castells1.doc. Acesso em 18 out
2016.
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As Potencialidades do Digital na Comunicação Política:
Comparados à mídia de massa, a massificação digital apresenta um
processo de cura muito mais rápido e intenso e suas potencialidades aumentam
na velocidade em que novos aparatos ou dispositivos são lançados. Estes,
apresentam técnicas de interação mais assimétricas e horizontais aceleram se
comparados à mídia de massa e seu formato de comunicação dirigida de um para
muitos torna-se cada vez mais um desafio de produção de sentido para quem
emite a mensagem. Além dessa assimetria, cada vez mais se percebe a
decadência do modelo unilateral onde não existiam interação e interatividade e, o
então receptor vagava no limbo de informações engendradas por uma agenda
permeada de interesses.
Nesse entendimento, é apropriado destacar as palavras de Dênis de
Moraes:
As vozes que se somam no ciberespaço representam grupos
identificados com causas e comprometimentos comuns, a partir da
diversidade de campos de interesse (educação, saúde, direitos
humanos e trabalhistas, cidadania, minorias e etnias, meio
ambiente, ecologia, desenvolvimento sustentável, defesa do
consumidor, cooperativismo, habitação, economia popular, reforma
agrária, Aids, sexualidade, crianças e adolescentes, religiões,
combate à fome, emprego, comunicação e informação, arte e
cultura), de metodologias de atuação (movimentos autônomos ou
redes), de horizontes estratégicos (curto, médio e longo prazos) e
de raios de abrangência (internacional, nacional, regional ou local).
Essas variáveis, muitas vezes, entrelaçam-se, fazendo convergir
formas operativas e atividades 42.

Uma parte bastante significativa dos estudos em comunicação política na
atualidade aborda campanhas eleitorais onde há o pedido explícito do voto e, afim
de complementar estas pesquisas, o intuito maior desse estudo é conseguir
alinhar o aspecto teórico na problemática da participação política da comunidade e
suas competências no tratamento com o digital.
A participação do Cidadão na Política e a Cultura Cidadã:
Um sistema democrático conexional e participativo proporcionado pelas
novas tecnologias, nos faz imaginar um ecossistema formado por cidadãos ativos
42

MORAES, Dênis. O Ativismo Digital. Artigo disponível em: http://www.bocc.ubi.pt/pag/moraesdenis-ativismo-digital.html. Acesso em: 14.11.2016.
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e conscientes do seu papel na sociedade figurando como sentinelas da coisa
pública, fiscais da aplicação de seus próprios recursos, cientes do cenário político
(seja na esfera federal, estadual ou municipal), capaz de distinguir joguetes
políticos, falácias comunicacionais, competentes para escolher entre as diversas
alternativas salvadoras que lhe são apresentas pelas forças políticas e
diretamente atuantes e interessados, direta ou indiretamente, em participarem das
decisões políticas.
Na contramão desse imaginário de cidadão ideal, muitas pesquisas
realizadas nas últimas décadas mostram não ser essa uma realidade próxima. Os
estudos mostram que o interesse pelas demandas políticas estão aquém do que
seria o ideal e, sobretudo, se encontra restrito a um número limitado de pessoas e,
além disso, a questão de definição da agenda dos meios de comunicação de
massa que dão aos acontecimentos políticos uma dimensão seguindo os seus
interesses o que resulta num nível de informação extremamente baixo, ainda mais
para a camada da sociedade que não está ambientada ao ambiente digital e não
tem acesso à educação de qualidade.
Historicamente, a ausência de uma maior participação das
pessoas no Brasil tem mostrado que a democracia de
procedimentos não tem conseguido legitimar-se por seus próprios
valores, pois, presentemente, o grau de contestação é alto e a
participação das pessoas em atividades convencionais (pertencer
a partidos, participar de comícios, discutir política, entre outros) é
reduzida. O dilema enfrentado pelo país é de que os recursos
econômicos para satisfazer as demandas materiais básicas são
insuficientes, levando a um processo acelerado de desagregação
da vida social. A história recente tem mostrado que sociedades
nessas condições dificilmente promovem o estabelecimento de
culturas políticas participativas – ao contrário, caracterizam-se pela
ineficiência, corrupção ou regimes despóticos. (BAQUERO, 2003,
p.85)

Para Baquero (2003), o contexto histórico e social ¨acumula contradições
que não podem se resolver por meio de ajustes dentro dos padrões institucionais
vigentes¨. Assim, os acontecimentos políticos, as ações governamentais e a
economia contribuem para a desmobilização social e política. Para o autor, no
Brasil há um recente esforço para o reconhecimento e legitimação da democracia,
porém, os escândalos políticos (mais corriqueiros hoje), o baixo desenvolvimento
humano aliado aos fatores de discrepância de geração de renda frustram e
decepcionam o cidadão.
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Segundo Sather e Rehbein (2015), que apresenta uma visão otimista
sobre o fenômeno da participação da sociedade na política mediada pelas redes
sociais. Essa é uma uma tendência para a viabilização de um sistema democrático
conectado e consequentemente, mais participativo, gerando uma ¨fronteira da
confrontação política, capaz não só de difundir informações (da mídia de massas
ou não), mas também de reinterpretá-las e abri-las a novas vozes¨.
Cunha (2011), reflete que o conceito de participação política está vinculado
à própria cidadania participativa e os conceitos que ela carrega, ou seja, pessoas
informadas e engajadas nas demandas sociais da comunidade em que estão
inseridas.
Esse engajamento cidadão através da internet é a reverberação de um
descontentamento e de uma frustração com o cenário atual que quando
estimulado, libera a publicação de ideias e pensamentos com o objetivo de
favorecer uma maioria ou uma minoria.
Outro fator importante a ser destacado é o meio em que o indivíduo está
inserido, assim como o nível educacional, a cultura e os valores que ele segue.
¨aquilo que poderíamos chamar estruturas ou ocasiões de participação política,
amplamente determinadas pelo ambiente em que o indivíduo se move¨. (SANI,
1998, p. 890). Para o autor, a participação política está sim, condicionada a estes
e outros fatores que podem influenciar e gerar motivação positiva ou negativa.
Para Sani (1998), existem três formas ou níveis de participação política:
A primeira forma, que poderíamos designar com o termo de
presença, é a forma menos intensa e mais marginal de
Participação política; trata- se de comportamentos essencialmente
receptivos ou passivos, como a presença em reuniões, a
exposição voluntária a mensagens políticas, etc, situações em que
o indivíduo não põe qualquer contribuição pessoal. A segunda
forma poderíamos designá-la com o termo de ativação: aqui o
sujeito desenvolve, dentro ou fora de uma organização política,
uma série de atividades que lhe foram confiadas por delegação
permanente, de que é incumbido de vez em quando, ou que ele
mesmo pode promover. [...]O termo participação, tomado em
sentido estrito, poderia ser reservado, finalmente, para situações
em que o indivíduo contribui direta ou indiretamente para uma
decisão política. contribuição, ao menos no que respeita à maior
pane dos cidadãos, só poderá ser dada de forma direta em
contextos políticos muito restritos; na maioria dos casos, a
contribuição é indireta e se expressa na escolha do pessoal
dirigente, isto é, do pessoal investido de poder por certo período de
tempo para analisar alternativas e tomar decisões que vinculem
toda a sociedade. É evidente que a Participação política em
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sentido estrito só se pode dar com um número bastante reduzido
de pessoas, naqueles sistemas políticos, ou organismos, que não
têm um caráter competitivo e que utilizam os mecanismos
eleitorais, se os utilizam, para fins bem diversos. (SANI, 1998, p.
890-891)

Tanto para as formas de presença, participação ou decisão, cada vez mais
o cidadão utiliza os meios digitais e, principalmente as redes sociais, para externar
seus pensamentos, suas ansiedades e suas insatisfações diante do sistema
político e governamental. Essa comunicação é livre, porém está sujeita às sanções
ou mediação de reguladores dessas redes, que no caso dos políticos podem ser
eles próprios ou sua assessoria.
Em algum momento, um desses agentes poderá concordar, discordar,
argumentar ou compartilhar esse pensamento com demais pessoas pertencentes
ao mesmo ciclo, ou ainda reiterar e endossar esse pensamento clicando no botão
¨curtir¨, dando sequência a um processo de troca virtual de informações. A partir
daí, inicia-se a conversação: “A conversação é uma das práticas mais recorrentes
na Comunicação Mediada por Computador - CMC e uma das apropriações mais
evidentes em seu universo” (RECUERO, 2012, p.27).
Assim, podemos entender que o tempo e o espaço presentes nessa CMC,
mesmo diferentes para quem emite e recebe a mensagem, permite que os
indivíduos possam se conectar num ciberespaço mediado pela informação e
comunicação bilateral, ou seja, uma troca onde quem produz conteúdo também
recebe conteúdo, assim como o contrário, sem necessariamente haver a
necessidade de estarem próximos fisicamente. Para Levy, é o ciberespaço que “...
especifica, não apenas a infraestrutura material de comunicação digital, mas
também o universo oceânico de informações que ela abriga, assim como seres
humanos que navegam e alimentam esse universo”. (LEVY, 1999, p.17)
Letramento e Competências Para a Cidadania:
O conceito de letramento é bastante diverso entre os autores e desloca-se
diante da área de especificidade de cada pesquisador. A Enciclopédia Britânica o
define como a ¨capacidade de comunicar usando sinais escritos, impressos
eletrônicos ou símbolos para representar a linguagem¨ (Encyclopædia Britannica,
2012). Nessa definição é possível perceber que o conceito de letramento vai além
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das especificações de habilidades para ler ou escrever e se eleva para o ato de
¨comunicar¨.
Diante das múltiplas definições, muitos autores defendem a ideia de que o
termo deve sempre ser pensado no plural, até porque os diferentes tipos de
letramento podem ser definidos a partir da troca da expressão “impresso” por
“outros tipos de textos, inclusive, os digitais, pelo dos instrumentos de
representação da linguagem na CMC e seu impacto das novas tecnologias nas
relações sociais e culturais contemporâneas.
Segundo Soares (2002), não existe “o letramento”, mas, “letramentos”,
onde há muitas formas de interação entre escritor e leitor e em consequência
disto, as mídias digitais se configuram num novo suporte para a comunicação da
nova era da comunicação midiática. Para Xavier (2007), existem vários tipos de
letramentos e estes se transformam porque estão inseridos no contexto social e
tecnológico da sociedade.
Além de ¨letramentos¨, termo cunhado por Soraes (2002) e seu efeito e
caráter transformador do contexto social, o The New London Group (1996) fala de
multiletramentos pelo termo ampliar e reunir “uma multiplicidade de canais de
comunicação e mídia” quanto “a crescente proeminência da diversidade cultural e
linguística”.
A Unesco segue a mesma linha de conceituação do letramento plural
quando o define como: “Letramento é a habilidade de identificar, entender,
interpretar, criar, comunicar e computar, usando materiais impressos e escritos
associados com contextos variados” ao mesmo tempo que também “envolve um
contínuo de aprendizagem que habilita os indivíduos a alcançar seus objetivos,
desenvolver seu conhecimento e seu potencial, e participar plenamente da sua
comunidade e da sociedade mais ampla” (Unesco, 2005, p. 21).
Segundo a autora Magda Soares, existe uma escassez de conceitos de
letramento e ela apresenta dois fatores quando de sua definição, sendo o primeiro
individual “simples posse individual das tecnologias mentais complementares de
ler e escrever” (Wagner, 1983, p.5), e o segundo, cultural, sendo um conjunto de
atividades sociais que envolvem a língua escrita, e de exigências sociais de uso
da língua escrita. Sobre o primeiro fator, a autora se baseia nas definições da
UNESCO, 1958 p.4:
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É letrada a pessoa que consegue tanto ler quanto escrever com
compreensão uma frase simples e curta sobre sua vida cotidiana.
É iletrada a pessoa que não consegue ler nem escrever com
compreensão uma frase simples e curta sobre a sua vida
cotidiana.

Como fator social, a Unesco apresenta seguinte definição: letramento é o
que as pessoas fazem com as habilidades de leitura e de escrita, em um contexto
específico, e como essas habilidades se relacionam com as necessidades, valores
e práticas sociais.
Segundo Soares, além da definição de 1958, a UNESCO apresenta outra
definição que seria complementar à primeira:
Uma pessoa é funcionalmente letrada quando pode participar de
todas aquelas atividades nas quais o letramento é necessário para
o efetivo funcionamento de seu grupo e comunidade e, também,
para capacitá-la a continuar usando a leitura, a escrita e o cálculo
para seu desenvolvimento e o de sua comunidade. (UNESCO,
1978a, p.1).

Assim, segundo a autora, é essencial pensar o letramento como prática
social para que se criem soluções num contexto social e escolar, que pode,
tranquilamente, ser adaptado para o contexto político.
Heath (1982, p. 93): “A literacy event is any occasion in which a piece of
writing is integral to the nature of participant’s interactions and their interpretive
processes.” (Um evento de letramento é qualquer situação em que um portador
qualquer de escrita é parte integrante da natureza das interações entre os
participantes e de seus processos de interpretação.)
SOARES (1999) fala da origem do termo letramento e, segundo ela, a
palavra foi traduzida do inglês literacy , que significa a condição de ser literate
“educado, especialmente , capaz de ler e escrever”. Assim, temos a ideia de que o
letramento implica em consequências sociais, culturais, políticas e econômicas,
tanto para o grupo social ou para o indivíduo que adquire competência para usá-la.
O conceito de letramento perpassa por diferentes áreas do conhecimento
e, basicamente, se refere às formas de leitura e escrita tanto na linguística
(Kleiman, 1995) e na educação, conforme os estudos de (Soares, 1998) e não se
reduzem à instrumentalização pois são construídas pelo indivíduo que a exerce.
Para (BUZATO, 2001; SOARES, 2003; COSCARELLI, 2005; XAVIER,
2005; VALENTE, 2007), o letramento digital é um processo social no qual os
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indivíduos se apropriam da linguagem digital nas práticas sociais relacionadas à
leitura e à escrita, ou seja, o letramento pode ser entendido como a apropriação da
tecnologia para ler e escrever.
Assim, vemos o letramento digital como a forma de comunicação da
sociedade em rede, ou seja, com o seu desenvolvimento, deu-se também uma
forma particular de comunicação que não é apenas escrita ou técnica. Para
Ribeiro e Behar (p.27, 2013) “O letramento digital pode ser entendido como o
domínio de técnicas e habilidades para acessar, interagir, processar e desenvolver
multiplicidade de competências na leitura das mais variadas mídias”. Assim,
entende-se que toda a evolução cultural e técnica tem consequências nas formas
de comunicação e produção de sentido.
Diante das ideias apresentadas sobre letramento e sua influência na vida
do indivíduo que tem habilidades para a participar ativamente da vida política no
ambiente em que está inserido, podemos entender que a competência não pode
se restringir ao mero conhecimento das ferramentas, mas no próprio
conhecimento político e de seu sistema. Desse podo, a participação, nesse caso,
não se reduz ao simples fato desse indivíduo exercer o direito do voto, mas em
como ele participa de todo esse processo que vai muito além da formalidade ou
obrigatoriedade do pleito.
Considerações:
O contexto político contemporâneo já tem enraizado, embora que
recentemente, a construção de uma participação política mediada pelo digital. O
surgimento de novos dispositivos e os novos fatores que implicam a comunicação
política e a interação e participação dos indivíduos no sistema ainda são
amplamente discutidos pelos teóricos que buscam respostas para os meios
eficientes e eficazes para a construção de um sistema democrático voltado para a
participação do cidadão, o que fortalece a ação coletiva.
Diante disso, entendemos que a competência desse indivíduo e a
consciência do papel que ele desempenha na sociedade, de seus direitos e
deveres como cidadão, o desenvolvimento dos meios digitais e, sobretudo, da
comunicação pelas redes sociais e o engajamento nas questões econômicas e
políticas, além das questões mais óbvias como educação e qualidade de vida,
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podem ser bases para um complemento ou até o surgimento dessa participação
democrática para a cidadania.
Assim, as atividades deliberativas da espera pública e política adquirem
um novo sentido e importância à medida em que permitem um desenvolvimento
da cultura política pautada nas reivindicações do cidadão e atendimento dessas
demandas por parte dos atores políticos, o que gera um instrumento de
empoderamento do cidadão que passa a pensar e agir como tal num processo de
comunicação mais eficiente que cada vez mais diminua desigualdades e aproxime
os grupos comumente excluídos do processo deliberativo democrático.
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Cidadania Digital e Redes sociais como espaço de participação1
Gabriel Henrique Oliveira LOPES2
Angela Maria GROSSI DE CARVALHO 3
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Resumo
Com a ampliação do desenvolvimento das tecnologias da informação e comunicação
(TIC) novas formas de participação passaram a fazer parte do espaço digital. Buscamos
discutir como a participação pode ser ampliada nas Mídias Digitais, em especial nas redes
sociais, ao ponto de se transformarem em espaço cidadãos. Assim, temos por objetivo a
discussão sobre os conceitos de participação, democracia e cidadania digital. Como
método, utilizamos a pesquisa de viés exploratório com o intuito de verificar as principais
características dessa configuração. Como resultados apontamos os potenciais que as
redes digitais apresentam para a ampliação da cidadania digital.
Palavras-chave: Cidadania Digital. Redes Sociais. Espaço de participação. Informação e
Tecnologia.

A participação no espaço digital
O desenvolvimento das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) e
as formas de organização e de participação humanas em ambientes virtuais
possibilitaram continuamente a emergência de novas e diversas formas de
articulações sociais e políticas – ainda que com certos limites. As tendências de
sociabilização com o uso tecnológico das redes alargaram as possibilidades de
ação política e, segundo Corrêa (2004), ampliaram a capacidade de organização e
criação de comunidades constituídas pela identificação de interesses, o que
permite o desenvolvimento de novos modos de sociabilização, produção de
significados sobre a realidade e consequente intervenção sobre o real.
Castells (2013) ilustra as mudanças nas possibilidades de participação
geradas pelas TIC ao caracterizar e elencar o que denomina como “movimentos
sociais conectados”, os quais tomaram contornos revolucionários, de norte a sul,
1 Trabalho apresentado na mesa Jornalismo, mídia e tecnologia, no 1o Congresso Internacional de
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da Islândia à Tunísia, ainda que seus objetivos tenham ou não sido atingidos
completa ou parcialmente. Os movimentos “espalharam-se por contágio num
mundo ligado pela internet sem fio e caracterizado pela difusão rápida, viral, de
imagens e ideias” (CASTELLS, 2013, p.12) e, como é característico, abrigaram
sujeitos sociais de diferentes classes, determinações, culturas, etnias,
religiosidades entre outros, em torno de pautas comuns, ainda que não se possa
afirmar que o acesso às TIC é universal – salvo caso da Islândia, onde 95% da
população têm acesso à internet (Castells, 2013) -, que as redes sejam espaços
democráticos isentos de interesses econômicos e que a fruição tecnológica de
dada sociedade seja equânime – visto que a exclusão digital e as oportunidades
de uso devem ser levadas em conta, no que concerne o aprofundamento das
desigualdades.
A maioria desses movimentos, pontuais ou não, oriundos em comunidades
virtuais e redes sociais, tiveram como pauta a luta e reivindicações contra as
injustiças sistêmicas, instituições repressivas e contradições estruturais agravadas
por sistemas de produção e organização da vida social violentos,
antidemocráticos, preconceituosos, intolerantes, dentre outros. Nessas
circunstâncias, as redes digitais passaram a atuar como vetores de conexão de
uma coletividade cognoscente dispersa que, ao tomar consciência4 das
contradições sociais nas quais está imbuída, no enfrentamento da realidade
cotidiana, engaja-se em ambiência de debates – particulares das redes - cujas
pautas sejam comuns, em alguma medida, empodera sujeitos sociais na
intervenção coletiva sobre a realidade e, consequentemente, na reunião para
formação de movimentos e ativismo “real” – em oposição ao virtual.
Marques (2016) enfatiza a relevância da comunicação digital na formação
de movimentos político-sociais ao facilitar a coleta, o armazenamento e a difusão
de opiniões e servir de morada a iniciativas políticas que não fazem parte do leque
4

Tomada de consciência está alinhada à crítica permanente à hegemonia. Em termos
gramscinianos, a Filosofia da Práxis é o “instrumento” por meio do qual se trabalha o “bom senso”,
o núcleo sadio do senso comum, a fim de transformá-lo em consciência - concepção de mundo
coerente e homogênea (Mochcovitch, 1988). Ainda que não se possa considerar que as lideranças
e os sujeitos participantes dos movimentos sejam Intelectuais Orgânicos – ou tenham ascendido à
consciência -, e posto que as manifestações, em geral, não se constituíram como movimentos
sistêmicos para a superação de todas as contradições sociais, mas sim pontuais, a análise do
presente artigo recai sobre a potencialidade que as TIC e a Rede têm no fomento de debates e na
organização de movimentos sociais que transcendam o ativismo digital, meramente.
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de ações das instituições e aparelhos institucionais. Isso permite que seja
salientado, dentre outros, “o papel da sociedade civil na qualidade de organizadora
de atividades (pontuais ou sistemáticas) com o objetivo de atuar em parceria com
(ou de forma crítica a) agentes e instituições públicos” (MARQUES, 2016, p.14), e,
para além do público, entidades privadas – mesmo que a força econômica e os
aparelhos repressivos suprimam parte dos movimentos – e até mesmo blocos
político-econômicos supranacionais ou grupos político-diplomáticos de países,
entre outros.
Devido a esses atributos, que permitem a integração de sujeitos sociais e
ativistas e expressão destes indivíduos em plataformas de debates, a despeito de
se constituir a partir de um conjunto associativo imaterial, as redes digitais são e
foram capazes de sensibilizar a instituição do Estado e seus representantes.
Como as possibilidades geradas pela internet têm a capacidade de ultrapassar
fronteiras institucionais, o incremento do paradigma digital na vida do cidadão
garantiu a criação de uma série de dispositivos públicos de acesso, interação e
disponibilização de informação - frutos, em partes, do alargamento das
potencialidades de intermédio e de pressão oriundos com o desenvolvimento e
sofisticação dos próprios ferramentais e estratégias de comunicação das
tecnologias -; ou até mesmo na fundação de iniciativas populares que promovem,
divulgam e disponibilizam informações, em caráter colaborativo, que dizem
respeito diretamente à vida social, ao aparelho burocrático do Estado, às questões
vinculadas à transparência, política e ética ou à atuação político partidária de
representantes.
O potencial, contudo, que redes digitais podem oferecer, quando analisadas
em sua riqueza de estrutura e possibilidades, não é explorado por inteiro e, como
aponta Coleman (2017), muitas vezes, as políticas institucionais e os próprios
representantes têm pouca clareza no manuseio, função, interpretação e
compreensão do ferramental virtual e seu impacto social. Marques (2016) afirma
que a tendência dos representantes do poder político se interessarem cada vez
mais pelas demandas – muitas vezes eleitoreiras - e abrirem canais de
comunicação – quase todos digitais - com os cidadãos está distante de implicar
em uma eventual passagem do poder decisório à população.
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Esse cenário político representativo, a partir do qual o poder decisório
concentra-se exclusivamente nas mãos de sujeitos eleitos em períodos de tempo
regulares, flerta com a desarticulação política e desesperança no ativismo possível
por parte da população. O elemento decisório dos cidadãos que compõem um
país se reduz às votações e eleições, cujos candidatos, muitas vezes, são pouco
comprometidos com as verdadeiras necessidades sociais e comunitárias, ou
sequer fazem parte das comunidades – grande parte do Congresso brasileiro é
formado por empresários e ruralistas, essencialmente brancos e que fazem parte
de uma porcentagem diminuta da população em relação a rendimentos e classe
social5. Segundo constata Coleman (2017, p.9), “os partidos políticos, que
deveriam representar os interesses, as preferências e os valores dos cidadãos e
traduzi-los em políticas executáveis, começam a parecer associações peculiares
dos não representativamente comprometidos”.
A busca por formas de participação política efetiva tem sido um dos motivos
pelos quais a internet tem se mostrado uma plataforma possível de articulação,
que transcende seus próprios limites de ativismo, já que os governos, “que
derivam sua legitimidade do consentimento eleitoral das pessoas em nome das
quais agem, parecem incapazes de desenvolver relações comunicativas com
pessoas que reflitam as expectativas da sociabilidade cotidiana na era
digital” (COLEMAN, 2017, p.9). Entretanto, partindo da análise dos sujeitos sociais
nas redes ou do cidadão nas redes, a organização e participação política nesses
espaços apresentam limites no cenário contemporâneo.
As barreiras à participação cidadã em redes digitais subjazem, dentre
outras, às questões que envolvem o acesso às TIC e as capacidades relacionadas
ao seu uso; o adensamento informacional e a capacidade de interagir,
compreender, editar, e “manusear” informações; os interesses econômicos que
envolvem as plataformas e espaços de participação; e, por último, e a partir da
qual todas as anteriores se originam, as contradições sistêmicas, que, do ponto de
vista político, impõem a reprodução do conceito democracia representativa liberal
– um partido político deve ser considerado apenas uma maneira de participar da
vida coletiva e não a principal ou única -, dominada por poucos, como única forma
5

Disponível em <http://congressoemfoco.uol.com.br/noticias/a-face-e-os-numeros-do-novocongresso/>
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consensual de modelo participativo. Dados os principais limites, cabe organizá-los
e discorrer brevemente sobre as barreiras da participação política efetiva, a partir
da mediação das TIC e das redes.
Metodologia
Trata-se de um estudo exploratório, quanto aos seus objetivos, realizado
por meio de revisão bibliográfica e documental, com a intenção de colaborar com
as discussões acerca da participação política nas redes sociais que possam
contribuir para o exercício da cidadania. Para Gil (2002, p.41) “estas pesquisas
têm como objetivo principal o aprimoramento de ideias ou a descoberta de
intuições”.
Optou-se por esse estudo com a intenção de compreender como a
participação cidadã tem se dado no ambiente das redes. Utilizando-se da Base de
Dados em Ciência da Informação (BRAPCI), fez-se o levantamento dos trabalhos
que abordassem os dos termos redes sociais, participação, cidadania digital,
democracia participativa. Assim, pretende-se contribuir para uma compreensão
mais ampla sobre o papel das redes sociais na construção e ampliação da
democracia e da cidadania digital.
Os limites da participação política
A intensificação do fluxo informacional – que, muitas vezes, como afirma
Dowbor (2004), a sociedade é incapaz de racionalizar, dado tamanho volume de
informações produzidas - e o aumento quantitativo de dados políticos, ou que
dizem respeito à vida em comunidade, não pressupõem um igual e imediato
avanço na condição de construção de conhecimento e da dimensão cidadã por
parte dos usuários membros dessas comunidades virtuais. Coleman (2017, p.14)
afirma que ter acesso à informação política, “não é em si de muito valor, a menos
que seus destinatários possam compreendê-la”.
O desafio portentoso para a democracia é o de empoderar os cidadãos
para que transformem dados recônditos em conhecimentos úteis. Existem
duas conclusões empíricas principais aqui:
a) Muitos usuários da internet selecionam as suas fontes de informação
com base em suas crenças e preconceitos existentes e resistem às
fontes de informação que possam causar dissonância cognitiva. [...]
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b) Ao mesmo tempo, a velocidade e a amplitude das informações online
permitem que algumas pessoas selecionem, avaliem e processem
volumes de informação sem precedentes, assim como estabeleçam
hiperlinks entre considerações contrastantes e explicações pluralistas,
muitas vezes inadvertidamente. (COLEMAN, 2017, p.14).

Além disso, o excesso e pluralidade informacionais só podem ser
constatados a partir do acesso à mediação promovidas pelas TIC, fruição desse
acesso e compreensão das informações para construção de novos
conhecimentos. As tecnologias, a despeito de seu caráter comercial, estão ainda
sob domínio de uma parcela restrita da população brasileira, ou seja, os meios de
divulgação e de possibilidade de participação ou pressão política da população
congregam apenas as classes mais privilegiadas.
Segundo pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e
comunicação nos domicílios brasileiros, produzida pelo CETIC, órgão ligado ao
Comitê Gestor da Internet em 2014, cerca de 32,7 milhões de domicílios não
tinham acesso à Internet, sobretudo os domicílios da classe C e da classe DE. A
pesquisa aponta que o principal motivo que barra o acesso à internet é o custo
elevado de sua implantação – aparato tecnológico com acesso a redes. “Embora
tenha havido uma expansão significativa de usuários de TIC, o recorte por classe
social, renda, escolaridade, faixa etária, localização geográfica revela gargalos de
desigualdade de acesso” (GERALDES; NEGRINI, 2014, p.327).
O mero acesso, no entanto, às TIC, como afirmam Américo e Grossi de
Carvalho (2014, p.72), endossando Coleman (2017), não garante o uso e
compreensão da informação.
A Internet é um dos poucos meios de informação e comunicação que
consegue tornar informação e conhecimento acessíveis a qualquer
pessoa, desde que esteja conectada à rede e que tenha um grau mínimo
de alfabetização para que seja possível compreender os conteúdos
disponíveis, que quando acessíveis, não necessitam de intermediários e
podem ser processados com facilidade. (AMÉRICO; GROSSI DE
CARVALHO, 2014, p.72).

Como horizonte para a participação política a partir da mediação das TIC,
Silveira (2001) assinala que a inclusão digital se materializa por meio da
universalização de aparatos tecnológicos com acesso à rede, amparado pelo
domínio da linguagem, para fluir a capacidade de autonomia ao manuseá-lo. O
desafio da universalização, no entanto, perpassa por políticas efetivas que visam
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ao fim das desigualdades, ou seja, exige mudanças estruturais no perfil
socioeconômico brasileiro (TESTA, 2007).
Além dos aspectos citados, as barreiras mais resistentes para os avanços
da participação política nas redes estão relacionadas à sujeição econômica da
maioria das plataformas em que o ativismo digital se realiza, cuja raiz finca-se no
desenvolvimento e ampliação de modelos de negócios e recursos econômicos os
quais alargam e alimentam o sistema capitalista.
As principais redes sociais virtuais – “plataformas” de agenda dos
movimentos sociais, como “Primavera Árabe”, entre outros –, controladas por
entidades privadas com interesses comerciais, apresentam, segundo constata
Coleman (2017), crescimento contínuo no número de usuários cadastrados: o
Facebook tem 1,65 bilhão de contas de usuárias, com cerca de 500 mil novas
adesões por dia; o Twitter possui 320 milhões de usuários cadastrados e 500 mil
tweets são enviados diariamente; enquanto que no Youtube, trezentas horas de
vídeo são carregados por minuto, e 3,25 bilhões de horas por mês são
visualizadas por usuários e visitantes. Os números demonstram a abrangência das
ferramentas privadas de conteúdo, que não só comportam perfis pessoais, mas
empresariais, de instituições públicas e órgãos oficiais de Estado.
Os modelos de negócios dessas redes sociais virtuais acomodam, além da
publicidade, a personalização do consumo por meio de informações, reunidas
através do monitoramento do usuário - suas preferências, pesquisas e
comentários, interesses, o comportamento do usuário, em síntese. A organização
política tendo as redes sociais virtuais como palco para debates cidadãos só é
possível mediante contrapartida das entidades privadas, ao se apropriarem de
informações produzidas, compartilhadas e consumidas pelo próprio usuário. Por
conseguinte, as compensações às “liberdades” oferecidas pela experiência em
redes sociais virtuais constituem-se como um lucrativo negócio e imperceptível, do
ponto de vista do usuário, já que seu comportamento é monitorado.
As iniciativas destacadas por Castells (2013) e que geraram turbulências no
status quo, em síntese, avançaram das redes digitais ao ativismo “real” explorando
as lacunas da própria política de proteção e privacidade de redes sociais como
Facebook e Twitter. Portanto, em troca da possibilidade de utilização da plataforma
como espaço de debates, divulgação e organização política, uma série de dados e
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informações eram fornecidas às empresas, sediadas em países diversos daqueles
dos ativistas. Aquelas instituições ou governos contra quem os movimentos sociais
se levantavam só puderam reprimir as manifestações quando a organização,
consolidada, já contava com apoio de dezenas ou centenas de milhares de
pessoas nas ruas.
Cidadania Digital e os espaços digitais de participação
Falar sobre cidadania digital no cenário que o Brasil se encontra em 2017,
onde direitos sociais e políticos estão sendo retirados da população, vai além de
um desafio, parece utópico. No entanto, o papel da academia não está apenas
em produzir conhecimento, mas também e, principalmente, em refletir como as
instituições públicas e privadas interferem na construção do conhecimento, na
apropriação e uso das informações e na validação de uma cidadania ativa e
participativa.
Partindo desse pressuposto, nossa missão é mais que conceituar a
Cidadania Digital, evidenciando como o momento caótico é o mais propenso para
a mudança de atitude e de proposição para um novo cenário nacional.
A cidadania, conforme aponta Carvalho (2004, p. 9), abarca muitas
dimensões. Podemos considerar que a cidadania seja a junção dos direitos civis,
políticos e sociais. “O cidadão pleno seria aquele que fosse titular dos três direitos
[…]”. Assim, “Algumas [dimensões] podem estar presentes sem as outras. Uma
cidadania plena, que combine liberdade, participação e igualdade para todos, é um
ideal […] talvez inatingível” (CARVALHO, 2004, p. 9).
Quando fala-se em cidadania digital, fala-se na extensão de todos os
direitos estendidos para o espaço virtual. Assim, Cidadania Digital nada mais é
que a garantia dos direitos civis, políticos e sociais no ambiente digital. É
perceptível a confusão entre inclusão e cidadania digital. Inclusão está ligada ao
acesso, a possibilidade de estar no espaço no virtual. Para Grossi de Carvalho e
Américo (2014, p. 75) “para incluir digitalmente é necessário entender que a
exclusão de camadas de cidadãos em determinadas atividades humanas é fruto
da luta pelo poder e da divisão social do trabalho presentes na história da
humanidade que resulta na ausência de equidade social, política e econômica”.
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Quando se trata da cidadania digital, a questão se amplia. É estar com a
condição de se apropriar corretamente das possibilidades oferecidas pela rede. É
conseguir ter habilidade suficiente para que o uso seja amplo, explorando as
potencialidades que o universo digital possui, sem restrição ou dificuldade. É
ainda, passar de um papel passivo de consumidor, para outro ativo de produtor,
crítico e consciente do papel enquanto cidadão. Portanto, cidadania digital vai
além do acesso, vai além do uso básico para acessar redes sociais e e-mail. Vai
para a dimensão de geração, apropriação construção de conhecimento. Com a
tomada do espaço digital como palco para manifestação e participação cidadã, de
forma deliberativa.
Nessa compreensão fica visível que s termos inclusão e cidadania digital
não fundem-se, são etapas distintas, ainda que interligadas. A compreensão da
distinção de ambos é importante. De acordo com Massensini (2011 online)
A inclusão digital pode promover a participação do indivíduo no
ciberespaço, que se torna a cada dia a esfera dos debates
públicos e que se apresenta como espaço de decisões do Estado.
E, ainda, a considerar que antes mesmo da conscientização crítica
do ciberespaço, o que levará o indivíduo a buscar informações
sociais nesse espaço será a necessidade de pertencimento a
algum lugar, espaço de trabalho, profissão – ocupação.

Complementando, se houver, portanto, maior envolvimento da pessoa em
ações cidadãs “[...] ou, em outros termos, quanto maior o comprometimento/
engajamento sócio-político-cultural do cidadão, maior é a ênfase na expressão da
sensação de mudança” (BECKER, 2009, p. 162).
A efetividade da cidadania digital está no modo como o sujeito age dentro
do espaço digital/virtual. Quanto maior a possibilidade de participação, mais
efetiva será a construção da cidadania. A inclusão digital deve ser vista como a
porta de entrada para uma possível cidadania digital, que só se efetivará caso o
cidadão esteja no controle das suas ações, das mudanças que busca empreender
e, acima de tudo, que tenha consciência do seu papel na coletividade.
Nesse sentido, as mídias digitais, em especial as redes sociais têm se
mostrado como um ambiente propício à participação social. Freire, Lima e Costa
Junior (2012, p. 39) dão o indicativo de como as redes podem estimular a
efetivação da cidadania digital, uma vez que é no ambiente das “redes que o
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compartilhamento de informações e conhecimento se torna uma constante, tanto
pela sua agilidade, como flexibilidade”,

os cidadãos saem do papel de meros

coadjuvantes e passam a protagonistas, “pois os indivíduos nelas situados gostam
de trocar ideias e compartilhar o que sabem, além de promover ações entre os
atores sociais e a sociedade, uma reconstrução da prática da cidadania”.
Milani (2008, p. 561), por sua vez, introduz a concepção de cidadania ativa,
a qual “define os que pertencem (inclusão) e os que não se integram

à

comunidade política (exclusão); logo, a participação se desenvolve em esferas
sempre marcadas também por relações de conflito e pode comportar
manipulação”. Ainda que o ambiente das redes sociais seja um campo fértil, haja
vista que da “perspectiva societária privilegia-se a visão das redes como
processos mobilizatórios que geram conexões solidárias” (FLEURY, 2005, p. 80), a
noção de comunidade integrada e mobilizada necessita de ampliação.
Como apontado por Castells (2013, p. 164), a articulação dos movimentos
sociais “embora [...] tenham em geral sua base no espaço urbano, mediante
ocupações e manifestações de rua, sua existência contínua tem lugar no espaço
livre da internet”. Assim, os atores políticos, que optem pela participação “podem
ter objetivos muito diversos, tais como a autopromoção, a realização da cidadania,
a implementação de regras democráticas, o controle do poder burocrático, a
negociação ou inclusive a mudança progressiva de cultura política” (MILANI, 2008,
p.561).
Considerações Finais
A partir do cenário delineado, o desafio para a democracia e da participação
cidadã se arquiteta, segundo Coleman (2017, p.25), a partir da criação de
sinergias produtivas ao longo de todas as capacidades - contação de histórias e
deliberação; fontes de informação mais expansivas e novas formas de ação
conetiva.
Os dados brasileiros acerca da exclusão digital, déficit informacional, déficit
de conhecimento para uso ou acesso da informação, déficit educacional, falta de
investimentos públicos no setor, entre tantos outros, sugerem relativa estagnação
no oferecimento de oportunidades de desenvolvimento cidadão e informacional – o
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que impacta decisivamente na formação política da sociedade. Contudo, deve-se
abandonar a noção contemplativa do espaço das redes digitais, substituindo-a
pela concepção de espaço cidadão de disputa e de participação, para que só
assim, seja possível a efetivação da cidadania digital.
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A Concepção e a Percepção da Credibilidade no Jornalismo6
Gabriella Soares dos Santos7
Universidade Estadual Paulista – Unesp, Bauru, SP

Resumo
Este artigo explora possíveis aproximações e distanciamentos nas formas de
concepção e percepção de credibilidade a conteúdos jornalísticos por seus
produtores e receptores. Para isso, é apresentada uma revisão sobre o tipo de
conhecimento produzido pela atividade jornalística e sua relação com as noções
de credibilidade e confiabilidade aplicadas ao jornalismo, enquanto qualidades
atribuídas a sujeitos, discursos e instituições que se constituem como bases para
o exercício do jornalismo. Uma aproximação desses conceitos com o ideal de
verdade na construção do discurso jornalístico é também esboçada.
Adicionalmente, são considerados resultados recentes de pesquisas brasileiras e
norte-americanas que visam mapear a percepção do público em relação à
credibilidade e confiabilidade de produtos jornalísticos. Discute-se, por fim, como a
evolução dessa percepção pode fomentar uma revisão do papel do jornalismo na
sociedade contemporânea, diante de novos pactos comunicacionais.
Palavras-chave: credibilidade; confiança; verdade; jornalismo
Introdução: jornalismo e conhecimento
A credibilidade dos produtos do jornalismo é uma das bases dessa atividade
social e está relacionada a praticamente todos os demais valores que guiam sua
prática comunicativa. Um produto jornalístico precisa ser credível a partir da
percepção do público para que a interpretação oferecida sobre um fato seja
considerada satisfatória, relevante e verdadeira. É requisito intrínseco também
para que as informações fornecidas sejam elevadas ao nível do conhecimento e,
em síntese, para que haja uma efetiva comunicação entre as partes.
A natureza e a qualidade do conhecimento gerado pelo jornalismo
constituem questão que a filosofia debate desde o século XVII e sua
especificidade é colocada em foco na comparação com outros tipos de

6 Trabalho apresentado na mesa 10 – Jornalismo, Mídia e Tecnologia, no Primeiro Congresso Internacional de
Mídia e Tecnologia.
7 Estudante do curso de graduação em Comunicação Social: Jornalismo da Faculdade de Arquitetura, Artes e
Comunicação da Universidade Estadual Paulista (UNESP) e bolsista de iniciação científica da Fundação para
o Vestibular da Universidade Estadual Paulista (VUNESP).
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conhecimento, tais como o histórico e o do senso comum, seja em uma relação de
correspondência, superioridade ou inferioridade.
Em 1690, o teólogo alemão Tobias Peucer, em sua tese de doutorado,
parece ter sido o primeiro a aproximar a história com os relatos noticiosos
(PEUCER, 2001 apud ANCHIETA, 2011). Para ele, a história é dividida em três
partes: a cronológica, que segue os acontecimentos segundo o tempo, a lógica,
que segue um critério predeterminado, e a desordenada, da qual o jornalismo se
aproximaria. A história desordenada é uma miscelânea na qual não há critérios de
ordem e que, como no jornalismo, conta com relatos periodísticos, contendo a
notificação de diferentes acontecimentos recentes em qualquer lugar.
Entretanto, mesmo considerando que as notícias têm um caráter social ao
promoverem a interação entre os sujeitos, Peucer coloca o jornalismo em
oposição ao conhecimento histórico. Ao afirmar que “os relatos jornalísticos não
costumam escrever tendo em vista a posteridade, senão tendo em vista a
curiosidade humana” (PEUCER 2001 apud ANCHIETA 2011: 164), ele estabelece
o conhecimento jornalístico apenas como uma forma de se saciar a curiosidade. E
sendo assim, age a partir do senso comum na decisão do que é notícia e como
isso é reportado.
Já no século XX, os estudos de Robert Park trazem novas perspectivas
para o lugar do jornalismo entre os conhecimentos. Em um artigo de 1940, o
jornalista e sociólogo estadunidense caracteriza as notícias como sendo contrárias
ao conhecimento histórico no que diz respeito às suas preocupações cronológicas:
o principal objeto da notícia é o presente, enquanto a história busca criar uma
narrativa que elenca cada evento em uma organizada linha temporal (PARK, 1976
apud ANCHIETA, 2011).
Park utiliza-se da distinção entre “conhecimento de” e “conhecimento
acerca de” para apontar o lugar do conhecimento jornalístico. O primeiro é
caracterizado como tudo aquilo que é apreendido através da prática e da vivência,
ou seja, o senso comum. Já o “conhecimento acerca de” é racional, baseando-se
na observação e no fato verificado, sistematizado e ordenado segundo uma
perspectiva, ou seja, é especializado. Para o sociólogo, o jornalismo encontra-se
no meio termo entre o senso comum e o conhecimento especializado.
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[O conhecimento jornalístico] Não é idêntico ao senso comum, por possuir
um modo e processo próprio de selecionar, enquadrar, valorar e ordenar os
acontecimentos em um tempo e espaço próprios da notícia (newsmaking);
muito menos pode se situar como um conhecimento com os rigores formais
próprios da Ciência e da História, na medida em que busca dar
comunicabilidade a sua narrativa (ANCHIETA, 2011: 169).

Parte dessa busca de compreender e caracterizar o conhecimento
jornalístico é também entender como ele é construído. Para Benetti e Lisboa
(2015), isso ocorre através de três condições: crença, verdade e justificação. Ou
seja, “o sujeito deve crer que o jornalismo diz a verdade, e esta verdade deve
estar justificada em seu próprio discurso” (2015: 11). E, de acordo com as autoras,
para que os produtos jornalísticos satisfaçam essas condições é necessário que
tenha credibilidade perante a sociedade, pois é por meio dela que se alcança a
confiança e, assim, passa a ser crível aos sujeitos.
Noções de credibilidade e confiança
Nesse ponto, é interessante diferenciar a noção de credibilidade, que será
mais explorada neste artigo, daquilo que é identificado como confiança. A
credibilidade, como aponta Serra (2006b), é um atributo construído através de
uma relação entre o produtor/emissor da informação e o receptor. É uma
qualidade atribuída ao orador, instituição ou discurso a partir do momento que o
discurso se prova, através de suas características – no caso seguindo os preceitos
jornalísticos –, credível. Mas não apenas: um discurso pode ser visto como
credível a partir da credibilidade atribuída a seu emissor, em funções de
qualidades do enunciador, mesmo que ausentes do enunciado.
Essa dinâmica entre os atores comunicacionais e a credibilidade atribuída
ao conteúdo abarca a análise de elementos de caráter supostamente objetivo,
como o nível de especialidade da fonte de informação, o grau de precisão da
informação e a completude dos pontos de vista com que um tema é tratado, e
subjetivos, como a relação estabelecida entre valores e crenças do receptor com o
discurso (SERRA, 2006a). O autor afirma que “[...] para que uma tal relação
dialéctica se torne efectiva, exige-se que o orador e o seu discurso sejam capazes
de instaurar, com o auditório e o seu “discurso” interior e silencioso, um tipo
especial de comunicação” (2006b: 4).
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Já a confiança, define Rousseau (1998 apud LEWICKI e TOMLINSON,
2003: 1), é “um estado psicológico que compreende a intenção de aceitar a
vulnerabilidade baseado em expectativas positivas das intenções ou do
comportamento do outro” (tradução livre). O ato de depositar a confiança em um
orador, instituição ou discurso, apesar de seguir parâmetros racionais de
importância no jornalismo – critérios de credibilidade –, como a fidelidade aos
fatos, também inclui fatores que pouco se relacionam com aquilo que uma notícia
deve ou não apresentar ao público, como, por exemplo, se o conteúdo entretém
ou não (American Press Institute, 2016).
Sendo assim, as noções de credibilidade e de confiança englobam
componentes objetivos e subjetivos. Entretanto, enquanto a confiança consiste em
um estado psicológico do receptor e em suas convicções, a credibilidade é uma
relação que se estabelece com base tanto no emissor e no receptor quanto na
qualidade de seu discurso. A questão central a ser destacada em relação à noção
de credibilidade, no entanto, é que ela é construída e percebida através da relação
entre o emissor jornalístico e o receptor desse discurso, em meio à constante
negociação de sentidos e significados que se dá entre eles.
No entanto, o modo com que o público percebe a credibilidade no
jornalismo muitas vezes não corresponde à forma com que os jornalistas
acreditam que essa mesma qualidade é construída a partir dos procedimentos que
norteiam sua prática profissional.
A hipótese a ser defendida nesse artigo é a de que há divergências na
concepção e na percepção da credibilidade jornalística entre esses pólos. Sua
construção é considerada, pelos profissionais da comunicação, através de valores
que guiam o jornalismo, como a verdade, o compromisso com o factual, a busca
pela imparcialidade, a verificação das informações, entre outros. Já o público
parece perceber e atribuir credibilidade segundo parâmetros apontados por sua
própria subjetividade, valorizando e priorizando informações, opiniões e
interpretações que lhe são próximas e que corroboram suas visões e concepções
pré-estabelecidas.
Bases teóricas da credibilidade no jornalismo
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O ideal de verdade é um dos mais importantes valores para o jornalismo,
que tem como objeto central a narração da realidade dos fatos, e para o
conhecimento produzido por meio dele, já que este só existe e é considerado
crível se for avaliado como verdadeiro. São muitas, porém, as filosofias que se
propõem a definir o que é a verdade e a postura intelectual que a caracteriza –
absoluta, relativa, dogmática, perspectivista, idealista etc. –, mas a teoria do
jornalismo tende a reduzir a ideia de verdade a um imperativo ético da profissão,
como aponta Tambosi (2007: 35-36): "[transformada] em princípio ético – tal como
a referem os códigos deontológicos –, a verdade jornalística parece tornar-se, no
fundo, apenas um ideal de honestidade ou credibilidade do repórter e de suas
fontes, ou dos próprios media" (grifo do autor).
Entretanto, sendo a verdade, como princípio ético, algo fundamental para a
prática do jornalismo, é preciso então definir as particularidades desse pilar
deontológico e não o tratar simplesmente como um ideal. Assim, a teoria da
verdade mais adequada para o jornalismo parece ser a de correspondência dos
relatos com os fatos da realidade, segundo a qual “uma afirmação é verdadeira se
e somente se corresponde aos fatos” (TAMBOSI, 2007: 41, grifo do autor).
Essa tese carrega a complexidade de se estabelecer que não há verdade
absoluta. Começa-se pelo questionamento do que é o fato, ideia na qual a teoria
da correspondência se fundamenta. Para estudiosos como Strawson e Davidson8,
citados por Tambosi (2007), um fato não passa de uma construção linguística,
assim como os enunciados que o enunciam. Dessa forma, o que chamamos fatos
da realidade não existiriam fora do mundo linguístico, pois estes só poderiam ser
constatados através de uma afirmação que seja considerada verdadeira a partir da
conformidade de sua própria construção discursiva. Vale lembrar que, também
para Foucault (2013), a verdade de um fato é sempre relativa e circunscrita à
formação discursiva que a apresenta e à visão de mundo do sujeito que a enuncia,
sendo o enunciado por ele compreendido como um artifício de linguagem ligado a
um referencial, associado a outros enunciados e produzido por um sujeito do
discurso (FOUCAULT, 2004).

8 Ver, por exemplo: Peter Frederick Strawson, Meaning and Truth, Oxford: Oxford University Press, 1970; e

Donald Davidson, "Truth and Meaning", Synthese, v.17, n.3, Language in Use Including Wittgenstein's
Comments on Frazer and a Symposium on Mood and Language-Games, Sep., 1967, pp. 304-323.
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Entretanto, todas as coisas no mundo são nomeadas e identificadas através
da linguagem, inevitavelmente. Esses elementos, porém, não são restritos ao
mundo subjetivo e não são arbitrariamente inventados pelo sujeito, mas, antes,
definidos por meio de um consenso intersubjetivo aceito mutuamente pelos
indivíduos que compartilham não apenas um código comunicativo, mas também
uma realidade referencial; é isso que nos permite, dentro do espaço
epistemológico do jornalismo, caracterizar, como real, aquilo a que nos referimos
como fatos. Logo, fatos são fenômenos extralinguísticos, independentes da
linguagem, pois são constituídos na realidade e ali estão presentes (SEARLE,
1996 apud TAMBOSI, 2007).
Os fatos, porém, assim como os elementos que os constituem, sendo uma
construção extralinguística da realidade, são complexos, fazendo com que haja
verdades aproximadas, meias verdades, informações verdadeiras exageradas,
manipuladas, distorcidas. Além disso, também é preciso lembrar que um mesmo
fato será não apenas interpretado, explicado, avaliado, mas também percebido de
diferentes formas por diferentes pessoas ou grupos. Diferentes abordagens de um
fato comum surgem, portanto, a partir de diferentes ideologias e lugares de fala no
contexto das sociedades.
Tendo se estabelecido a noção de verdade que deve nortear a composição
do discurso jornalístico, passam a ser traçadas as estratégias de enunciação
adotadas para que tal veracidade seja indicada e reconhecida pelo público.
Exemplos de indicadores discursivos adotados nesse sentido são: a autenticidade,
que comprova de forma concreta a existência dos seres no mundo; a designação,
com a pretensão de mostrar o mundo da forma como ele é; a verossimilhança,
buscada através da investigação e testemunhos; e a explicação, a relação entre
as causas e as consequências de um acontecimento (Charaudeau, 2010).
Além desses, o discurso jornalístico deve utilizar outros elementos próprios
de sua natureza editorial para se mostrar verídico, como a citação de fontes
especializadas e de autoridades do assunto, apresentação de provas imagéticas
dos fatos relatados, detalhamento descritivo e apresentação de explicações
alternativas sobre um acontecimento, seguindo sempre a correspondência do
enunciado com os fatos da realidade. Na impossibilidade de haver uma visão
única ou definitiva sobre os fatos, a noção de veracidade do discurso jornalístico
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também se apoia na multiplicidade das vozes que se articulam em torno dessa
enunciação.
A questão da interpretação também faz parte da complexa construção de
um discurso crível no âmbito do jornalismo. A decisão de um repórter ou editor por
uma determinada abordagem em sua pauta, bem como na seleção e
hierarquização de informações e fontes utilizadas em seu texto, deve ser
justificada a partir de critérios racionais e, se necessário, defendida por meio de
argumentos que possam ser entendido a partir de parâmetros compartilhados
tanto por profissionais da área como pelo público a quem esses produtos se
destinam. Havendo alinhamento entre esses elementos de justificação do discurso
jornalístico, há então confiança e, consequentemente, atribuição de credibilidade
às informações, aos agentes e aos meios dessa comunicação.
Como o conhecimento jornalístico não é da ordem das ciências exatas, a
verdade a que aspira é sempre uma aproximação. Não há como fugir das
interpretações, pois qualquer fato será mediado por uma. Assim, o
problema não é a interpretação em si, mas a interpretação que não está
justificada e que não é explicativa (BENETTI, LISBOA, 2015: 15).

A construção do texto a ser enunciado não é a única instância por meio da
qual se busca alcançar a credibilidade no fazer jornalístico. Os métodos e
processos de apuração que fundamentam essa prática são o que, na origem,
revestirá esse discurso dos atributos (pluralismo de visões, clareza, documentação
da informação, explicações em relação aos fatos etc.) que sustentam o valor da
veracidade no jornalismo. Sem uma apuração cuidadosa dos fatos, o cotejamento
de diferentes versões e de diferentes opiniões, entre outras ações de reportagem
e checagem, não há como se falar em discurso publicamente confiável, já que
apenas ao cumprir esses requisitos pode o jornalismo fornecer ao público uma
garantia de sua credibilidade.
O contrato de comunicação, conforme definido por Charaudeau (2010),
resume os elementos que fazem parte da concepção dessa credibilidade,
compreendida como qualidade da inter-relação discursiva que se estabelece entre
os agentes do processo comunicativo: quem diz o quê, para quem, com que
intenções, em que condições e de que forma. Coloca-se em foco, assim, as
questões de fundo que devem ser respondidas para que o relato jornalístico seja
considerado confiável, tomado como crível e aceito como um retrato verdadeiro da
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realidade. Assim, a relação de confiança entre receptor e produtor leva o primeiro
a desenvolver uma percepção de credibilidade em relação ao segundo, estando
essa qualidade relacionada não apenas ao conteúdo jornalístico que é objeto de
apreciação, mas também a outros fatores influentes no processo de atribuição de
valor e que são extrínsecos ao âmbito do discurso jornalísticos em si.
Gass e Seiter (2003 apud SERRA, 2006c) identificam alguns desses fatores
ao descrever quatro características da credibilidade. A primeira é que ela é uma
construção baseada na recepção, ou seja, alguém só é credível porque um
receptor assim o considera. Também é multidimensional, pois depende, por
exemplo, da autoridade e reputação da fonte de informação (jornalista, fonte e/ou
veículo). Nesses dois aspetos já é possível observar a complexidade na atribuição
de credibilidade, já que a qualidade avaliada para que algo seja considerado crível
não está circunscrita ao conteúdo e sim constituída a partir da relação
estabelecida entre os sujeitos comunicacionais.
A terceira característica da credibilidade apontada pelos autores é que ela é
baseada em situações e contextos, ou seja, uma fonte de informação pode ser
considerada credível em determinada situação e contexto, mas pode não o ser em
outras. A dinâmica também é um traço distintivo da credibilidade, pois, segundo os
autores, ela pode aumentar ou diminuir conforme a interação entre o orador e o
receptor. Novamente, não é o conteúdo o elemento determinante e sim a relação
entre as partes.
Percepção da credibilidade pelo público do jornalismo
O compromisso com a verdade, o respeito aos métodos e processos de
apuração e a construção de um discurso que apresenta de modo satisfatório os
indicadores de credibilidade, tais como a pluralidade de pontos de vista, a busca
pela objetividade narrativa e pela imparcialidade na investigação e explicação dos
fatos, dependem de que haja uma percepção e um reconhecimento do público em
relação a essas práticas e qualidades do processo jornalístico para que ocorra a
atribuição de credibilidade a seus produtos discursivos. É a partir da percepção de
que determinado artigo jornalístico foi produzido seguindo esses requisitos que se
pode confiar no conteúdo apresentado.
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Entretanto, muitas vezes esses elementos não são percebidos, seja porque
é difícil ter a garantia de que todos esses procedimentos foram seguidos, ou ainda
deliberadamente ignorados, porque realmente não são considerados como
relevantes para a decisão de alguém sobre até ponto uma notícia ou reportagem é
ou não credível. Há, inegavelmente, aqui, a questão da subjetividade: a qualidade
jornalística de um conteúdo nem sempre é julgada pelas suas características
processuais ou discursivas.
Como visto, a recepção é o momento da comunicação em que a
credibilidade passa ou não a existir plenamente e, sendo assim, é natural que ela
seja afetada pela “experiência prévia do leitor com o Jornalismo, suas crenças,
gostos e preferências, que condicionam seu interesse e a interpretação do relato
jornalístico” (BENETTI, LISBOA, 2015: 17). E nesse cenário em que a
subjetividade do leitor tem grande influência, o ethos pré-discursivo do jornalismo,
que implicaria em uma presunção de credibilidade por parte do público (BURGE,
1993 apud BENETTI, LISBOA, 2015), parece estar se exaurindo na consciência
coletiva contemporânea. O público do século XXI não apenas desenvolveu um
senso crítico e muitas vezes cínico, como também desconfiado e descrente dos
meios de comunicação e de seus atores.
Uma pesquisa sobre a confiança nos meios de comunicação de massa
realizada em setembro de 2016 pela Gallup, empresa de pesquisa de opinião
baseada nos Estados Unidos, aponta para essa tendência, sobretudo em relação
às gerações mais jovens. Atualmente, 26% dos estadunidenses com idade entre
18 e 49 anos dizem confiar na mídia, enquanto 38% daqueles com 50 anos ou
mais dizem o mesmo (SWIFT, 2016).
Os motivos para essa desconfiança são diversos e refletem, de alguma
forma, um sentimento de quebra do contrato de comunicação – quem diz o quê,
para quem, com que intenções, em que condições e de que forma. A insistência no
mito da objetividade e, com frequência, o desconhecimento sobre as nuances da
própria subjetividade podem fazer com que jornalistas e meios de comunicação
não deixem claro aos seus públicos as escolhas interpretativas que são feitas na
construção dos relatos jornalísticos. A falta de transparência, inevitavelmente, leva
à descrença.
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Esse impasse na relação entre emissor e receptor envolve ainda outro
elemento: os interesses particulares, que também podem romper o contrato
comunicacional no que diz respeito às condições em que uma matéria é
produzida. O fato de os principais meios de comunicação nas chamadas
democracias ocidentais serem tradicionalmente propriedades e produtos
econômicos de famílias e grupos privados faz com que as relações entre os ideais
jornalísticos e os interesses econômicos de seus proprietários possam não estar
suficientemente claros para o público.
As condições de produção e disseminação de notícias também exercem
um impacto relevante na credibilidade jornalística. Para Goldman (1999),
a tecnologia e a economia, elementos presentes de maneira
preponderante no jornalismo, podem ser um obstáculo à verdade. O fato
de as empresas jornalísticas serem empresas como quaisquer outras tem
repercussões importantes na produção de conhecimento verdadeiro. Para
Goldman, esse ponto é fundamental para o estudo da credibilidade
jornalística, que está diretamente associada ao seu nível de
independência dos anunciantes e de outros atores sociais (BENETTI,
LISBOA, 2015: 21).

Há ainda a questão dos erros e enganos que mancham a credibilidade de
um meio ou de um profissional de comunicação. Esses erros ficam na memória do
público e podem ser lembrados durante a recepção de outros produtos
jornalísticos, seja pela desconfiança de que ocorreram por uma busca de ganho
particular ou simplesmente por falha de uma apuração que não seguiu os padrões
que a própria profissão estabelece.
Retoma-se, com isso, a questão da transparência. A ação das empresas de
mídia de reconhecer publicamente, quando for o caso, que uma informação
divulgada não condiz com os fatos, e que houve erro em sua apuração, redação
ou edição, não deve ser reduzida a um mero protocolo técnico ou diluída em meio
a subterfúgios que impeçam uma admissão clara da falha, posição esta que,
assim como o erro em si, também mancha a credibilidade. Uma forma de
contornar esse problema e dar ao leitor certa representatividade no processo de
produção dos conteúdos jornalísticos é a figura do ombudsman, que tem como
objetivo ouvir e defender os direitos do público à informação verdadeira e
corretamente apurada.
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O não comprometimento de muitas empresas e organizações jornalísticas
com essas boas práticas da profissão leva ao público a sensação de que a mídia,
em geral, é uma instituição pouco confiável no cenário das democracias
contemporâneas, como apontam diversas pesquisas recentes. O já citado
levantamento realizado pela Gallup em 2016 aponta que apenas 32% dos
estadunidenses confiam nas informações veiculadas pelos meios de comunicação
de massa do país. Esse é o número mais baixo de confiança da população na
mídia desde que a Gallup começou a realizar essa pesquisa, em 1972.
No Brasil, os índices de confiança do público em relação aos meios de
comunicação também seguem essa tendência, sobretudo para os meios digitais,
como apontam os últimos relatórios da Pesquisa Brasileira de Mídia, realizados
pela Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República (SECOM).
Apesar de o veículo mais utilizado pelos brasileiros para se informar, a televisão
(63%), ter mantido estável seu nível de confiança entre o público nos últimos três
anos (54%), o segundo meio de comunicação pelo qual as pessoas mais se
informam (26%), a internet, possui baixo nível de confiança entre os brasileiros.
Em 2014, a confiança no conteúdo noticioso encontrado nos sites era de 28%; em
2015 passou a 30%, mas, em 2016, esse número caiu para 20%. Tendência
semelhante ocorre com a confiança nas notícias acessadas através das redes
sociais, que atingia 24% e 26% em 2014 e 2015 e caiu para 14% em 2016. Os
níveis mais baixos, entretanto, são em relação aos relatos encontrados em blogs:
se nos anos anteriores o nível de confiança era de 22% e 25%, agora é de apenas
11% (SECOM, 2014; 2015; 2016).
Já o rádio, segundo a SECOM (2016), é o terceiro meio de comunicação
mais utilizado pelos brasileiros para se informar (7%) e vem crescendo em
confiança perante o público. Se em 2014, 50% dos que ouviam rádio confiavam
nas notícias relatadas e em 2015 esse número era de 52%, em 2016 essa
porcentagem alcançou 59%. Rádio e jornais estão empatados tecnicamente como
os veículos em que o público brasileiro mais confia, e possuem trajetórias
semelhantes nas pesquisas da Secretaria da Comunicação Social. O jornal é a
principal fonte de informação de 3% dos brasileiros, e era considerado confiável
por 53% e 58% de seus leitores em 2014 e 2015, respectivamente, chegando a
marca de 60% em 2016. Por fim, as revistas, que são o meio preferencial de 1%
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da população, tinham índice de confiança de 40% em 2014, passando para 44%
em 2015 e retornando a 40% em 2016.
Internacionalmente, um dos principais indicadores do nível de confiança do
público em relação aos meios de comunicação é o Edelman Trust Barometer,
produzido pela Edelman Intelligence e pelo United Entertainment Group, que
mostrou em seu relatório anual de 2017 uma queda generalizada desse índice em
diversos países, atingindo o menor nível já registrado, com variação anual
negativa de 6% para o caso do Brasil, conforme apresentado na Figura 1, a seguir.
Dentre 28 países pesquisados, apenas três (sendo um deles a China) apresentam
índices acima do nível de confiança definido no método do estudo, isto é, com
mais da metade dos entrevistados declarando confiar na mídia.

"
Figura 1. Reprodução de gráfico sobre o nível de confiança internacional nos
meios de comunicação (Edelman Trust Barometer, 2017)
O mesmo estudo mostra que a confiança na mídia enquanto instituição
também sofreu queda na percepção do público global. Em 2012, 46% das pessoas
confiavam na mídia como uma fonte para informações e notícias gerais; em 2017
esse índice caiu para 43%. Os dados reportados pelo Edelman Trust Barometer
também revelam que 59% dos entrevistados dizem confiar em resultados
informativos apresentados por "mecanismos de busca" e apenas 41% dizem o
mesmo em relação a "editores humanos". Uma parcela de 53% dos respondentes
diz não ouvir com regularidade pessoas ou organizações com as quais não
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concordem, enquanto 52% admitem nunca ou raramente mudar de opinião em
relação a temas sociais relevantes. Ao mesmo tempo, o conjunto dos
entrevistados se declara quatro vezes mais propenso a ignorar informação que
sustente uma posição em que não acreditem (Edelman Trust Barometer, 2017).
Segundo os autores do estudo, esses resultados relacionam-se ao
fenômeno de comunicação midiática contemporânea conhecido pela metáfora da
"câmara de eco" (DEL VICARIO, 2016), que, sobretudo no ambiente das mídias
sociais, tende a amplificar e reforçar informações, ideias e crenças que são
constantemente repetidas no interior de um mesmo sistema de conteúdos, que
inibe e sub-representa visões diferentes ou enunciados que contestem sentidos
que o internauta está predisposto a assumir.
Dados como esses reforçam a necessidade de se aprofundar a discussão
sobre até que ponto as práticas jornalísticas mais recentes, sobretudo nos meios
de comunicação digital e ainda mais quando submetidas à arquitetura de
informação própria das redes sociais, têm reforçado a percepção pública em
relação a uma quebra do contrato de comunicação, ampliando a frustração dos
consumidores de notícias em relação à credibilidade dos produtos ofertados. Da
mesma forma, coloca-se em cheque a forma como a mídia, enquanto ator social
relevante, se apresenta e dialoga com seus públicos nesse contexto, seja
oferecendo-se como fonte preferencial de informação credível sobre os assuntos
de atualidade ou sustentando expectativas mais amplas, ainda que por vezes
irreais, sobre seu papel institucional como uma espécie de fiador do debate
público nas democracias ocidentais contemporâneas.
Considerações finais
Como visto, as possibilidades de inserção teórica do conceito de
credibilidade aplicado ao jornalismo consideram a diversidade de critérios que
fazem com que essa qualidade seja atribuída por profissionais e pelo público a um
discurso, sujeito ou instituição. O desafio de compreender como se compõe a
percepção do público em relação à credibilidade de uma instância jornalística
associa-se, especialmente, a esse caráter diverso dos elementos avaliativos que
contribuem nesse processo de atribuição. São, muitas vezes, critérios subjetivos,
como a interpretação do fato que reforça um ponto de vista, que se somam a

!
297

•

Jornalismo, Mídia e Tecnologia

I Congresso Internacional de Mídia e Tecnologia - “Neil Postman“ e a Nova Ecologia dos Meios
Universidade Estadual Paulista – Unesp, Bauru, Brasil, 04 a 06 de outubro de 2017

outros critérios tidos como mais objetivos, como a correspondência com a
realidade que se pode documentar, para dotar de credibilidade, ou tornar crível,
essa relação entre sujeitos comunicacionais.
Nessa relação intersubjetiva, a dinâmica entre meios de comunicação e seu
público pode subverter concepções socialmente aceitas sobre o exercício do
jornalismo e, com isso, o contrato de comunicação implícito entre as partes –
quem diz o quê, para quem, com que intenções, em que condições e de que
forma. A ruptura de qualquer um desses elos abala a credibilidade depositada
pelos indivíduos nos meios de comunicação e dá início a um cenário no qual o
ethos jornalístico é corrompido, e por isso contestado.
É nas expectativas da sociedade em relação a essa prática comunicativa
que reside uma parte do problema da atual crise de credibilidade no jornalismo. O
arquétipo conceitual histórico concebido e atribuído ao jornalismo apresenta
noções não apenas idealísticas como, muitas vezes, irreais. Relatar os fatos de
acordo com a realidade através de uma narrativa verdadeira, com objetividade e
imparcialidade, apesar de considerado impossível no que diz respeito aos dois
últimos conceitos, ainda é a noção dominante sobre a função do jornalismo que
permeia o imaginário social – e mesmo quando se utiliza essa mesma imagem
para apontar o quão distante ela está da realidade.
Dessa forma, parece impossível alcançar o que o público consideraria como
o jornalismo exemplar. A percepção de que o trabalho jornalístico é uma
interpretação dos fatos da realidade, que seja racionalmente justificável e cuja
validade e credibilidade é estabelecida pelos dois polos da ação comunicacional,
retrata uma visão muito mais realística da profissão. Tal compreensão passa pelo
abandono de uma perseguição purista de valores como objetividade e
imparcialidade e pela necessidade de se buscar, em seu lugar, uma percepção
atenta, consciente e responsável, tanto por jornalistas quanto pelo público, em
relação aos aspectos subjetivos que constituem essencialmente toda e qualquer
atividade de comunicação.
A recomposição da percepção pública sobre o papel social dos meios de
comunicação é um processo de natureza intersubjetiva, assim como ocorre com a
própria noção de credibilidade como um valor a eles atribuído. O não alinhamento
entre as qualidades que as pessoas esperam encontrar em um discurso, sujeito ou
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instituição credível e as qualidades que os profissionais do jornalismo acreditam
depositar em seus produtos em subsídio a essa mesma concepção de valor gera
frustrações e descontentamentos semelhantes aos produzidos pelo cultivo de
expectativas irreais.
A tendência generalista de se atribuir credibilidade a partir de uma avaliação
subjetiva da compatibilidade do discurso jornalístico com ideais e crenças
particulares do receptor é algo que nega os valores éticos e os critérios editoriais
próprios do jornalismo. Assim, a atuação dos meios de comunicação moldada
segundo esse desejo dos indivíduos de terem suas posições reafirmadas pelos
meios de comunicação, seja em busca de aceitação ou audiência, representa um
fenômeno que resulta em perdas para os dois polos do processo. O jornalismo se
afasta, com isso, dos preceitos que lhe concedem o status de componente
institucional da sociedade democrática e passa a colaborar para uma espécie de
auto-alienação das pessoas, tendência que já é facilitada por tecnologias
algorítmicas atuais, como ocorre, por exemplo, com o chamado efeito de filtrobolha provocado pelas redes sociais (BOZDAG, 2013).
Portanto, para que a concepção e a percepção da credibilidade possam ser
articuladas de modo coerente pelos atores comunicacionais, é necessário que se
revisem algumas noções e conceitos consideradas como requisitos para a
atividade jornalística, considerando, por fim, que entre as ideias que afetam a
própria crença na credibilidade do jornalismo estão a imagem dessa atividade de
comunicação perante seus públicos, sua compreensão sobre as características
técnicas e subjetivas que definem o exercício profissional do jornalista, bem como
as expectativas mais amplas depositadas sobre a missão particular e social do
jornalismo na sociedade contemporânea.
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A imagem do fã na mídia nacional: revisão da cobertura do caso
Ana Hickmann9
Marina DARCIE 10
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Resumo: Durante muitos anos tanto a academia desvalorizou os fãs quanto a
mídia os expuseram com viés pejorativo e desqualificante. Com vista nesse
discurso repetido, este trabalho se destina a analisar a cobertura jornalística feita
no país e a criação midiática do fã no caso do atentado contra Ana Hickmann em
maio de 2016. A análise propõe observar, utilizando abordagem quantitativa e
qualitativa pela análise textual, os valores que dez meios de comunicação online
expressam em seu texto através de um caso relevante para a temática tratada.
Palavras-chave: Mídia; Cobertura Jornalística Textual; Ídolo; Fã; Cultura de Fã.
Introdução
O mundo moderno está cheio de referências chamadas de herois, ídolos ou
celebridades. HELAL e MURAD (apud HEDAL, 1997, p.4) defendem que,
independentemente dos temas sociais com os quais determinados herois estejam
envolvidos, são sempre considerados referenciais para a sociedade: “[...] herois
das conquistas políticas e sociais dos países, herois das histórias em quadrinhos,
herois do cinema, ou herois do esporte, a presença deles nos remete ao
pensamento de que eles são referenciais às nações modernas”. Estes herois,
portanto, preenchem o imaginário coletivo e se tornam uma forma de conjunção
social. Apesar de esta relação existir desde as sociedades mais antigas, há
atualmente, no senso comum, o preconceito com o indivíduo que faz dessa
relação parte significativa de sua identidade: o fã.
Durante muitos anos, tanto a academia desvalorizou os fãs quanto a mídia os
expuseram com viés pejorativo e desqualificante, como uma comunidade de

9 Trabalho apresentado na mesa 10 – Jornalismo, Mídia e Tecnologia, no Primeiro Congresso Internacional de
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pessoas passionais, de sanidade questionada e que investe tempo demasiado em
torno do objeto adorado.
Este rótulo foi atribuído ao fã e perpetuado nos mais diversos textos que
retransmitiram um discurso pejorativo. Isso foi feito tanto através da
ridicularização – comum nas representações feitas em produções
cinematográficas (sobretudo americanas) voltadas para os jovens – quanto
através da marginalização – visível em filmes como “Estranha Obsessão”,
em obras literárias como “Misery” e em músicas como “Stan”. (BANDEIRA,
2009, p.9)

Para a autora, nestes produtos mencionados existe a repetição de um
discurso largamente difundido acerca do comportamento de um fã: o de pessoa
obsessiva, indivíduo que apresenta problemas psicológicos e perigo para a
sociedade. Comumente, o fã representado midiaticamente é um personagem que
apresenta características e uma personalidade não aceita socialmente.
Bandeira (2009) menciona a importância da mídia na divulgação desse
personagem e sentencia que o entretenimento e o jornalismo, ainda hoje, mostram
um fã descontrolado e ameaçador. Com base no exposto, esse artigo buscou
analisar a cobertura jornalística feita no país e a consequente criação midiática do
fã no caso do atentado contra a apresentadora Ana Hickmann – de autoria
atribuída a um fã – que ocorreu em 21 de março de 2016. A análise propõe
observar, utilizando abordagem quantitativa e qualitativa pela análise textual, os
valores que alguns meios de comunicação online expressam em seu texto através
de um caso relevante para a temática tratada. Foram verificadas dez manchetes
publicadas em dez canais online 12 de comunicação e informação de veículos
nacionais. O recorte para análise foi feito com base na data do incidente e
abrangendo quinze dias desde o atentado ter ocorrido – do dia 21 de maio a 4 de
junho, portanto.
Apontamentos sobre a construção acadêmica e social do fã
Etimologicamente, fã é “[...] uma pessoa que tem grande afeição ou
demonstra grande interesse por alguém ou algo” (Instituto Antônio Houaiss De
Lexicografia, 2007). Já na visão de Shuker (1999, p.127-128), são fãs aqueles que
12

Vogue Brasil, Veja, G1 (Portal de notícias da Globo), Extra Globo (do Jornal Extra), R7
(pertencente ao Grupo Record), IG, Estadão, Correio Braziliense, EGO e Veja São Paulo.
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acompanham os passos da vida de determinados artistas e “[...] com diferentes
níveis de envolvimento”. Em suma, o que caracteriza a atividade de fã é “[...] o alto
investimento de sensibilidade em relação tanto à imagem quanto à obra do
ídolo” (MONTEIRO, 2005, p.3) e o vínculo identitário que os une pode ser um
artista, um cantor, uma série, um filme, uma coleção, crenças, costumes, entre
outros.
Monteiro (2005) faz um retrospecto em seu texto e mostra como foi sendo
modificado o olhar acadêmico sobre o público de mídia e, no geral, à imagem do
fã.
[Houve uma] mudança de postura em relação à imagem do fã, que pode
levar tanto à celebração acrítica realizada por determinadas correntes norteamericanas dos Estudos Culturais, quanto a uma tentativa de compreender o
discurso do fã como um conjunto de práticas pertencentes à esfera do
cotidiano, que configuram a atividade do fã como um processo
eminentemente ativo. Até o advento dos Estudos Culturais, em meados da
década de 70, o fã ocupava um lugar marginal nas pesquisas sobre o
universo da cultura de massa. (MONTEIRO, 2005, p.1)

Com o cronograma que apresenta em seu trabalho, Monteiro (2005) afirma
que os estudos que foram desenvolvidos no contexto dos anos seguintes ao fim
da Segunda Guerra Mundial, realizados sob influência clara de Adorno,
Horkheimer e outros autores da Escola de Frankfurt, mostravam um receptor
passivo no processo comunicativo e, por conta disso, o surgimento de ídolos
nessa sociedade trabalhada era quase sempre apontado como consequência da
publicidade pela “[...] transformação da arte em mercadoria” (p.2). Para a autora,
isso fez com que o processo de projeção fosse tratado, sem muitas exceções, sob
a ótica da alienação e padronização. A consequente atenção que se tinha para a
figura do fã não era dedicada a compreender os processos sociais e
comunicativos que estavam presentes na relação que travavam com um ídolo e,
no entanto, como pontua, esses foram os estudos responsáveis por inserir o fã na
“[...] lista de temas relevantes para o Campo da Comunicação” (p.2), apesar de
serem vistos de forma rasa e unidirecional.
Monteiro (2005) mostra que os estudos sobre o tema foram se
desenvolvendo e, mais tarde, os fãs foram explicados em parceria com diversas
áreas das Ciências Sociais. Uma das vertentes destacadas pelo autor mostra que
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as relações de carência que levam ao processo de projeção com um ídolo podem
estar ligadas ao contexto, com a passagem para a modernidade e a sensibilidade
de organizações sociais tradicionais. Assim, “[...] fechado em seu próprio universo,
alheio à crise de valores morais que assola o mundo exterior, o eu mínimo tende a
apresentar uma elevada carência de modelos de comportamento e referências de
vida nas quais basear sua conduta [...]” (MONTEIRO, 2005, p.5), carência que
seria mais ou menos suprida pela imagem de um ídolo. Para o autor o fã seria,
portanto, um indivíduo com tamanha crise de identidade e valores que projetaria,
no ídolo, tudo o que “[...] ele gostaria de ser, mas não é, gerando um sentimento
misto de dependência e frustração” (MONTEIRO, 2005, p.6).
A década de 1970, como destaca Bandeira (2009), foi uma importante época
para o desenvolvimento de comunidades de fãs devido ao crescimento de séries
americanas que tinham como temática principal o relacionamento entre amigos e o
filme da saga Guerra nas Estrelas, lançado em 1977. Em 1980, são destacados o
crescimento da importação de produtos audiovisuais britânicos e o
desenvolvimento de narrativas mais complexas na televisão americana, fato que
pedia o maior envolvimento do público com o produto. Já na década de 1990, com
a chegada da Internet, e a partir daí sua popularização, a comunidade de fãs
ganha um novo espaço para se comunicar e dividir seu conhecimento sobre
determinado produto.
Muitas vezes na bibliografia, e mesmo pela origem da palavra fã (derivada de
fanático), esse personagem foi relacionado a desvios mentais e descontrole,
podendo ser considerado pelo senso comum como agressivo. Tanto que essa
prática podia sempre ser ligada à tietagem ou a comportamentos agressivos:
mulheres que desmaiavam ao ver os Beatles ou Mark David Chapman, o
assassino de John Lennon, como exemplo. Para Bandeira (2009, p.9), a descrição
dos fãs com discursos negativos “[...] contribuiu para que fossem percebidos como
pessoas que não possuem ‘vida própria’, que investem tempo e energia
excessivos em torno de seus objetos de idolatria e são tão emocionalmente
envolvidas com eles que seriam incapazes de separar realidade e fantasia”.
Muitos dos discursos simplistas em relação a essas práticas derivam do
percebimento da “[...] fé que os fãs depositam em determinados personagens ou
universos narrativos, extraindo valores ‘bons’ ou ‘ruins’ e usando de linguagem por
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vezes religiosa quando escrevem ou verbalizam sobre seus objetos de
adoração” (NATAL, 2009, p.2). Sobre situações como essa, Jenkins (1992, p.15)
mostra como, para a comunidade, “[...] o fã ainda constitui uma categoria
escandalosa da cultura contemporânea” e é tão incompreendido.
Jenkins (1992), citado por Natal (2009), defende essa comunidade e rejeita
qualquer associação negativa que seja feita a ela por acreditar que se trata de
personagens essencialmente ativos e criativos no processo do consumo.
Igualmente, “[...] escreve sobre a experiência de ser fã como uma fonte de ativa
participação e produção de conteúdo e de sentido. Não vê o fã como audiência
passiva, argumenta que estes fãs contestam o conteúdo das mídias, adaptando,
modificando e contribuindo através de sua participação” (NATAL, 2009, p.2), ou
seja, interagindo, negociando e ressignificando o processo comunicativo
estabelecido.
Com o crescimento da popularidade das ferramentas online acessadas na
internet, os grupos de fãs puderam se encontrar de forma simplificada para
socializar, interagir e comunicar. Hoje, com as ferramentas mencionadas, de fácil
acesso, baixo custo e flexíveis, as barreiras para o novo através do
direcionamento do excedente cognitivo se tornaram inexistentes. A finalidade
desses ambientes virtuais é reunir pessoas que possuam interesses comuns para
compartilhar ideias e objetivos e se encorajarem mutuamente. Devido às
facilidades proporcionadas pela rede, as comunidades de fãs se tornaram mais
populares socialmente e sua produção (que variam entre fanfics e fanarts, por
exemplo) é consumida por diversos indivíduos – de dentro ou fora do fandom. É
possível que o status desses indivíduos esteja sendo alterado de forma gradual
frente à sociedade. Assim, a questão que prevalece é se com a notada
popularização dessas comunidades de fãs – tanto pela recente mudança do seu
status nos estudos acadêmicos, quanto pela maior visibilidade de sua cultura e
produção através das redes – será possível visualizar qualquer atualização no
discurso midiático a respeito desses personagens que o veja como indivíduo ativo
no processo comunicativo e de consumo? Com base no panorama exposto, o
tópico abaixo é destinado a observar se o consenso midiático, no que tange o
comportamento inato ao fã, foi alterado ressoando a bibliografia visitada.

!
306

•

Jornalismo, Mídia e Tecnologia

I Congresso Internacional de Mídia e Tecnologia - “Neil Postman“ e a Nova Ecologia dos Meios
Universidade Estadual Paulista – Unesp, Bauru, Brasil, 04 a 06 de outubro de 2017

A cobertura midiática do caso Ana Hickmann em veículos nacionais
Para esse artigo foram analisadas dez reportagens das plataformas online de
grandes conglomerados de notícia: Vogue Brasil, Veja, G1 (Portal de notícias da
Globo), Extra Globo (do Jornal Extra), R7 (pertencente ao Grupo Record), IG,
Estadão, Correio Braziliense, EGO e Veja São Paulo.
Das manchetes analisadas, quatro apresentam o termo “fã” no título, duas na
chamada e nove no corpo do texto. Todas as vezes mencionada, a palavra se
referia ao agressor da apresentadora, fazendo clara ligação entre a prática de um
atentado contra segurança física da celebridade (e um indivíduo responsável por
cometer um crime) e a atividade de fãs.
Além disso, foram analisados os adjetivos que acompanhavam o sujeito do
crime – nomeado pelas notícias como fã – tanto no título quanto no corpo das
manchetes. Foi possível criar, com base nas palavras-chave para o estudo, duas
tabelas abaixo, respectivamente: uma com termos usados no título e outra com
termos utilizados no corpo da notícia.
Tabela 1: Título

Palavras-chave

Portal

Fascínio

G1

Assustador

R7

Atacados

IG

Loucura

Estadão

Atentado

Vogue, Ego, Correio
Braziliense
Fonte: Criada pelas autoras, 2017.
Tabela 2: Corpo

Palavras-chave

Quantidade de
vezes

Atentado

3

Delírio

3

Obsessão/Obsessivo

3
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Transtorno

2

Doentio

1

Horror

1

Hostilidade

1

Loucura

1

Paixão

1

Perseguição

1

Perigo

1
Fonte: Criada pelas autoras, 2017.

Em sete das manchetes verificadas, seus títulos remetem o fã a aspectos
psicológicos descompensados, ao medo e à violência física. No corpo dos textos
verificados a variedade de termos utilizados aumenta e o conceito sobre o
personagem no geral continua o mesmo: de indivíduo “obsessivo, fora da
realidade e delirante, com desvios mentais, capaz de praticar atos de terror e
atentar contra a vida de seu ídolo”, de acordo com as palavras-chave encontradas.
Nota-se, ainda, que nas manchetes em que o título não traz menção direta
ao termo “fã”, a ligação entre o conteúdo da matéria e o comportamento desviante
que empregam ao fã é feita de forma quase subliminar: nos meios Veja e Veja SP
o termo está presente em todas as notícias relacionadas. O primeiro canal, por
exemplo, se refere ao agressor como “homem armado”, mas traz a notícia “Fãs
adolescentes acampam por 70 dias à espera de show” relacionada à principal e
em fonte destacada – é notado o uso de negrito, sublinhado e a cor azul. A
chamada relacionada mostra um comportamento socialmente questionável que os
fãs podem ter, como acampar ao longo de um grande período de tempo para ver
seu ídolo em um evento, se privando do conforto de um teto, banhos regulares e
refeições equilibradas. Já na Veja o termo “fã” não aparece nem no título nem no
corpo do texto, em contrapartida – também com destaque acentuado – as notícias
relacionadas trazem “Ouça conversa entre Ana Hickmann e fã que a atacou” e
“Relembre famosos que foram ameaçados por fã”.
É pertinente mencionar que em três manchetes, no site do IG, da Veja São
Paulo e do G1, foi trabalhada a questão da autoimagem do agressor: nas duas
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primeiras coberturas mencionadas a identidade de fã é construída pelo próprio fã,
como dizem “um homem que se dizia seu fã” (IG) e “segundo a família era fanático
pela apresentadora” (Veja São Paulo). Esta última ainda trouxe a fala do irmão do
agressor, que sentenciou: “Rodrigo era um grande fã”. Por último, e ao encontro
com o portal da Veja SP, o G1 trabalha sua cobertura pelo olhar da família e dos
amigos próximos de Rodrigo e afirma que eles “sabiam de fascínio de fã por Ana”.
Em todas essas coberturas é perceptível a autonominação de fã por Rodrigo e
pela família o que isenta o veículo da concepção, apesar de não justificar a
quantidade de vezes que o termo foi utilizado nas notícias. Nesses casos de
construção da imagem que se tem de si e do outro, nota-se que o comportamento
de Rodrigo (de criar um site e dedicar imagens com declarações à apresentadora
– não importando seu teor violento – até se hospedar no mesmo hotel que ela com
a finalidade de encontrá-la) é indissociável da sua personalidade atribuída: de fã.
Outras vezes, a manchete foi construída sob o viés de Ana e sua família,
explorando o olhar dos envolvidos no incidente e trazendo com destaque sua fala.
A Vogue Brasil fez uma matéria em formato de entrevista especial com a
apresentadora com a chamada de que ela teria “revisitado” o atentado; para este
modelo o destaque está no estado emocional de Ana após o caso, seu olhar sobre
o ocorrido, sua exposição nas redes sociais e sua vida após o trauma. A
entrevistada afirma: “nunca tive medo dos fãs, do público, por mais que meu
marido tentasse me alertar” e, sobre Rodrigo, “ele não era uma pessoa certa” – o
teor de ambas as falas recortadas pode ser agrupado em |fãs são perigosos|, já
que seu marido já havia tentado alertá-la sobre seu relacionamento com eles e,
mais, de que o agressor estava fora de si, vivendo em razão da atriz, que chega a
mencionar “não o correspondi da forma que ele havia idealizado”. O
comportamento desviante do agressor teria sido desencadeado, portanto, por criar
uma história que envolvia a ambos – Ana e ele – e ela não o corresponder como
esperado: a fala da atriz reforça o estigma de que Rodrigo era doente e faz clara
ligação ao comportamento geral de fãs – por vezes já alertado pelo marido da
apresentadora.
Por fim, é necessário mostrar que dois veículos – Gente IG e Estadão –
fizeram sua cobertura com o viés da doença que, segundo consta nas informações
fornecidas, acomete muitos fãs em torno do mundo. As manchetes trouxeram
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especialistas para falar sobre a possível doença que tomou conta de Rodrigo e
relaciona o caso a vários outros. No primeiro site mencionado o conteúdo
jornalístico parte da construção de “fãs obsessivos e doentios que já chegaram a
assassinar seus ídolos” para mostrar casos semelhantes ao redor do mundo
(alguns nos quais o ídolo veio a falecer), já o segundo mostra que o
comportamento agressivo dos fãs derivam de um “transtorno delirante, ou seja,
aqueles nos quais a pessoa perde – ao menos parcialmente – o contato com a
realidade” e fala sobre o sentimento do amor e como ele pode desestabilizar
qualquer pessoa, principalmente quando ela já possui outras relações simbólicas
construídas socialmente com a pessoa adorada, como por exemplo os fã com
seus ídolos: “quando voltamos à Terra [...] já não se pode dizer onde termina a
paixão e onde começa a loucura”.
Considerações
O resultado mostrado na análise dialoga com a bibliografia levantada. Os
autores mencionados (Bandeira, 2009; Monteiro, 2004 e 2005) mostram que
muitas vezes o fã foi relacionado a desvios mentais e de descontrole, podendo ser
considerado pelo senso comum como agressivo. Como sinaliza Monteiro (2004, p.
60), nos variados estudos feitos sobre comunidades de fãs eles são mostrados de
forma flutuante entre “[...] o real e a ficção; entre admiração e amor incondicional;
e, finalmente, entre a própria identidade e a identidade do ídolo” e então,
comumente, a comunidade de fãs pode ser ligada à tietagem ou à
comportamentos agressivos: mulheres que desmaiavam ao ver os Beatles ou o
assassino de John Lennon, Mark David Chapman, por exemplo. Já para Bandeira
(2009, p.9), os discursos negativos pelos quais os fãs foram expostos pela mídia
ao longo dos anos são responsáveis pela percepção social de que não possuem
vida própria e de que “investem tempo e energia excessivos em torno de seus
objetos de idolatria e são tão emocionalmente envolvidas com eles que seriam
incapazes de separar realidade e fantasia”. De acordo com a análise desenvolvida
neste trabalho a conclusão a que se chega é que a mídia brasileira ressoa o senso
comum apontado e relaciona um comportamento obsessivo de agressão física a
uma celebridade como comportamento de um fã. O tom das manchetes
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analisadas era de assombro com o ocorrido, com grande teor subjetivo e em
muitos casos com conteúdo beirando o sensacionalismo.
Algumas manchetes fizeram cobertura do caso explorando a possível doença
psicológica da qual sofria o agressor, mas sempre se referindo a esse agressor
como fã da apresentadora. Em outros casos alguns meios cobriram o caso pelo
viés da máxima exposição de Ana Hickmann nas redes sociais, afirmando que
esse comportamento da apresentadora pode desenvolver em seus seguidores o
que chamam13 de “stalk”14 . A Vogue, inclusive, cobriu o caso algum tempo depois
informando que Ana continuaria atuando nas redes sociais e postando
informações sobre si e seu trabalho: no corpo do texto, dá voz à apresentadora
que diz que seu trabalho depende da exposição e que não pode se retrair por
conta do incidente.
Como levantado na bibliografia, é notável que a academia e a mídia tratem o
comportamento dos fãs como grosseiramente violento e perigoso e então, por
consequência, a população tenha restrições contra essas comunidades. Muitos
dos discursos simplistas em relação às práticas dos fãs derivam do percebimento
da “[...] fé que os fãs depositam em determinados personagens ou universos
narrativos, extraindo valores ‘bons’ ou ‘ruins’ e usando de linguagem por vezes
religiosa quando escrevem ou verbalizam sobre seus objetos de
adoração” (NATAL, 2009, p.2). Sobre situações como essa, Jenkins (1992, p.15),
grande admirador e estudioso de comunidades de fãs, diz que, para a
comunidade, no geral, “[...] o fã ainda constitui uma categoria escandalosa da
cultura contemporânea”. Por essa razão é, ainda, tão incompreendido.
Finalmente, vê-se que ao longo de muitos anos que essa foi uma
comunidade rejeitada acadêmica e socialmente e é notável, pela análise aqui
proposta, que a realidade mostrada na bibliografia levantada parece trazer outras
nuances para o conceito, ainda que a passos lentos.

13 A publicação da Veja foi toda sob o viés da grande exposição à qual a apresentadora se submete e, a partir

daí, mostra que o agressor pode ter conseguido as informações necessárias para acompanhar a
apresentadora e saber de sua rotina, conseguindo determinar o horário em que chegaria e o hotel ao qual
estaria hospedada no dia do atentado.
14 Comportamento de seguidores nas redes sociais que acompanham todas as atividades de uma

celebridade com afinco.
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A internacionalização do jornalismo de Eliane Brum: considerações
iniciais a partir de suas colunas ao El País15
Tayane Aidar Abib
Universidade Estadual Paulista – Unesp, Bauru, São Paulo
Resumo
Desde o início das operações de El País no Brasil, em 2013, Eliane Brum assina
uma coluna quinzenal no portal brasileiro, também traduzida e publicada nas
edições digitais de El País América e Espanha. Considerando o alcance do El País
em países de fala hispana, o presente artigo se dedica a tecer análises iniciais a
respeito da internacionalização das produções de Brum e a refletir sobre a própria
repercussão do jornalismo brasileiro em esfera estrangeira. Fundamenta-se, para
tanto, em uma investigação de campo realizada em Madrid, e na coleta de dados
junto aos profissionais do jornal. A esses primeiros apontamentos, entrelaça um
estudo interpretativo dos dois textos de Brum mais acessados pelos leitores
hispanos em 2016, de modo a evidenciar as marcas de seu estilo narrativo.
Palavras-chave: Jornalismo; El País; América Latina; Espanha; Eliane Brum.
Introdução
Desde o início de sua carreira profissional, em 1989, Brum experimenta
diferentes dinâmicas produtivas no cenário noticioso. Como repórter, atuou onze
anos no jornal Zero Hora, de Porto Alegre, e dez anos na revista Época, em São
Paulo. Desde 2010, trabalha como jornalista freelance, dedicando-se à escrita de
colunas, inicialmente para a edição online da revista Época e há quase quatro
anos para o El País Brasil.
A esta investigação, especificamente, interessa delimitar um recorte
temporal que contemple a trajetória atual de Eliane Brum no diário El País, iniciada
em novembro de 2013, com a criação de uma redação do jornal em São Paulo e o
lançamento de um portal de notícias brasileiro. Precisamente porque, a partir
desses anos, a carreira de Brum deu um salto além-fronteiras: seus textos
passaram a ser traduzidos ao espanhol e publicados nas versões digitais do El
País América e El País Espanha, extrapolando os limites nacionais.
15 Trabalho apresentado na mesa 10 – Jornalismo, mídia e tecnologia, no Primeiro Congresso Internacional
de Mídia e Tecnologia.
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Assumindo esta nova perspectiva que se desenha à prática jornalística de
Eliane Brum, sob o alcance do El País nos países de língua hispana, este artigo se
propõe a desenvolver análises iniciais acerca da internacionalização das
produções de Brum e, consequentemente, refletir sobre a repercussão do
jornalismo brasileiro em âmbito estrangeiro, considerando que Eliane Brum é uma
das jornalistas mais premiadas do país e, portanto, apresenta relevante potencial
de visibilidade externa.
Para tanto, este artigo baseia-se em pesquisa de campo16 realizada na
sede do jornal El País, em Madrid, Espanha, nos meses de janeiro e fevereiro de
2017, e nos dados e entrevistas coletados junto aos profissionais das redações do
Brasil, México e Espanha, para abordar as etapas e aspectos envolvidos nesta
dinâmica: a estratégia de expansão do jornal à América Latina, seu interesse em
publicar as colunas de Eliane Brum em suas outras edições, o processo de
tradução deste material, e seu alcance em esfera internacional, isto é, a discussão
sobre os assuntos que mais interessaram os leitores hispanos em 2016 e a sua
repercussão no portal El País.
A esses dados, entrelaçam-se análises interpretativas de duas dessas
colunas, com o objetivo de evidenciar as características mais notáveis da prática
jornalística de Brum e os aspectos que desenham a configuração narrativa de
seus textos. A hipótese que se defende neste artigo é que seus registros
apresentam uma abordagem convergente à proposta de Künsch (2005) em torno
de uma epistemologia complexo-compreensiva ao jornalismo e à Comunicação. A
partir de um diálogo com esta matriz teórica, espera-se qualificar os dados
coletados junto ao El País e, assim, propor perspectivas que ampliem o
entendimento acerca da projeção de Eliane Brum e do interesse internacional por
seu trabalho jornalístico.
.

A narrativa de Eliane Brum no jornal El País

A origem do diário El País, pertencente ao maior grupo midiático da
Espanha, o Grupo Prisa, remonta ao período de transição espanhola, após a
Guerra Civil e a morte do ditador Francisco Franco. Como explica em entrevista
16 Projeto de pesquisa desenvolvido com Bolsa de Estágio de Pesquisa no Exterior (BEPE/FAPESP), sob

processo 2016/13666-5.
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Thiago Ferrer (2017, informação verbal), redator do El País, a evolução da
imprensa madrilena está profundamente marcada por esses dois fatos históricos:
“nesta

época, a maior parte dos jornais foi apreendida pelo governo, e a imprensa

não franquista foi distribuída entre as diferentes facções que o apoiaram durante a
guerra. A imprensa era extremamente partidária”. Neste contexto, El País nasce,
em 1976, com o objetivo de fazer um jornal moderno, “baseado nos valores
europeus fundamentais, de democracia e liberdade, mas com uma gestão
profissional”.
Desde sua fundação, o diário sempre teve, de acordo com Andrea Rizzi
(2017, informação verbal), redator-chefe da seção internacional da redação em
Madrid, “una línea estratégica prioritaria de expandir sus actividades en América
Latina”. Em 1992, inaugurou uma sucursal na capital do México, responsável por
gerenciar uma edição própria, e em 2012, decidiu instalar uma nova redação,
encarregada de desenvolver uma edição digital do El País América.
Impulsionada pelas facilidades de alcance do jornalismo na internet, e
seguindo o projeto iberoamericano defendido pelo diário, o El País continuou suas
ampliações nos anos seguintes. Segundo o diretor do El País no Brasil, Antonio
Jiménez Barca (2017, informação verbal), a redação brasileira conta, atualmente,
com 14 jornalistas e dois correspondentes, um no Rio de Janeiro e outro em
Brasília. Apesar de um início limitado, com poucos leitores e profissionais, Jimenez
Barca avalia a trajetória do diário como progressiva, com um aumento contínuo de
audiência nos últimos três anos, e um pico de acesso no período do processo de
impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, em agosto de 2016.
Sobre os investimentos do El País fora da Espanha, Rizzi comenta que,
apesar do cenário difícil, o diário está buscando, além de assegurar uma presença
no mercado latino, consolidar-se como um jornal global:
Estamos expandiendo las redacciones, tenemos cada vez más
periodistas trabajando en el continente, y estamos muy motivados
en intentar ofrecer a los lectores del continente, tanto de habla
castellano, como en Brasil, en portugués, un producto periodístico
que nos distinga y que creemos que hasta nos fortalezca. Que
junte una información internacional, una información económica
sólida, una mirada global del mundo, que creemos que podremos
ofrecer con cierta fortaleza y siendo competitivos con medios
locales que pensamos que no siempre, digamos, ofrecen este tipo
de producto periodístico a los lectores, en muchos países de Latino
América (RIZZI, 2017, informação verbal).
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O entrevistado Thiago Ferrer (2017) considera que o êxito do diário,
especificamente no Brasil, onde alcançou a marca de sexto jornal mais lido, pode
estar relacionado a dois fatores característicos aos meios brasileiros: o classicismo
e o provincianismo. O jornalista brasileiro, que há trinta anos vive na Espanha,
acredita que esses elementos são como lacunas da mídia local, nas quais o El
País encontrou espaço para se inserir.
O provincianismo é evidente quando você vê que não existe um
jornal nacional brasileiro, todos são jornais mentalmente muito
locais. Quero dizer, mesmo que O Globo tenha vocação nacional,
não deixa de ser um jornal extremadamente carioca. Depois, está
o classismo. A imprensa brasileira está muito orientada para as
classes sociais de onde vem o leitor e de onde vem o anunciante.
(...) Essa perspectiva de uma imprensa que tem uma preocupação
com a sociedade como um todo, e não apenas com o leitor, essa
perspectiva, eu acredito, é parte importante do sucesso que está
tendo o El País na hora de obter leitores no Brasil (FERRER, 2017,
informação verbal).

Neste sentido, Ferrer aponta que o diferencial do jornal está na cobertura
dos temas sociais, como educação, direitos humanos, direitos das mulheres,
assim realizando uma abordagem que, em sua visão, não é comum nos meios
tradicionais brasileiros: “esses pontos de vista estão chamando a atenção do leitor.
Alguns desses temas sociais têm chegado a estar entre os artigos mais lidos do El
País como um todo” (FERRER, 2017, informação verbal).
Deste modo, o interesse do El País em ter em seu quadro de profissionais
uma jornalista como Eliane Brum, e de publicar seus textos em outras edições,
converge com esta perspectiva, conforme explica o diretor do El País América,
Luis Prados de la Escosura:
Eliane tiene una escritura muy personal y su escritura es tan
brasileña que trasciende las fronteras. Ella cuenta Brasil de una
manera que ha conseguido interesar a mucha gente en otros
países tratando temas que no suelen estar en la agenda
convencional de los medios o de las columnas habituales que se
leen en prensa. Las columnas de Eliane son originales y globales
al tiempo que locales. Por otra parte, un periódico global como EL
PAÍS debe buscar nuevas referencias literarias y servir de puente
entre diferentes culturas periodísticas. (PRADOS ESCOSURA,
2017, informação verbal).

Também Jiménez Barca (2017, informação verbal), diretor do El País no
Brasil, acredita que o estilo de Brum consegue superar fronteiras e atrair o público:
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Por ejemplo, la columna que ella escribió en enero sobre la muerte
de su padre. Es una materia muy personal, que ella extrapola
después para hace una materia acerca del sistema de salud
brasileño. El sistema de salud brasileño es muy parecido como lo
es de Argentina, Colombia, etc. Y ella habla también de una
situación que ocurre en España: la impersonalidad de los médicos,
es decir, usted no puede decidir cómo quiere morir (JIMÉNEZ
BARCA, 2017, informação verbal).

A isso, Jiménez Barca acrescenta a característica de Brum de transparecer
de maneira muito evidente seus posicionamentos no texto, o que é comum
verificar na Europa, e mais difícil de encontrar no Brasil. Assim, ainda que muitas
vezes relativa à cultura brasileira, sua cobertura sobre questões contemporâneas
tratam de reflexões que interessam a outras partes do mundo, fundamentalmente
a leitores hispanos, uma vez que ampliam a possibilidade de compreensão de um
cenário social externo, através de análises de contextos diversos.
As ponderações de Rizzi (2017, informação verbal) acerca da aposta de El
País para assegurar público em diferentes regiões parecem confirmar essas
impressões. O redator-chefe comenta que a busca do diário é “hablar a los
lectores españoles, a los latinoamericanos y resto del mundo, desde el país que
sea, con profundidad”, pois creem que não há, nestes países, jornais que tratem a
fundo da realidade internacional. E considerando o próprio panorama brasileiro,
ele acredita haver um nível de interesse bastante alto da opinião pública
espanhola, “mucho más alto que en otros países europeos, debido a los lazos
históricos y lingüísticos que unen este país con el continente”.
Deste modo, defende-se que o estilo narrativo de Brum, isto é, sua forma de
ver e contar os fatos está intimamente entrelaçada ao interesse do El País em
publicar seus textos em todas suas edições digitais. Como destacaram os
responsáveis pela edição brasileira e latina, a escrita de Brum é singular e a
arquitetura de suas colunas diverge da configuração clássica dos registros
tradicionais dos grandes meios.
Para Óscar Curros, tradutor das colunas de Eliane Brum do português ao
espanhol do El País, que acompanha o trabalho da jornalista há três anos, pensar
coluna, no caso de Brum, é quase como pensar em romance:
As colunas dela são textos muito complexos, porque a gente ainda
chama de coluna, mas, na verdade, é quase um gênero novo,
porque, em muitos casos, é uma grande reportagem, ou ensaios, e
até metarelato, porque muitas vezes ela fala de como ela constrói
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as histórias, a perspectivas dela. Então coluna, nesse caso, é
quase como dizer romance. O romance é um gênero que cabe
tudo, e muitas das colunas envolvem uma parte de reportagem e
uma parte de opinião também (CURROS, 2017, informação
verbal).

Esse modo de narrar de Eliane Brum, que conjuga diferentes formatos
textuais e dialoga com diferentes contextos, é o que mais chama a atenção de
Jiménez Barca, o diretor do El País no Brasil: “ella tiene una manera de escribir
artículo muy original. Porque no es una columna de opinión, no es un reportaje, no
es una crónica, y sin embargo, está todo junto. Su manera de escribir es muy
personal. Ella ha llegado a tener un estilo propio”. A essas colunas, que abordam
vivências universais, questões históricas, políticas e culturais, Jiménez Barca
(2017) afirma: “el género es Eliane Brum. Ella escribe una columna que es Eliane
Brum”.
A possibilidade de transitar por gêneros variados relaciona-se, em certa
medida, para além do estilo autoral de Brum, com o recurso espacial da internet.
No conjunto de mudanças implicadas por este novo ambiente no fazer jornalístico,
há que se destacar uma característica nem sempre abordada pela literatura como
uma potencialidade digital, mas assim assumida por Brum em sua redação
jornalística para a web: a profundidade, a ampliação de vozes e a complexidade
na narrativa – em concordância com a falta de limitações espaciais em rede.
Sob o prisma de Brum (2014, informação verbal), a possibilidade de reunir
diferentes pensamentos representa uma forma de resistência à mídia
convencional como narradora hegemônica de sua época, o século XX: “o que a
mídia tradicional não conta é contado de outras maneiras. O que é acontecimento
e o que não é acontecimento se tornou hoje algo muito mais complexo, porque as
disputas estão muito mais acirradas, se ampliaram os narradores”. Nesta
perspectiva, a web é identificada como um dispositivo de expansão de mundos,
um instrumento de horizontalização para que a história que está sendo narrada
tenha cada vez mais matrizes e contradições.
Neste sentido, os escritos de Brum na internet configuram-se como
registros densos, nos quais se manifestam seu interesse em mostrar os diferentes
ângulos e perspectivas dos fatos, sem precisar ater-se às limitações espaciais,
como é o caso na redação impressa: “a internet mudou o mundo – e também o
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meu mundo. Realizou aspirações que eu tinha e outras que nem sabia ter. Eu não
precisava mais de páginas-livro. Os textos agora podem ter o tamanho que
exigirem” (BRUM, 2013, p.16). Seu percurso profissional no meio digital
caracteriza-se, assim, por uma apropriação do espaço digital como caminho para
explorar os meandros e conexões de temas e questões contemporâneas como via
para articular indagações e enriquecer análises.
O que é importante, e é uma coisa que eu tento marcar não só
falando, mas fazendo, especialmente nesses últimos anos pela
minha coluna, é que, no momento em que a gente não precisa
mais passar pela disputa do espelho – aquilo que vai ou não entrar
e com que tamanho ou destaque vai entrar - a internet nos permite
resgatar os textos de profundidade. Não tem limite de tamanho, em
cada texto faz parte descobrir que tamanho ela vai ter. Tem espaço
para tudo (BRUM, 2014, informação verbal).

Para Brum, o ponto-chave reside, então, na possibilidade de aprofundar o
“movimento da reportagem”, isto é, de empreender o processo de despojamento
de si para se abrir ao Outro e aos seus sentidos, aos cenários, miradas e
interpretações diversas às suas. Durante seu trabalho como repórter de impresso,
no jornal Zero Hora e na revista Época, tal dinâmica era muito evidente e
manifesta, sobretudo, na apreensão dos detalhes do cotidiano e na relação de
Brum com as fontes. Como colunista, essa essência parece se preservar, como
indica a própria Eliane Brum (2013, p.14): “e assim começou minha coluna, desde
o início marcado pelo fato de que sou uma repórter escrevendo uma coluna de
opinião”.
Isso porque seus trabalhos na web ainda se marcam pelo seu interesse em
se envolver – com pessoas ou questões, com anônimos ou assuntos pouco
discutidos pelos meios tradicionais. É evidente, desta forma, que seu modus
operandi continua baseado nesta abertura que permite aprofundar laços e
problematizar contextos, na busca por se aproximar dos detalhes, das esquinas
pouco visíveis – mas também das demandas de nosso momento histórico e de
nossa vida em sociedade. A escrita de Brum, neste sentido, de reportagens ou de
colunas, nasce dessa entrega profunda da jornalista, isto é, de um processo de
adesão à realidade em que está implicada:
Uso parte do processo de reportagem para escrevê-la: parto de um
espanto e inicio uma investigação movida pelas dúvidas. Minha
busca é por iluminar os cantos escuros dos acontecimentos e,
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principalmente, acrescentar novos questionamentos ao cotidiano
dos leitores. Penso que qualificar as questões sobre nosso tempo
histórico é mais importante do que concordar ou discordar de uma
ideia Tudo isso é o que me move a escrever a coluna (BRUM,
2013).

Com suas produções, a intenção de Brum é levantar questionamentos,
desacomodar seus leitores de modo que possam buscar novos ângulos para olhar.
Suas pautas, assim, movem-se sempre pelas dúvidas, seja no expediente da
narração-descrição, ou da argumentação, e visam adentrar universos estranhos
aos seus, tatear além dos contornos óbvios e das camadas superficiais, com
abordagens distintas à noticiabilidade tradicional. Nesta linha, o recurso espacial
da internet converge com o interesse de Brum em aprofundar reflexões sobre a
contemporaneidade. Sem as restrições da imprensa, Brum pode registrar grandes
entrevistas, análises de livros ou filmes, estreitar as conexões entre suas
experiências pessoais e as de seus interlocutores – buscando diferentes maneiras
para tratar diferentes contextos.
Eu escrevo sobre a vida misturada, para além dos escaninhos das
editorias, e com mais de um estilo, porque cada história pede um
ritmo diverso e palavras próprias. E acho que nunca me misturei
tanto quanto ao escrever essa coluna. Se as divisões arbitrárias de
cultura, comportamento, economia, politica etc. – ou variações
similares – servem para organizar a publicação, qualquer jornalista
sabe que uma boa reportagem ou um bom ensaio ou uma boa
coluna é misturada, porque a vida não se deixa compartimentar
(BRUM, 2013, p.15).

Considerando essa dinâmica produtiva que concilia novas possibilidades e
valores jornalísticos permanentes, propõe-se refletir sobre a prática jornalística de
Eliane Brum no meio digital, com especial interesse em compreender a
configuração narrativa de seus escritos. Conforme evidenciado anteriormente, seu
estilo resulta da demanda dos assuntos abordados e se caracterizar por atrelar
diferentes universos sob o mesmo pensamento. Neste sentido, analisa-se suas
colunas segundo o escopo epistemológico que se denomina, seguindo os estudos
de Dimas Künsch, de Complexo-Compreensivo.
A projeção internacional das colunas de Eliane Brum: nas pistas da
Complexidade e da Compreensão
A apresentação dos resultados dessa investigação consiste em qualificar os
dados fornecidos pela direção do El País América, através de análises
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interpretativas das duas colunas de Brum mais vistas pelos leitores hispanos,
fundamentadas na proposta associativa de Künsch dos conceitos de
Complexidade e Compreensão ao jornalismo. A partir desta matriz teórica, a
intenção é destacar as contribuições de uma perspectiva articuladora à prática
profissional, evidenciando dispositivos narrativos que valorizam a abertura
compreensiva aos fenômenos e pessoas e à percepção do complexus, “o que tece
em conjunto, e responde ao apelo do verbo latino complexere ‘abraçar’” (MORIN,
2002, p.07).
Desde a segunda metade do século XX, a noção de complexidade é
abordada pelo pensador francês com o propósito de “sensibilizar para as enormes
carências de nosso pensamento” (MORIN, 2007, p.15). Na visão do sociólogo, a
patologia moderna da mente reside na “hipersimplificação”, que não permite
perceber a complexidade do real. Sua crítica é direcionada ao pensamento
ocidental que, durante a história, obedeceu aos comandos de um paradigma de
disjunção, de separação. As consequências dessa simplificação, segundo o autor,
são o predomínio de uma visão mutiladora e unidimensional que, em relação aos
fenômenos humanos, traduz-se na “incapacidade de conceber a complexidade da
realidade antropossocial, em sua microdimensão (o ser individual) e em sua
macrodimensão (o conjunto da humanidade planetária” (2007, p.13).
Articulado ao saber comunicacional, tal qual propõe Künsch, (2005),
fortalece uma ética cognitiva que rompe com o discurso de objetividade e
racionalidade positivista em direção à pluralidade, à multicausalidade e às
dimensões do humano. Investida de uma postura complexo-compreensiva, a
prática jornalística resiste à tendência explicativa das visões parceladas:
Uma epistemologia complexo-compreensiva valoriza
probabilidades de conexões. Percebe a realidade com suas
diversas formas e múltiplos sentidos. Entende que o pensamento
das monocausalidades não ajuda a construir uma narrativa que
realmente dê conta das demandas da sociedade contemporânea
(KÜNSCH, 2010, p.204).

Ao universo do jornalismo, a complexidade manifesta-se, então, como uma
possibilidade de construir enredos com menos conclusões e explicações e com
mais buscas, no sentido invocado pela incompletude e pela necessidade de
diálogo. Em alusão à Künsch, narrativas com menos “portanto” e mais “talvez”:
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O ponto de vista da complexidade convoca o viajante a se
enfronhar pelas veredas da contextualização. Dos textos e de seus
contextos. Do diálogo com diferentes perspectivas. Traz para a
rede de conversação também os saberes comuns (...)Tanta gente.
Polifonia (KÜNSCH, 2010, p.17),

Todo esse arcabouço teórico se reveste de profundo significado ao se unir
ao signo da compreensão. Em concordância com o argumento de Maffesoli (2010,
p.17), “em vez de cortar com brutalidade este nó górdio chamado realidade social,
mais vale saber desembaraçar, com paciência, seus múltiplos fio entrelaçados”. E
o método compreensivo, destaca o autor, é o mais apto a apreender as nuances
de um cenário complexo. Essa postura indagativa diante dos fatos, que intenta
compreendê-los pela via dos questionamentos e das hipóteses, problematizando
pormenores, é um dos marcos da cobertura sociopolítica das colunas de Eliane
Brum.
Diante da crise do pensar contemporâneo, indicada por Morin, a reflexão
sobre o conhecimento humano e sobre o próprio território da Comunicação
apontam para a necessidade, tal qual dão mostra as produções de Brum, de
“juntar e tecer vozes e sentidos plurais, tentando perseguir as múltiplas causas e
forças que regem os fatos da contemporaneidade”, de forma a contribuir para uma
compreensão “mais humana e complexa do mundo, da sociedade e da
história” (KÜNSCH, 2010, p.24).
É essa linha de pensamento que parece estar presente nas colunas de
Brum ao diário El País, mencionando como exemplo seu texto mais visto por
leitores hispanos em 2016, “Exhaustos-y-corriendo-y-dopados”. Ressalta-se que
esses dados referentes à edição América foram divulgados desde o México, pelo
diretor do El País América, Luis Prados de la Escosura, e que, de forma a
resguardar o sigilo solicitado pela direção da edição de América, a quantidade
exata de navegadores únicos de cada texto não será divulgada. No entanto, é
possível destacar que as duas colunas mais acessadas, juntas, totalizam mais de
trinta mil navegadores únicos.
O primeiro registro em questão aborda o modo de viver da sociedade
contemporânea, uma sociedade do desempenho, e reflete acerca das
contradições de uma época que alcançou a façanha de abrigar o senhor e o
escravo em um mesmo corpo. Brum trata, assim, de aspectos relativos ao
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trabalho, redes sociais, delírios narcisistas e depressão – os marcos de nosso
tempo histórico:
Como en la época de la aceleración los años ya no comienzan ni
terminan (…) estamos exhaustos y corriendo. Y la mala noticia es
que vamos a seguir exhaustos y corriendo, porque exhaustos-ycorriendo se ha convertido en la condición humana de esta época.
Y ya hemos notado que esa condición humana un cuerpo humano
no la aguanta. Entonces, el cuerpo se ha convertido en una
molestia, un apéndice incómodo, se queda ansioso, entra en
pánico. Y, por eso, hemos dopado este cuerpo fallido, que se
retuerce al ser sometido a una velocidad no humana. Nos hemos
convertido en exhaustos-y-corriendo-y-dopados (BRUM, 2016).

E vincula esta realidade à crise do Brasil atual, alertando para a
necessidade de se escutar o mal-estar, e não silenciá-lo, de “vivirlo en un proceso
de interrogación, vivirlo como movimiento. Cargar los límites, sin confundir tener
límites con estar paralizado”. Uma vez mais, identifica-se a escolha, por parte de
Brum, da via indagativa, como um elemento que impulsiona sua prática, suas
pautas e investigações:
Llama la atención la necesidad de respuestas inmediatas, de
explicaciones instantáneas, de certezas. En algunos momentos
más agudos, una parte de la propia prensa parece haberse
olvidado de hacer preguntas. La exigencia de respuestas
inmediatas, de respuestas que no pasen por la investigación y por
la interrogación, no conduce a ninguna respuesta. Porque no hay
pregunta. Porque el pensamiento está ausente, ha sido sustituido
por el reflejo y por el imperativo de rellenar el vacío con palabras.
No hay mérito en la velocidad, nadas inmediatos siguen siendo
nadas (BRUM, 2016).

No universo jornalístico de Eliane Brum, deste modo, e sobretudo a partir de
sua inserção como colunista no meio digital, é evidente a densidade reflexiva que
passa a permear os seus textos, privilegiando as possibilidades de conexão entre
os fatos, sob uma atitude relacional e crítica, em uma cobertura que valoriza o
pensamento multidimensional. Assim como destacado na análise anterior, a coluna
“¿Todo inocente es un hijo de perra?”, publicada em março de 2016, também
contempla os dilemas contemporâneos, com foco nas questões referentes ao malestar de nosso tempo, buscando “ver lo que está por detrás de la trama de los
días” (BRUM, 2016a). Sua discussão se aproxima de nossos atos banais para
mostrar que “ningún acto de nuestra vida cotidiana es inocente” y que “el tiempo
de las ilusiones ha llegado a su fin”.
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A realidade atual é cada dia mais complexa, de modo que os gestos mais
simples implicam, segundo o ponto de vista de Brum, “una decisión ética, y
también una opción política”. Sua reflexão atravessa a condição humana e adentra
as relações com os demais - pessoas, animais e natureza.

Discorre sobre os

sacrifícios que produzimos a outras espécies “y también a los más frágiles de
nuestra propia especie”: “millones de bueyes, gallinas, cerdos nacen solo para
alimentarnos y viven en campos de concentración a los que les damos nombres
mucho más digeribles. Son víctimas de holocaustos diarios sin que ni siquiera
hayan tenido una vida” (BRUM, 2016a).
E aprofunda o debate questionando também a dieta vegana, “¿cómo
ignorar la deforestación, la destrucción de ecosistemas enteros y, con ellos, toda la
vida que allí había?”. A partir de então, o percurso narrativo ainda passa pela
questão do consumo energético, citando a construção da usina hidrelétrica de
Belo Monte, sempre recorrente em sua cobertura jornalística, pelo olhar que se
interessa pelas dezenas de milhares de pessoas que já perderam suas casas no
rio Xingu, na Amazônia, e todas as consequências a essas comunidades e aos
indígenas: “un dedo en el interruptor y una cadena de muertes. Y ahora también ya
sabemos eso”.
Diante de todos esses dilemas, pode-se notar a predileção de Brum por
uma mirada complexa, que percebe as “inter-retro-ações entre cada fenômeno e
seu contexto” (MORIN, 2003, p.24), em convergência com a proposta da
epistemologia complexo-compreensiva:
Tal vez estemos, como una especie que piensa sobre sí misma,
ante uno de los mayores dilemas éticos de nuestra historia. (…)
¿Quién es el inocente en un mundo donde la inocencia ya no es
posible? ¿Sería el inocente el peor humano de todos? ¿Sería
inocente un psicópata? (…) No es sencillo vivir conociéndose a sí
mismo. Aquel que se mira en el espejo y se ve cargará esa
autoimagen consigo. Y se convertirá en algo que ya no es lo
mismo (BRUM, 2016a).

Em todos esses casos, o mais evidente é a presença de pontos de
entrelaçamento entre diferentes esferas da vida em sociedade. Aludimos, por isso,
e considerando essas duas colunas de Eliane Brum com mais acessos por leitores
hispanos, aos apontamentos de Morin acerca do pensamento:
Ora, os problemas essenciais nunca são parceláveis, e os
problemas globais são cada vez mais essenciais. Além disso,
todos os problemas particulares só podem ser posicionados e
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pensados corretamente em seus contextos; e o próprio contexto
desses problemas deve ser posicionado, cada vez mais, no
contexto planetário (MORIN, 2003, p.14).

A prática jornalística de Brum, assim, manifesta por uma dinâmica narrativa
particular, insere-a como uma voz informativa e crítica legítima do tempo presente,
e a logra um espaço e autonomia raros na atual realidade jornalística. Com quase
30 anos de carreira e mais de 40 prêmios nacionais e internacionais, Brum disfruta
da visibilidade e do reconhecimento, junto ao público e aos profissionais de mídia,
que permitem às suas produções repercutirem Brasil afora e consolidarem, cada
vez mais, uma proposta jornalística alternativa ao jogo de interesses que
condiciona a atuação dos meios tradicionais.
Considerações
O trajeto de investigação desenvolvido neste artigo buscou contemplar a
nova perspectiva que se desenha à carreira de Eliane Brum e ao cenário
jornalístico brasileiro. A partir de entrevistas realizadas com profissionais do El
País Espanha, América e Brasil foi possível evidenciar as considerações e
impressões dos membros do diário acerca da narrativa de Brum, assim como
compreender o contexto mais amplo que ambienta os diálogos entre o continente
europeu e a América Latina.
Neste sentido, é relevante destacar que a inserção de Brum no El País faz
parte de uma estratégia editorial do veículo em se consolidar como um jornal
global, oferecendo análises internacionais aos seus leitores. Por outro lado, há que
se ressaltar o potencial visto pelos diretores do El País no estilo narrativo de Brum
– os enfoques de suas abordagens e a arquitetura jornalística de seus textos – o
qual aqui articulamos com o escopo epistemológico complexo-compreensivo,
proposto por Künsch. A partir dessas articulações, buscamos evidenciar que os
textos de Brum que mais repercutiram externamente apresentam como traço
comum tal configuração narrativa complexa: trata-se de registros que exercitam o
pensamento ecologizante, discutido por Morin (2003, p.24), “situando todo
acontecimento, informação ou conhecimento em relação de inseparabilidade com
seu meio ambiente – cultural, social, econômico, político”.
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Deste modo, avalia-se que o alcance internacional de Eliane Brum
relaciona-se com esse universo de práticas e dispositivos narrativos, expressos na
hibridização de gêneros jornalísticos e nas pautas complexas de sua cobertura, as
quais projetam uma reflexão aprofundada sobre as questões contemporâneas e
um agendamento alternativo ao da mídia tradicional.
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Neurociência, Jornalismo e a Comunicação Transmídia:
aproximações por uma comunicação mais efetiva e participativa17
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Resumo
A difusão da web e o desenvolvimento de uma nova geração de meios digitais
interativos têm suscitado um processo chamado de “convergência”, que vem
remodelando relações sociais, econômicas, afetivas, culturais, visões de mundo e
até mesmo a identidade de indivíduos. A apropriação de tecnologias pelo homem
se traduz em muito mais do que sua a atuação sobre a natureza: a tecnologia
passa a fazer parte de quem a utiliza. Portanto, pensar na web hoje é percebê-la
como extensão do corpo e, também, da mente de seus usuários, o que implica
dizer que ela se torna componente de sua identidade. Paralelamente ao
desenvolvimento das tecnologias da informação nos últimos anos e de uma nova
ecologia dos meios, tivemos ainda um grande avanço da neurociência. Isso
ocorreu principalmente graças à evolução das técnicas de escaneamento do
cérebro, que possibilitaram elucidar muitos de seus mistérios e aumentaram
compreensão dos processos comunicativos, de aprendizagem e de aquisição de
conhecimento. Diante desse cenário, torna-se premente buscar maneiras mais
eficientes de comunicar, mais adequadas ao nosso momento sócio-culturaltecnológico e esse parece ser um dos grandes desafios do jornalismo atual.
Considerando o que sabemos hoje sobre o cérebro, a narrativa transmídia, dadas
as suas características, parece ser uma linguagem com grande potencial, capaz
de proporcionar uma comunicação mais efetiva e participativa – uma alternativa
bastante plausível para o jornalismo contemporâneo. Neste artigo, apresenta-se
um estudo bibliográfico, parte preliminar de uma pesquisa de aproximação dos
temas jornalismo e neurociência.
Comunicação Transmídia; Jornalismo; Neurociência; Novas
Tecnologias da Informação e Comunicação; Convergência midiática
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O cérebro e as novas tecnologias
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Vivemos um momento de efervescência tecnológica, de mudanças profundas
e de extrema rapidez. Um borbulhar de novas tecnologias que proporciona uma
nova “ecologia dos meios”, mais fluida e volátil, trazendo com ela diferentes
práticas, comportamentos, visões de mundo, promovendo um novo e
completamente diverso potencial de comunicação e participação e induzindo
velozes transformações na percepção e nos processos mentais dos indivíduos.
Segundo Scolari (2015, p. 30), a “ecologia dos meios” pode sintetizar-se em
uma ideia básica: as tecnologias geram ambientes que afetam os sujeitos que as
utilizam, modelando sua percepção e cognição. Mas, ao contrário do que se pode
pensar, essa ideia não é nova, não chegou com a internet nem muito menos com
as mídias sociais ou, como prefere Levinson (2012), com os “novos novos meios”.
Já em 1964, Marshall McLuhan (1964, p. 64) dizia que “toda tecnologia
gradualmente cria um ambiente humano totalmente novo”. Ele afirmava (1964, p.
372) que “a TV mudou nossa vida sensória e nossos processos mentais” de
maneira tão veemente que provocou uma transformação da percepção humana,
criando, por exemplo, “um novo gosto por experiências em profundidade, que
afeta tanto o ensino da língua como o desenho industrial dos carros”.
Para Neil Postman (apud SCOLARI, 2015, p. 25), uma mudança tecnológica
não é um aditivo na sociedade, não é algo que se acrescenta a ela, e sim uma
“mudança ecológica”, transformando cada uma das partes da sociedade, em
diferentes graus, e afetando todo o sistema. Ele exemplifica dizendo que, se
deixarmos cair uma gota de tinta vermelha em um recipiente com água, ela se
dissolve em todo o líquido, colorindo cada uma das moléculas, e isso era o que ele
entendia por “mudança ecológica”. “A chegada de um novo meio não se limita a
agregar algo: muda tudo” (SCOLARI, 2015, p. 25). A cada nova tecnologia, a
sociedade se transforma por inteiro.
Imagine a descoberta do fogo e como ela “tingiu” todas as outras tecnologias
existentes à época, os comportamentos, os pensamentos e até a fisiologia
humana. Ao cozinhar os alimentos, os utensílios de corte da carne não precisavam
ser tão afiados, o intestino não precisava ser tão longo, pois o processo de
digestão tornava-se mais eficiente com a carne cozida, a mandíbula não precisava
ser tão grande pois o alimento ficava mais macio (com o tempo ela foi sendo
reduzida e deu espaço para o crescimento do cérebro), o homem passou a poder
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ocupar o seu cérebro com outras coisas e a ter tempo para desenvolver novas
habilidades, inclusive a linguagem, pois não precisava caçar tanto já que o
alimento era melhor absorvido pelo corpo.
Pense na escrita pictórica e em como ela “tingiu” a sociedade com o
armazenamento de informações, tornando possível decifrar mensagens de
pessoas distantes ou até das que já haviam morrido e transmitir conhecimento
para as próximas gerações. Pense em como a escrita fonética produziu uma nova
cor ao reduzir drasticamente o número de símbolos necessários para a
comunicação e aumentar, assim, de forma extraordinária, o acesso à escrita.
Pense em como a chegada da TV contaminou o rádio, a imprensa, a rotina das
pessoas, o imaginário.
E, agora, pense como a chegada da internet e dos “novos novos meios”
tingiram, completamente, a sociedade. Pintaram o jornal, o rádio e a TV com
intensas pinceladas de interatividade, transformando o fluxo unidirecional da
informação e desenhando-o em rede. Coloriram abundantemente a educação
possibilitando o acesso ao conhecimento de maneira nunca antes imaginada e
provocando uma nova concepção do aprender em que o aluno é ativo na busca de
seu desenvolvimento. Tingiram o próprio conhecimento tarjando-o definitivamente
como “provisório”, passando-o do estado sólido para o líquido, ou gasoso.
Grafitaram as relações comerciais com e-commerce, e-banking, e-marketing e
com a possibilidade do cliente expressar suas opiniões reclamando, propagando
ou até sugerindo produtos. Deram cor nova a relacionamentos afetivos, de
amizade e profissionais. Rabiscaram velhos costumes e delinearam outros
completamente diversos nas rotinas dos usuários. Enfim, os novos novos meios
pintaram a sociedade com tinta indelével, de cabo a rabo, transformando a cultura,
a economia, as relações sociais e também as demais tecnologias.
As novas novas tecnologias da comunicação aumentaram estrondosamente
a capacidade humana de se comunicar, de produzir, difundir e receber
informações, de adquirir conhecimento, e isso se deu não só devido à velocidade
dos processos comunicativos, mas, principalmente, por possibilitar que qualquer
integrante da rede participe ativamente, se expresse livremente e aumente as
chances de transformar sua realidade. Há que se considerar que o corante de
base da mudança atual é o potencial de participação ativa, também chamado
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interatividade. Em essência, foi ela quem tingiu efetivamente a sociedade, em
todas as instâncias.
O fato é que toda essa apropriação da tecnologia, esse tingimento indelével
de todos os setores da vida, faz com que, cada vez mais, ela esteja arraigada ao
homem, tornando-se parte dele. Não só como uma tatuagem que lhe tinge a pele
superficialmente, mas como o impulso elétrico que percorre cada um de seus
neurônios, modificando suas memórias, sua consciência e sua própria identidade.
Levando em consideração que o conjunto de nossas memórias determina a
personalidade de cada um, ou seja, tem relação intrínseca com a identidade das
pessoas e que, cada vez mais, temos memórias relacionadas a internet e redes
sociais, podemos dizer que ela é elemento fundamental de nossa identidade,
assim como também o foram (e ainda são) outras mídias e tecnologias.
Marshall McLuhan (1964, p.63) dizia que as tecnologias são extensões do
corpo. Segundo ele “qualquer invenção ou tecnologia é uma extensão ou autoamputação de nosso corpo, e essa extensão exige novas relações e equilíbrios
entre os demais órgãos e extensões do corpo”.
Contemplar, utilizar ou perceber uma extensão de nós mesmos sob forma
tecnológica implica necessariamente em adotá-la. Ouvir rádio ou ler uma
página impressa é aceitar essas extensões de nós mesmos e sofrer o
“fechamento” ou o deslocamento da percepção, que automaticamente se
segue. (MCLUHAN, 1964, p. 63)

Pensar na internet 2.0 (ou como alguns preferem 3.0 ou 4.0) nos dias de
hoje, é pensar uma extensão do nosso corpo, e da mente. E para imaginar o
quanto isso é verdadeiro é só cogitar a vida sem ela e as dificuldades, os
problemas e o desconforto que a falta de acesso - como esquecer o celular, não
conseguir conexão, não ter o código do wi-fi - provoca. É como se a rede da
internet e dos meios sociais se ligasse ao cérebro e fizesse parte de suas
conexões.
O renomado neurocientista brasileiro Miguel Nicolelis, no vídeo “O diferencial
da nossa espécie20”, gravado pelo Fronteiras do Pensamento, afirma que “o
grande diferencial de nossa espécie é essa habilidade de criar ferramentas,

20 O diferencial da nossa espécie. Disponível em : http://www.fronteiras.com/videos/o-diferencial-da-nossa-

especie (acesso em 10/2/17)
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ferramentas muito sofisticadas, e pelo uso dessas ferramentas fazer com que
passem a ser parte do nosso modelo de sujeito”.
Não tenho dúvida alguma de que a explosão tecnológica que nossa espécie
propiciou nos últimos 100-200 anos está definitivamente influenciando que
caminho evolutivo o nosso cérebro vai seguir no futuro. Aliás, ele já influencia.
Essa explosão tecnológica está acelerando um processo de evolução, na
minha opinião, do cérebro. Porque o cérebro dos nossos filhos e dos nossos
netos já é bem diferente do nosso. [...] nós temos a primeira geração que é
capaz de ensinar a geração anterior algo sobre tecnologia com 5 ou 6 anos de
idade. Está cheio de crianças de 5 anos de idade ensinando o avô a usar email. Essa é a primeira vez na história da humanidade onde uma geração mais
jovem, muito mais jovem, consegue ensinar a geração anterior a interagir com
o mundo de uma maneira decisiva.

Para Nicolelis21, “não houve e jamais haverá uma outra história igual à
história de um único indivíduo”, para ele, a história de qualquer ser humano é
única, e você pode incorporar artefatos e ferramentas artificiais como parte dos
seus registros.
Quando a gente usa o blackberry, o telefone celular, aqui na cintura e ele vibra
o tempo inteiro, repare o que acontece se um dia você se esquece de por ele
na cintura, você sente que tem algo errado, que está faltando, é como se
faltasse um pedaço de você. Porque aquilo é parte de você, cada vez mais a
tecnologia que a gente desenvolve está se incorporando como o modelo de
corpo que o cérebro tem. Ipods, fones, celulares, rádios, mouses,
computadores - tudo que a gente usa como ferramentas no nosso dia a dia estão passando a fazer parte de nós. [...] E a história evolutiva da nossa
espécie está sendo alterada pela capacidade tecnológica do nosso cérebro, de
desenvolver tecnologia.

Segundo McLuhan, nos apaixonamos pela tecnologia justamente porque ela
passa a ser uma extensão do nosso corpo. “Os homens logo se tornam fascinados
por qualquer extensão de si mesmos em qualquer material que não seja o deles
próprios” (1964, p. 59). Nicolelis 22 também compartilha dessa ideia acrescentando
que a nossa noção de corpo, que promove nosso senso de identidade, é maleável.
Eu comecei a notar que a própria noção do que é o corpo da gente, do que é
esse senso de ser, que é mais famoso o termo em inglês, sense of self, ele é
maleável. Se eu puser um daqueles óculos de realidade virtual e esses óculos
21 A ciência da imortalidade. Disponível em: http://www.fronteiras.com/videos/a-ciencia-da-imortalidade

(acesso em 10/2/17)
22 A tênue

linha da individualidade. Disponível em: http://www.fronteiras.com/videos/a-tenue-linha-daindividualidade (acesso em 10/2/17)
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me mostrarem, pros meus olhos, o mundo por uma câmera que está na sua
cabeça, ou seja, que enquanto você anda pela sala os meus olhos vêm o
mundo através dos seus e eu vejo o seu corpo se mexendo, suas mãos
pegando, em 5-6 minutos o meu cérebro acha que o meu corpo é o seu. Ou
seja, essa é uma demonstração - feita por colegas meus na Europa, na Suécia
e na Suíça - que é surpreendente, porque eu posso assumir qualquer corpo
como sendo meu numa fração de minutos. E não precisa ser corpo de homem.
Se a mesma câmera fosse posta num corpo de mulher fazendo tarefas, o meu
cérebro não teria o menor problema em assumir aquele corpo como sendo
onde eu resido. Essa demonstração e outras sugerem que realmente até a
nossa possessão mais íntima, nossa individualidade corporal, nosso senso de
existir é dinâmico, ele pode ser remodelado.

A história humanidade pode ser explicada em uma sucessão de revoluções
tecnológicas, onde cada época se estrutura nas anteriores e nos conhecimentos já
adquiridos no decorrer das gerações. E a apropriação de um equipamento
tecnológico por uma comunidade se traduz em muito mais do que a sua atuação
sobre a natureza, a tecnologia passa a fazer parte de seus usuários, de maneira
profunda e identitária.
Desde o final do século passado, vivemos esse novo paradigma tecnológico,
que se organiza em torno das Tecnologias de Informação e Comunicação. Para
Lopes (2004, p. 49), as mídias digitais, “além de serem um dos principais negócios
hodiernos, fazem parte de nossos objetos de uso fundamentais, assim como a
indumentária, o mobiliário, a arquitetura, as ferramentas e máquinas de uso geral,
tais como veículos, eletrodomésticos, etc”. Para DeFleur e Ball-Rokeach (1993, p.
25), a natureza dos processos de comunicação de uma sociedade está
significativamente relacionada com praticamente todos os aspectos da vida diária
de sua gente.
Hoje, a expressão mais evidente do nosso momento sócio-culturaltecnológico é web 2.0. E isso implica dizer que ela influencia todos os aspectos da
nossa vida cotidiana e tem importante papel no processo de criação, manutenção
e desenvolvimento do simbólico e da vida social. Mas, mais do que isso, a web 2.0
interfere na nossa identidade, individual ou coletiva.
Convergência e narrativa transmídia
A difusão da web e o desenvolvimento de uma nova geração de meios
digitais interativos levaram a um processo denominado “convergência” que,
segundo Scolari (2015, p. 32) renovou “o interesse por um enfoque integrado dos
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meios de comunicação”. Segundo Jenkins (2019, p. 29), quando se fala de
“convergência”, isto se refere:
[...] ao fluxo constante de conteúdos através de múltiplas plataformas de
mídia, à cooperação entre múltiplos mercados midiáticos e ao comportamento
migratório dos públicos dos meios de comunicação, que vão a quase qualquer
parte em busca de experiências de entretenimento que desejam.

Para Jenkins (2015, p. 29), convergência “é uma palavra que consegue
definir transformações tecnológicas, mercadológicas, culturais e sociais”. O autor
acredita que a cultura da convergência é “onde as velhas e as novas mídias
colidem, onde a mídia corporativa e a mídia alternativa se cruzam, onde o poder
do produtor de mídia e o poder do consumidor interagem de maneiras
imprevisíveis”. Jenkins evidencia que sua característica mais marcante é cultura
participativa.
A expressão cultura participativa contrasta com noções mais antigas sobre a
passividade dos espectadores dos meios de comunicação. Em vez de falar
sobre produtores e consumidores de mídia como ocupantes de papéis
separados, podemos agora considerá-los participantes interagindo de acordo
com um novo conjunto de regras, que nenhum de nós entende por completo.
(JENKINS, 2015, p.30)

Jenkins observa ainda que a convergência não ocorre por meio de
aparelhos, por mais sofisticados que venham a ser:
A convergência ocorre dentro dos cérebros de consumidores individuais e em
suas interações sociais com os outros. Cada um de nós constrói a própria
mitologia pessoal, a partir de pedaços e fragmentos de informações extraídos
do fluxo midiático e transformados em recursos através dos quais
compreendemos a nossa vida cotidiana (2015, p.30).

O autor (2015, p, 31) afirma que o consumo se tornou um processo coletivo,
já que “nenhum de nós pode saber tudo; cada um de nós sabe alguma coisa; e
podemos juntar as peças se associarmos recursos e unirmos nossas habilidades”.
Segundo ele, a inteligência coletiva pode ser vista como uma fonte alternativa de
poder midiático e estamos aprendendo a usar tal poder em nossas interações
diárias dentro da atual cultura da convergência.
A cultura da convergência pede ou instiga uma nova linguagem, chamada de
“transmídia”. Segundo Gonçalves (apud CAMPALANS; RENÓ; GOSCIOLA, 2015
p. 16), “na era da convergência midiática, discutir a linguagem de cada mídia
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separadamente não é mais suficiente para se entender como a mensagem adquire
novos contornos, dependendo do meio que a veicula”.
As mudanças nos meios de comunicação e nas formas como nos
relacionamos com eles fazem emergir o fenômeno denominado transmídia, ou
seja, as narrativas continuam a fazer parte do cotidiano midiático, porém ao
transitarem de um meio a outro, de uma plataforma a outra, têm o seu
conteúdo expandido pela ação interativa do receptor como produtor de
conteúdos (2015, p.16).

Segundo Campalans, Renó e Gosciola (2015), narrativa transmídia,
transmídia storytelling ou simplesmente transmídia não é uma estratégia
comunicativa ou uma estrutura. Para os autores, transmídia é uma linguagem,
definida naturalmente pela evolução da sociedade contemporânea.
Construir uma narrativa a partir dos conceitos de transmídia não é mais uma
opção, e sim uma necessidade para obter êxito. Em ambientes móveis, é
impossível pensar em um processo comunicacional de uma via, a partir de um
ou poucos modelos de discurso, ou ainda sem ter em consideração a
importância do prosumidor. Se não se adaptam aos conceitos, dificilmente se
alcançarão os resultados esperados quando o conteúdo é destinado a
cidadãos conectados, seja no cinema, na publicidade, no jornalismo, na
literatura, na educação ou na política. (CAMPALANS; RENÓ, GOSCIOLA,
2015 p. 1).

Para Gonçalves (apud CAMPALANS; RENÓ, GOSCIOLA, 2015 p. 16), a
narrativa transmídia é considerada o resultado da articulação das distintas partes
de uma grande narrativa, todas elas complementares e ligadas a esta.
Cada uma (das partes) está veiculada pela plataforma que melhor potencialize
suas características expressivas. Por fazer parte da contemporaneidade na
era das redes colaborativas, as comunicações entre os meios, entre os meios
e os espectadores e entre os espectadores fortalecem as articulações da
narrativa transmídia, como um movimento intensamente criativo e socializador.

Para Gosciola (apud CAMPALANS; RENÓ, GOSCIOLA, 2015 p. 12),
transmídia é uma história dividida em partes, lineares ou não, simultâneas ou não,
cuja divulgação envolve o meio digital em um ou múltiplos veículos, apresenta
equivalência entre som, imagem e texto, há predominância na ligação entre as
partes da história, máximo investimento em redes sociais, audiência comum ou
reagindo às ofertas de interação, alto grau de engajamento e colaboração. Para
ele (2015, p.7), a narrativa transmídia é estruturada na simultaneidade
(destemporalização) de múltiplas narrativas complementares (destotalização),
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oferecidas nas mais diversas telas ou mídias (desreferencialização - ligada a
concepção de realidade virtual).
Renó (apud CAMPALANS; RENÓ, GOSCIOLA, 2015 p. 12) destaca ainda
que a narrativa transmídia pressupõe “interatividade, mobilidade e interdiscursos”,
além de ser um processo onde “o autor assume o papel de prosumidor”, ou seja,
não somente consome a comunicação como produz novas mensagens. O mesmo
autor (apud IGARAY; LOVATO, 2014, p.137) também aponta que, ao se falar de
narrativa transmídia, há os que consideram ser necessário diferentes plataformas
geográficas – por exemplo, um conteúdo no computador, outros na televisão e
outro na parede – e os que enfatizam a necessidade diferentes plataformas de
linguagem, como vídeo, foto, áudio, texto, infografia, comic.
O cérebro e a narrativa transmídia
Levando-se em consideração as contribuições atuais da neurociência e que
hoje sabemos muito mais sobre o funcionamento do cérebro, percebe-se que a
narrativa transmídia parece ser uma forma de comunicar com de grande
possibilidade de apreensão, dadas as suas características.
Segundo Maurice Halbwachs (1990), a confrontação é um elemento
essencial para que guardemos um fato na memória. Quando ele é frequentemente
debatido com outros elementos do grupo, é fixado e, perpetuado, caso contrário,
suas marcas vão “desbotando” e acabam por deixar apenas vestígios ou apagarse por completo. Daniel Schacter (2003, p. 47), psicólogo norte americano e
renomado estudioso da memória, diz que “pensar e falar sobre experiências não
somente ajuda a compreender o passado como altera a capacidade de recordações
posteriores” e que as experiências que nos levam à reflexão e discussão vezes são mais
memoráveis. (SCHACTER, 2003, p.47)

Sendo assim, se levarmos em consideração que a narrativa transmídia é
uma história separada em várias partes independentes, mas que compõem uma
mesma narrativa principal, cuja essência é repetida em suas pequenas partes; que
ela é compartilhada em diferentes plataformas com diversas possibilidades de
absorção da informação; que ela estimula a participação e o debate em diferentes
audiências; que as várias partes da história podem ser acessadas em distintos
momentos e o roteiro pode ser delineado pelo próprio consumidor a partir de seu
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interesse; pode-se considerar que tal gênero narrativo tem grandes possibilidades
de se perpetuar na memória.
Segundo Schacter (2003, p. 29), a memória tende à transitoriedade, com o
passar do tempo há “uma troca gradual de reprodução de detalhes e recordações
específicas pela reconstrução e descrição mais geral de um evento”. No entanto,
sendo a narrativa transmídia dividida em partes de um todo, cuja a essência da
mensagem é repetida em tais partes, de maneiras distintas, contribuirá para a
perpetuação do todo.
Na ótica de Izquierdo (2002, p. 9), um dos maiores especialistas em fisiologia
da memória, a capacidade do cérebro não é infinita. Tanto adquirir conhecimento,
quanto evocá-lo ocupa muito espaço no cérebro.
Nós temos experiências físicas dessa saturação. Vamos a um congresso,
assistimos a duas ou três palestras seguidas e ficamos com a impressão de
que não cabe mais nada no cérebro. Realmente, naquele momento, não cabe
mais nada. Então, saímos, damos uma ventilada, tomamos um cafezinho.
Depois que baixou a poeira, que o hipocampo voltou a ser um pouco menos
utilizado, podemos voltar para a sala e ouvir mais uma palestra. (IZQUIERDO,
2004, 19)

Partindo dessa constatação, cabe ressaltar que a narrativa transmídia,
justamente por sua composição seccionada, constitui-se em frações melhor
absorvidas pela memória do que se fosse composta por uma única mensagem
maior. Uma mensagem única maior dificulta tanto a apreensão do conteúdo (pela
quantidade de informações a serem absorvidas pelo cérebro) quanto provoca
dificuldade em se manter a atenção em todo o processo de aquisição da
informação. Enquanto informações curtas e repetidas resultarão em conexões
nervosas estabilizadas no cérebro, consolidando registros mais fortes. “O cérebro
é um dispositivo aperfeiçoado para guardar aquilo que se repete com frequência,
pois provavelmente esses serão os dados relevantes para a
sobrevivência” (COSENZA e GUERRA, 2011, p.74).
A confrontação, a abordagem por diferentes ângulos e a repetição de formas
distintas é essencial para que a memória se perpetue. Quanto mais repetições que
provoquem conexões, mais expressiva a consolidação na memória. Mas essa
repetição não é uma repetição chata e cansativa de um mesmo conteúdo. A
repetição a que nos referimos envolve o confronto de ideias, a discussão, as
trocas de opiniões, a apresentação de versões variadas, em diferentes
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plataformas de linguagem e em diferentes plataformas de comunicação. Ao
instigar a reflexão, diferentes visões e abordagens sobre um mesmo fato, o
cérebro é desafiado. E o desafio também é uma das armas para a consolidação
da memória.
Outro fato a ser destacado é que a atenção no momento da comunicação é
elemento fundamental para o seu registro na memória. Para Cosenza e Guerra
(2011, p. 42), “através do fenômeno da atenção somos capazes de focalizar em
cada momento determinados aspectos do ambiente, deixando de lado o que for
dispensável” e, assim, apreender a informação. Para os autores, “podemos,
conscientemente, dirigir a atenção a determinados estímulos enquanto ignoramos
outros”. Como a narrativa transmídia é composta por diferentes tipos de linguagem
tem maior probabilidade de despertar a atenção de pessoas diferentes e ampliar a
força comunicacional da mensagem.
É importante evidenciar ainda que os receptores sensoriais, que são os
canais pelos quais recebemos a informação, costumam se adaptar a uma
estimulação prolongada, fazendo com que ela deixe de ser percebida. Ou seja,
desloca-se a atenção para outra coisa. Por isso, é importante que os estímulos à
atenção sejam variados e sempre renovados, o que é característico da narrativa
transmídia.
Sabemos que a manutenção da atenção por tempo prolongado exige a
ativação de circuitos neuronais específicos, e que, após algum tempo, a
tendência é que o foco atencional seja desviado por outros estímulos do
ambiente ou por outros processos centrais, como novos pensamentos, por
exemplo. Portanto, exposições muito extensas dificilmente serão capazes de
manter por todo o tempo o foco atencional, sendo importante dividi-las em
intervalos menores. (COSENZA e GUERRA, 2011, p. 48)

É bom lembrar que a novidade e o contraste são ímãs para o cérebro, são
mecanismos bastante eficientes na captura da atenção. A atenção é despertada
pelo movimento, pelo que se transforma: um barulho ou a música que rompe o
silêncio, uma luz que se acende, alteração no tom de voz, uma ruptura de assunto,
uma pergunta que requer reflexão.
Outro fator interessante é que, quanto mais canais sensoriais dos indivíduos
forem estimulados, maiores as chances de reter algo na memória. As informações
entram por canais diferentes do corpo e ganham força pelas interconexões dentro
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do cérebro. Posteriormente, serão evocadas de forma conjunta. Por exemplo, a
narrativa transmídia, ao se utilizar de diferentes linguagens - áudio, vídeo,
fotografia, texto, comics, games – que estimulam diferentes sentidos, faz com que
a informação chegue ao cérebro de maneiras distintas, mas que funcionem como
sustentação umas para as outras, formando uma rede que se perpetua mais
facilmente do que recordações sem vínculos. Os diferentes estímulos (cognitivo,
emocional, tátil, auditivo, visual, cinestésico...), que sozinhos seriam como fios
soltos, facilmente arrebentáveis, quando conectados e trançados como em um
tear, transformam-se em um tecido forte e encorpado, produzindo memórias
resistentes.
É importante ressaltar que um novo fato é mais assimilável quando tem
pontos de contato com um fato já consolidado. “A recuperação da informação será
mais eficiente dependendo da maneira com que ela foi armazenada. Se o
processo de elaboração foi complexo, criando muitos vínculos com as informações
existentes, haverá uma rede de interconexões mais extensa, que poderá ser
acessada em múltiplos pontos, tornando o acesso mais fácil” (COSENZA e
GUERRA, 2011, p. 72). Quanto mais conexões o conhecimento novo tiver com
memórias consolidadas, mais chances tem de ser apropriado rapidamente.
Além disso, conteúdos selecionados a partir do interesse e da curiosidade da
audiência, a partir da realidade e do cotidiano deles, são veemente mais
assimiláveis do que os conteúdos desvinculados. Terá mais chances de ser
significante aquilo que tenha ligação com o que já é conhecido, que atenda a
expectativas ou que seja estimulante e agradável. (COSENZA e GUERRA, 2011,
p. 48).
Daniel Schacter (2003, p. 84) aponta que grande parte de nossos
esquecimentos se dá por conta da falta de relação com conhecimentos anteriores,
ele ressalta, por exemplo, ser muito comum o esquecimento de nomes próprios.
Schacter explica que isso ocorre porque os nomes próprios ocidentais dizem muito
pouco da pessoa, de suas características e atributos, ou seja, ficam sem
contextualização (o que é diferente em algumas tribos indígenas em que os nomes
são descritivos da personalidade).
A narrativa transmídia, ao criar associações e reforçar uma informação por
vias distintas, acaba criando uma rede de suporte para tal informação que a torna
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mais memorável. E com força ainda maior se partirem de conhecimentos
consolidados ou da realidade dos prosumidores.
Outro ponto a ser observado é que a emoção tem forte influência sobre a
memória. Isso porque ela tem um papel fundamental na consolidação e
perpetuação de uma lembrança, o que implica dizer que informações assimiladas
com emoção ficarão guardadas na memória de maneira mais forte e persistente. O
neurocientista Antonio Damásio ressalta a importância das emoções para o
processo de memorização. “Tanto sentimentos negativos como positivos que
acompanham determinado episódio, fazem com que ele seja gravado e
relembrado mais facilmente” (DAMÁSIO, apud COLAVITTI, 2003).
Ivan Izquierdo (2004) e seu grupo de pesquisadores demonstraram em seus
estudos que os mecanismos cerebrais que modulam a memória são mediados por
neurotransmissores (como a serotonina, a dopamina e a noradrenalina) ou por
hormônios (como a adrenalina, a betaendorfina, a vasopressina e os corticoides),
evidenciando que tanto a formação como a evocação de memórias são
extremamente sensíveis às emoções e aos estados de ânimo.
Segundo Schacter (2003, p. 200), as experiências do cotidiano e estudos de
laboratório revelam que incidentes de elevada carga emocional são mais
lembrados do que eventos que não despertam emoções. O efeito da emoção
começa no momento em que a memória é criada, quando a atenção e a
codificação determinam se uma experiência vai ser lembrada ou esquecida. Essa
informação é de fundamental importância quando se fala em comunicação: um
conteúdo que desperte a emoção, fica melhor guardado na memória e tem mais
facilidade para ser invocado posteriormente. Partindo desse conceito, percebemos
que narrativas transmídia são um “prato cheio” para despertar emoção, justamente
por se utilizarem de diferentes linguagens.
Mischel (2016, p.12) afirma que temos dois sistemas em estreita interação
que atuam no cérebro humano, um “quente” – emocional, reativo e insconsciente –
e outro “frio” – cognitivo, ponderado, lento e diligente. E, quando bem construída, a
narrativa transmídia pode estimular os dois. Para Mischel, o sistema límbico
(emocional), que está entre as estruturas mais primitivas do cérebro, regula os
impulsos básicos e as emoções essenciais para a sobrevivência, como medo,
raiva, fome e sexo.
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Para ele, o sistema emocional é movido pela vista, pelo som, pelo cheiro,
pelo gosto, pelo toque do objeto de desejo, de maneira rápida, automática e sem
reflexão. É ele que dispara de maneira rápida comportamentos de compra
impulsivos e reações de defesa ou ataque impetuosas (MISCHEL, 2016, 43).
Por outro lado, Córtex Pré-Frontal, responsável pelo sistema frio, é a região
mais evoluída do cérebro. Sustenta as capacidades cognitivas mais elevadas, que
nos distinguem como seres humanos, regula pensamentos, ações e emoções, é
fonte da criatividade e é crucial para inibir ações inadequadas ou que interfiram na
busca de nossos objetivos. Nos dá a flexibilidade necessária para redirecionar a
atenção e ajustar a estratégia conforme mudam as circunstâncias, possibilita
comportamentos racionais, ponderados e estratégicos (MISCHEL, 2016, p. 44).
Apesar do que se costuma pensar, os sistemas quente e frio não têm
funcionamento separado, não existe aquela velha ideia de que razão e emoção
são estritamente separadas. “As neurociências têm mostrado que os processos
cognitivos e emocionais estão profundamente entrelaçados no funcionamento do
cérebro e têm tornado evidente que as emoções são importantes para que o
comportamento mais adequado para a sobrevivência seja selecionado em
importantes momentos da vida dos indivíduos” (COSENZA e GUERRA, 2011, p.
76). Para Damásio (2012), a emoção tem funcionado no decorrer da evolução de
modo a abrir a possibilidade de seres vivos agirem “de maneira inteligente sem
pensar com inteligência” (2012, p.12). Segundo Goleman (2012, p.46), o cérebro
registra memórias emocionais com força especial. Usando os mesmos sistemas
de alarme neuroquímicos que preparam o corpo para reagir a emergências de
risco de vida com a resposta de lutar-ou-fugir, o cérebro também grava fortemente
na memória o momento de intenso estímulo emocional.
A narrativa transmídia bem elaborada é quente e fria, ou seja, atinge nossos
sistemas racional e emocional, dando às informações um potencial de
preservação na memória muito maior. Justamente por se utilizar de vários tipos de
linguagem, por se utilizar de diversas plataformas de distribuição, despertando
atenção e interesse, por possibilitar a interatividade.
A narrativa transmídia pode ser poderosa em termos de apreensão do
conhecimento pelo nosso cérebro. É uma linguagem que parece ser bastante
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adequada ao nosso momento sócio-cultural-tecnológico, suscitando novas
maneiras de comunicar com efetividade, emoção, interesse e participação.
Vivemos um momento de grande transformação, inclusive no jornalismo, e é
natural que as formas comunicativas precisem ser atualizadas. Como ressalta
Jenkins (2015, p.52), não dá pra esperar que as incertezas em torno da
convergência sejam resolvidas num futuro próximo, já que estamos entrando em
uma era de longa transição e de transformação no modo como os meios de
comunicação operam. No entanto, segundo o autor, “temos que encontrar formas
de transpor as mudanças”. E a narrativa transmídia parece ser uma boa solução
para o momento em termos de força comunicativa e de potencial de recordação e
participação.
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Resumo

Apesar do fato de a Ciência da Informação, ciência pós-moderna surgida em meados do século
XX, constituir sólido campo de pesquisa e de produção acadêmica, as mídias sociais, objeto
emergente de investigação nesta área, que ganhou força com a popularização da internet no início
do século XXI, reúne incipiente produção científica dos pesquisadores consignados à própria
Ciência da Informação. Por esta razão, pesquisadores dessa área têm buscado subsídio em áreas
afins como a Sociologia e a Comunicação Social, para fundamentar suas pesquisas. Em função do
exposto, este estudo objetiva conhecer as contribuições das pesquisas brasileiras desenvolvidas
na área da Ciência da Informação referentes às mídias sociais, especialmente àquelas
relacionadas às bibliotecas. Trata-se de um estudo exploratório e bibliográfico, de caráter
qualitativo, com fundamento metodológico da Análise de Domínio. O universo de pesquisa é
constituído por 31 artigos indexados na Base de Dados em Ciência da Informação (BRAPCI). Entre
os resultados, identificou-se que a temática mídias sociais e bibliotecas tem sido estudada desde
2007. A maioria dos autores citantes e citados pertence à Ciência da Informação. Identificou-se
uma comunidade epistêmica composta por pesquisadores brasileiros, com formação em
biblioteconomia. Ainda, apesar de “rede sociais” ser o termo mais utilizado pela Ciência da
Informação para nomear os ambientes de interação mediados pelo, é possível afirmar que o termo
“mídias sociais” tem conquistado um espaço de destaque. Finalizando, foi possível identificar novos
léxicos no domínio analisado, para a análise e possível atualização de glossários e tesauros da
Ciência da Informação.
Palavras-chave: mídias sociais; biblioteca; análise de domínio; produção científica.

1 MÍDIAS SOCIAIS E BIBLIOTECAS
Tendo como cenário político internacional a disputa ideológica entre os
Estados Unidos e a União Soviética, evento conhecido mundialmente como
Guerra Fria (1950-1960), surge a internet; a princípio, utilizada para fins militares
e, posteriormente, como relevante meio de comunicação na academia, o que
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contribuiu para sua ampliação e, consequentemente para sua popularização na
década de 1990.
As reflexões advindas deste fenômeno contribuíram para o surgimento da
segunda geração de comunidades e serviços proporcionado pela internet. Em
2004, durante uma sessão de braimstorming na Web 2.0 Conference (São
Francisco, CA), Tim O´Reilly, o entusiasta irlandês de movimentos de apoio ao
software livre, apresentou este revolucionário conceito, denominado Web 2.0,
como uma plataforma dinâmica e interativa da internet. Destacou a arquitetura da
participação como uma de suas competência-chave, de modo que os aplicativos a
serem desenvolvidos aproveitassem os efeitos das redes, com base na
inteligência coletiva para se tornarem melhores, com a proposta de reorganização
dos dados de múltiplas fontes (O´REILLY, 2006).
A aplicação das tecnologias Web 2.0 relacionada aos serviços e coleções
das bibliotecas, deu origem ao termo Library 2.0, introduzido na literatura científica
pelo bibliotecário americano Michael Casey, em seu blog LibraryCrunch, em
outubro de 2005. Na oportunidade, Casey destacou a descrição de Libary 2.0 de
Sarah Houghton, dentre aquelas que considerou como sua favorita, apresentada
no Internet Librarian 2005, após uma provocação do professor Michael Stephens:
[...] na medida em que você não pode mais descobrir o quão
grande é a biblioteca pela aparência de seu site - pequenas
bibliotecas começam a criar sites que concorrem e, muitas vezes,
se apresentam melhores que os dos grandes sistemas de
bibliotecas. Pequenas bibliotecas agora estão “empurrando
conteúdo” via RSS, criando métodos para que os usuários
personalizem conteúdo, além dos múltiplos pontos de acesso para
consultas dos usuários, como e-mail, mensagens instantâneas,
blogs, bate-papo, wikis, etc. (CASEY, 2005, grifo e tradução
nossa).

A partir do conceito de Casey (2005) e de outros posicionamentos
controversos, o também bibliotecário americano Jack Maness (2007, p. 44) definiu
Library 2.0 como “a aplicação de interação, colaboração, e tecnologias multimídia
baseadas em web para serviços e coleções de bibliotecas baseados em web” e,
ainda, propôs quatro elementos essenciais para uma teoria para a Library 2.0, a
saber: ser centrada no usuário (produtor/consumidor de conteúdo); oferecer uma
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experiência multimídia; ser socialmente rica (ferramentas assíncronas e síncronas)
e comunitariamente inovadora (dinamismo).
Embora muitos elementos que integram os conceitos de Web 2.0 e Library
2.0 – interação, espaço social, dinamismo, colaboração, entre outros –, sejam
inerentes ao termo “mídia social”, a jornalista Raquel Recuero (2008) defende que
esta “ferramenta de comunicação que permite a emergência das redes sociais”,
não é uma característica da web 2.0, – apesar de ter sido reforçada nos últimos
anos –, mas sempre esteve presente enquanto potencial da internet, desde o
início da década de 1990. A fim de diferenciar e caracterizar a mídia social das
demais ferramentas de comunicação, Recuero (2008) aponta a apropriação
criativa, conversação, diversidade de fluxos de informação, emergência de redes
sociais e de capital social mediado como elementos especiais, que tem impactado
e contribuído para uma significativa mudança na história das bibliotecas.
Durante o XXVI Congresso Brasileiro de Biblioteconomia e Documentação,
realizado em São Paulo, em 2015, o professor David Vieira, ao conceder uma
entrevista para o blog Mural Interativo do Bibliotecário afirmou que, desde 2005, já
se discutia sobre mídias sociais em bibliotecas no Brasil e que estes recursos
passaram a contribuir nos serviços oferecidos por essas unidades de informação
até 2008 (VIEIRA, 2015). Destacam-se como as primeiras contribuições de
pesquisas sobre a temática na área da Ciência da Informação as dissertações dos
bibliotecários: a) Cristina Guilhem (2010), defendida na Universidade Estadual de
Londrina, que investiga os produtos e serviços na web oferecidos pelas bibliotecas
universitárias; b) Giseli Aguiar (2012), defendida na Universidade de São Paulo,
que avalia as contribuições das ferramentas de redes sociais em bibliotecas
universitárias do estado de São Paulo; c) Thais Garcia (2012), defendida na
Universidade Federal de Santa Catarina, que analisa as bibliotecas públicas 2.0
para identificar os serviços prestados, o perfil e a percepção dos bibliotecários no
Brasil, Canadá, Dinamarca, Espanha, Estados Unidos da América, Reino Unido e
República da Irlanda; d) Jorge Prado (2015), defendida na Universidade do Estado
de Santa Catarina, que apresenta um conjunto de diretrizes para o uso de mídias
sociais em bibliotecas universitárias; e) Déborah Medeiros (2015), defendida na
Universidade do Estado de Santa Catarina, que analisa o uso da web social nos
serviços das bibliotecas nacionais do continente americano e suas formas de
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fomentar o capital social em sua comunidade e f) Cláudia Anjos (2016), defendida
na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UFRJ), que investiga o uso
das mídias sociais em bibliotecas universitárias da UFRJ.
Nesse mesmo segmento, o tecnólogo em processamento de dados e
professor David Vieira (2013) defendeu sua tese na Universidade de Brasília a
respeito da adoção das redes sociais pelas bibliotecas universitárias espanholas.
Tanto para Aguiar (2012) quanto para Prado (2015), a produção científica acerca
desta temática se restringe basicamente à divulgação e disseminação de produtos
e serviços pelas bibliotecas.
Ao refletir sobre o modo como a expressão “redes sociais” estava sendo
articulada no contexto da Sociologia, Antropologia, Informação e Comunicação,
em 2007, a professora Sonia Acioli apresentou três possíveis abordagens, a saber:
metafórica (aproximação conceitual), analítica (metodológica) e tecnológica
(voltada para as redes de conexões). Neste sentido, a partir da abordagem
tecnológica, pautada nas possíveis interações na sociedade por meio das redes,
conforme defendido por Acioli (2007), este estudo visa conhecer as contribuições
das pesquisas brasileiras desenvolvidas na área da Ciência da Informação
referentes às mídias sociais, com ênfase àquelas relacionadas às bibliotecas.
Ao delinear os arcabouços teóricos e metodológicos do conceito de redes
sociais, a bibliotecária e professora Regina Marteleto (2010) ressalta a premência
de as pesquisas em Ciência da Informação buscarem o necessário
aprofundamento teórico, metodológico e de aplicação, corroborando a assertiva do
professor Luís Mauro Martino (2014, p. 13) “O cotidiano se conecta, e com ele a
necessidade de se pensar, em termos teóricos e conceituais, o que significam as
mídias sociais”. Neste viés, busca-se com este estudo uma aproximação com o
domínio “mídias sociais e biblioteca” a fim de identificar a características da
produção científica brasileira no contexto onde este fenômeno informacional se
materializa, bem como acompanhar sua evolução e apontar tendências.

2 TRAJETÓRIA METODOLÓGICA
Trata-se de uma pesquisa em organização do conhecimento de natureza
básica; descritiva, quanto aos objetivos e bibliográfica, quanto aos procedimentos
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técnicos (SILVA; MENEZES, 2005), desenvolvida a partir de algumas das
abordagens da análise de domínio propostas por Hjørland.
Em 2002, o bibliotecário e cientista da informação dinamarquês Birger
Hjørland apresentou de maneira mais explícita para a Ciência da Informação (CI) a
dimensão conceitual da análise de domínio por meio de 11 abordagens27
(GUIMARÃES, 2014). Ao discutir cada uma delas, Hjørland (2002) afirma que sua
combinação variada fortalece a identidade da Ciência da Informação e a relação
entre a teoria e a prática. A aplicação combinada dessas abordagens a um
domínio torna possível compreendê-lo melhor e de forma mais ampla
(GUIMARÃES, 2014).
Para investigar o domínio “mídias sociais e bibliotecas”, objeto de análise
deste estudo, buscou-se sustentação em cinco abordagens: a) estudos históricos:
organização das tradições, formas de expressões e suas influências; b) estudos
epistemológicos e críticos: organização do conhecimento do domínio em
paradigmas conforme seus pressupostos básicos; c) estudos terminológicos:
organização de termos adotados em um domínio de acordo com critérios
semânticos; d) estudos bibliométricos: organização de padrões sociológicos de
reconhecimento explícito entre documentos e; e) nas classificações especiais e
tesauro: organização de categorias e conceitos em um domínio (HJØRLAND,
2002).
Todas as abordagens, acima citadas, foram realizadas a partir do
levantamento da literatura publicada em periódicos científicos nacionais
eletrônicos (pesquisa bibliográfica). Por meio dos estudos históricos, buscou-se
identificar a origem e inserção da temática “mídias sociais e bibliotecas” na Ciência
da Informação. Pelos estudos epistemológicos/críticos, investigaram-se as
correntes filosóficas, os paradigmas, as teorias, os métodos de pesquisa e análise
adotadas no domínio em questão. A identificação da terminologia que tem sido
comumente adotada pela CI para nomear os ambientes de interação mediada pelo
computador no domínio de análise pautou-se nos estudos terminológicos. Por

27 “Produção de obras de referência; [classificações especiais e tesauro (HJØRLAND, 2002)]; indexação e

recuperação da informação; estudo de usuários; estudos bibliométricos; estudos históricos; estudos de
gêneros/tipologias documentais; estudos epistemológicos e críticos; estudos terminológicos; comunicação
científica; cognição científica; conhecimento especializado e inteligência artificial (GUIMARÃES, 2014, p.
13).”

!
348

•

Jornalismo, Mídia e Tecnologia

I Congresso Internacional de Mídia e Tecnologia - “Neil Postman“ e a Nova Ecologia dos Meios
Universidade Estadual Paulista – Unesp, Bauru, Brasil, 04 a 06 de outubro de 2017

intermédio dos estudos bibliométricos, buscou-se conhecer indicadores de
produção (autores mais produtivos, número de publicações, tipos de autorias, área
de formação); os autores nacionais e internacionais que constituem a frente de
pesquisa na área ou em áreas correlatas e a comunidade epistêmica, formada por
um grupo de especialistas, cuja competência teórica e/ou prática é reconhecida
sobre determinado domínio e que ao mesmo tempo em que produz, é citado por
outros pesquisadores. Finalizando, por meio de classificações especiais e
tesauros, foram investigadas as categorias e conceitos relacionados à temática
central já consolidadas na CI, bem como identificadas as brechas (gaps)
referentes ao objeto de estudo, visando contribuir com o aprimoramento dos
esquemas de representação para organização do conhecimento já existentes na
CI.
O levantamento foi realizado na Base de Dados em Ciência da Informação
(BRAPCI), no período de 15 a 18 de agosto de 2017, a partir dos descritores:
“rede social”; “rede social online”; “rede social online”; “rede social on-line”; “rede
social virtual”; “rede social digital” e “mídia social” e suas variações no plural,
considerando o período de 197228 a 2017 como delimitação temporal. Adotou-se
como critérios de exclusão: a) títulos repetidos; b) determinados tipos de
documentos, como trabalhos publicados em anais de evento, resenhas,
editoriais, artigos completos em anais, trabalhos de conclusão de curso,
documento (dossiê de evento), comunicação (resumo de palestra), opinião, ponto
de vista e entrevista (ensaio); e c) assuntos não pertinentes à temática central da
pesquisa (mídias sociais e bibliotecas).
A partir dessa busca, foram recuperados 413 trabalhos, que após análise do
título, resumo e palavras-chave e, aplicação dos critérios de exclusão29, obteve-se
um total de 31 (7,5%) documentos, englobando artigos científicos, artigos

28

Apesar de a temática “mídia social” ter surgido no início do século XXI, o período de coleta foi
mais abrangente (todo período oferecido pela BRAPCI), a fim de se realizar um estudo histórico
do domínio no âmbito da Ciência da Informação.
29

Foram desconsiderados 102 trabalhos repetidos, 55 por tipo de documento e 225 por assuntos
que não apresentaram relação direta com a temática pesquisada.
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científicos temáticos, relatos de experiência, revisão de literatura e comunicação30 ,
assinados por 59 autores (autoria e coautoria).
O perfil dos pesquisadores citantes e dos mais citados foi elaborado a partir
do respectivo currículo disponível na Plataforma Lattes, para autores nacionais e,
na rede social de negócios LinkedIn e/ou endereços eletrônicos das afiliações
institucionais registradas nas publicações dos autores estrangeiros. Visando obter
um tratamento mais equitativo e resultados mais refinados, optou-se pela
normalização da identificação dos autores (formação/área de atuação) a partir de
sua formação em nível superior. Quando o autor apresentou mais de uma
graduação, optou-se por aquela com relação mais próxima à Ciência da
Informação ou à grande área das Ciências Sociais Aplicadas. Outro possível
critério de normalização que revela o percurso interdisciplinar do pesquisador seria
a vinculação institucional dos autores identificada nas publicações; no entanto, os
diferentes padrões adotados pelas publicações periódicas (apenas o nome da
instituição, atuação profissional e/ou acadêmica, dentre outros) inviabilizaram esta
escolha.
Para melhor identificar o modo como o conhecimento científico em mídias
sociais e bibliotecas foi construído e socializado, foram realizadas as análises de
citação e de cocitação (estudos bibliométricos). Para cada um dos 31
documentos selecionados, foram consideradas todas as referências que no campo
“Autoria” apresentavam entrada apenas de autores pessoais, com ou sem
indicação explícita de responsabilidade de conjunto da obra (organizadores,
editores, etc.), incluindo as referências com mais de três autores que adotaram a
expressão et al. Neste caso foi realizada uma pesquisa prévia para identificação
de todos os autores da obra. Assim, as obras elaboradas por entidades ou que
apresentaram autoria desconhecida (entrada pelo título) não foram incluídas na
análise. As autocitações também foram consideradas.
No corpus de análise, especificamente se tratando dos autores citados,
identificou-se que 803 pesquisadores foram referenciados, dos quais 706 (87,9%)
foram citados apenas uma vez. Para seleção dos pesquisadores mais citados, a
30

Categorização adotada pela BRAPCI que nem sempre coincide com as seções definidas na
política editorial do periódico, por exemplo, um dos artigos selecionados foi incluído na categoria
“artigo científico” pela BRAPCI; no entanto, o periódico o identificou como um “relato de
pesquisa”. Para análise dos resultados deste estudo, adotou-se a categorização da BRAPCI.
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fim de compor o universo da análise de cocitação, foi aplicada a Lei do Elitismo31 ,
proposta pelo cientista da informação Solla Price, onde a raiz quadrada do número
total de contribuintes em um determinado domínio representa a elite da área
estudada (URBIZAGÁSTEGUI ALVARADO, 2009). Pela aplicação desta lei, por
aproximação, 22 autores foram considerados os mais citados, correspondendo a
terem sido citados em pelo menos 4 artigos.
Para os 22 pesquisadores mais citados, construiu-se, no software Excel,
uma matriz assimétrica A31x22, em que registraram-se as citações dos 31 autores
citantes para os 22 autores citados. A partir do produto A'22x31 x A31x22, foi gerada a
matriz quadrada simétrica 22x22, com as frequências de cocitação entre os 22
autores mais citados nos artigos selecionados 32.
Para mapear e visualizar a rede de cocitação da frente de pesquisa
concernente aos 22 autores nacionais e internacionais mais citados no tema em
estudo, foi utilizado o software Ucinet, contribuindo para a contextualização e
identificação das proximidades teóricas, conceituais e metodológicas do domínio
analisado.
Finalizando, com ênfase na abordagem classificações especiais e
tesauros

de Hjørland, buscou-se organizar o conhecimento produzido na

temática analisada em categorias a partir de dois instrumentos de representação
da Ciência da Informação: a) proposta de Santos et al. (2013, p. 2) que mapeiam o
termo tecnologia nos periódicos científicos da Ciência da Informação no escopo do
Grupo de Trabalho: Informação e Tecnologia (GT8) da Associação Nacional de
Pesquisa em Ciência da Informação (ANCIB) e identificaram seis grupos, a saber:
teoria, desenvolvimento, uso, avaliação, políticas e ética e; b) a ordem sistemática
do Tesauro Brasileiro da Ciência da Informação do IBICT (PINHEIRO; FERREZ,
2014), principalmente a seção 1 que trata da Epistemologia da Ciência da
Informação.

3 RESULTADOS: APRESENTAÇÃO E ANÁLISE
31

Este procedimento também foi aplicado na seleção dos autores citantes mais representativos
da temática analisada.
32

Para melhor compreensão e aplicação da análise de cocitação de autores como procedimento
para análise de domínio, cf. Grácio e Oliveira (2013).
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Nesta seção são apresentados o perfil dos autores citantes selecionados
como corpus de análise, os autores citados mais representativos na temática, o
conteúdo discutido e sua categorização.

3.1 Análise dos autores que citam
O corpus dos 31 artigos analisados foi publicado sob responsabilidade de
59 autores (aqui denominados citantes), sendo a maioria de brasileiros (89,8%),
provavelmente pelo fato de a pesquisa ter sido realizada em uma base de dados
composta por periódicos científicos nacionais; mas que, todavia, conta com a
participação de pesquisadores de outros países, como Índia (5,1%), Espanha
(3,4%) e Estados Unidos (1,7%) (Gráfico 1).
Em relação à formação dos pesquisadores, é possível afirmar que a maioria
pertence à área da Ciência da Informação – Biblioteconomia (73%), Arquivologia
(3,4%) e Museologia (1,7%). No entanto, ratificando a natureza interdisciplinar da
área, também foram identificados profissionais de outras áreas do conhecimento,
a saber: a) Ciências Sociais Aplicadas – a Administração (5,1%) e Comunicação
Social (3,4%) –; b) Ciências Humanas – Filosofia (3,4%), Ciências Sociais (1,7%)
e Letras (1,7%); c) Ciências Exatas e da Terra – Ciência da Computação (3,4%) e
Química (1,7%) e d) Engenharias – Engenharia Química (1,7%) (Gráfico 2).
Gráfico 1 - Origem dos autores citantes

!

Fonte: As autoras

Gráfico 2 - Formação dos autores citantes
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Fonte: As autoras

O Gráfico 3 apresenta uma visualização diacrônica da produção científica
sobre mídias sociais e bibliotecas, em que se observa que estes estudos surgem
na literatura a partir de 2007, três anos após Tim O’Reilly ter apresentando o
conceito de Web 2.0. O maior índice de produção está registrado nos anos de
2013, 2014 e 2016.
Gráfico 3 - Produção científica de mídias e bibliotecas por ano

!

Fonte: As autoras.

O Gráfico 4 apresenta os periódicos científicos da CI que têm publicado
artigos sobre a temática analisada, em que se destacam: Revista ACB (São José,
SC), Encontros Bibli (Florianópolis, SC), Pesquisa Brasileira em CI e
Biblioteconomia (João Pessoa, PB), Perspectivas em CI (Belo Horizonte (MG),
Informação & Sociedade (João Pessoa, PB), Brazilian Journal of Information
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Science (Marília, SP), que publicaram pelo menos três artigos, nestes últimos dez
anos. Cabe ressaltar que a maioria deles (77,4%) enquadra-se nos estratos de A1
a B1, da classificação fornecida no Webqualis33, sendo 19,3% no A1; 16,1% no A2
e 42% no B1, evidenciando que a temática tem alcançado espaços de excelência
no cenário científico nacional.
Gráfico 4 - Periódicos científicos da CI que publicam a temática analisada

!

Fonte: As autoras.

O Gráfico 5 apresenta o tipo de autoria presente na produção científica
analisada sobre a temática mídias sociais e bibliotecas, em que se observa a
prevalência das publicações em coautoria (77,4%), evidenciando a presença da
pesquisa em cooperação científica na temática.
A incidência da autoria única e dupla marcou o período de 2007 a 2010,
permanecendo até os dias atuais. Em especial, as pesquisas em autoria dupla,
correspondendo a 45,2% do total de publicações, estão distribuídas nos anos de
2007, 2013, 2014, 2016 e 2017. Em 2014, foi publicado um artigo de autoria
sêxtupla e em 2015, um de autoria quádrupla.
Gráfico 5 - Tipos de autoria presentes na produção científica analisada
33 Cf. https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/veiculoPublicacaoQualis/

listaConsultaGeralPeriodicos.jsf.
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!

Fonte: As autoras.

O Gráfico 6 apresenta os 8 autores com produção destacada na temática,
correspondendo a ser responsável por pelo menos 2 artigos publicados. Estes
autores representam 13,5% do total de 59 autores responsáveis pelo conjunto de
artigos analisados. São pesquisadores do Brasil e da Espanha, com formação nas
áreas de Ciências Sociais Aplicadas (Biblioteconomia), Ciências Humanas
(Ciências Sociais, Filosofia e Letras) e Ciências Exatas (Ciência da Computação).
Gráfico 6 - Autores citantes mais representantivos

!

Fonte: As autoras.

Na próxima seção, serão apresentados e discutidos o perfil dos autores
citados pelos 59 autores citantes e a análise de cocitação.
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3.2 Análise dos autores citados
O Quadro 1 apresenta os 22 autores citados em pelo menos 4 dos 31
artigos analisados. Os pesquisadores citados em mais artigos foram o sociólogo
espanhol Manuel Castells (11), o bibliotecário estadunidense Jack Maness (10) e a
jornalista brasileira Raquel Recuero (9).
Na Ciência da Informação brasileira, destacam-se as bibliotecárias Úrsula
Blattman (7) e Regina Marteleto (7). O irlandês Tim O”Reilly, precursor do termo
web 2.0, encontra-se entre os autores mais citados, sendo referenciado em 7
artigos. Ressalta-se ainda que apenas 4 artigos (12,9%) não mencionaram
nenhum dos pesquisadores considerados o núcleo da literatura científica na
temática mídias sociais e bibliotecas, o que reforça a visibilidade e o
reconhecimento do grupo de autores listados no Quadro 1 no domínio analisado.
Quadro 1 - Autores citados em pelo menos 4 artigos
Autores citados

Artigos em
que foi citado

Autores citados

Artigos em
que foi citado

CASTELLS, M. (ESP)

11

AMARAL, S. A. do (BRA)

4

MANESS, J. M. (USA)

10

CASEY, M. E. (USA)

4

RECUERO, R. (BRA)

9

CAVALCANTI, C. R. de O.
(BRA)

4

BLATTMAN, U. (BRA)

7

CORRÊA, E. C. D. (BRA)

4

MARTELETO, R. M.
(BRA)

7

CUNHA, M. B. da (BRA)

4

O'REILLY, T. (IRL)

7

CURTY, R. G. (BRA)

4

SILVA, F. C. C. da (BRA)

6

LEVY, P. (TUN)

4

VIEIRA, D. V. (BRA)

6

MILANESI, L. A. (BRA)

4

AGUIAR, G. A. de (BRA)

5

SPUDEIT, D. (BRA)

4

CALIL JUNIOR, A. (BRA)

5

TOMAÉL, M. I. (BRA)

4

PRIMO, A. (BRA)

5

VERGUEIRO, W. (BRA)

4

Fonte: As autoras.

Em relação à origem dos pesquisadores mais citados, em âmbito
internacional, destacam-se os EUA, a Espanha, a Irlanda e a Tunísia. Mesmo se
tratando de pesquisa realizada em publicações periódicas do Brasil, os dados
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apontam o predomínio (77,2%) e, consequentemente, a visibilidade dos
pesquisadores brasileiros na temática analisada (Gráfico 7).
O Gráfico 8 apresenta a área de formação dos pesquisadores mais citados,
sendo a maioria pertencente à Ciência da Informação – Biblioteconomia (72,7%),
resultado semelhante ao encontrado no grupo dos autores citantes, com
contribuição da Comunicação Social (9,1%) e Economia (4,5%) (Ciências Sociais
Aplicadas); Letras (4,5%) e História (4,5%) (Ciências Humanas) e Ciência da
Computação (4,5%) (Ciências Exatas e da Terra). Ao analisar esta variável,
percebeu-se que independentemente das diversas formações (graduação), os
autores adotam o referencial da área em que atuam, não levando, aparentemente,
seu referencial original de formação para a área de atuação. Como exemplo,
destaca-se Manuel Castells que se graduou em Direito e Economia e é
reconhecido como sociólogo, título adquirido em seu mestrado e doutorado. Outro
caso semelhante é o do pesquisador Pierre Lévy que concluiu sua graduação em
História, com mestrado em História da Ciência e Doutorado em Sociologia e
Ciências da Informação e da Comunicação e é identificado como filósofo e
pesquisador em Ciência da Informação e Comunicação.
Gráfico 7 - Origem dos autores citados

"

Fonte: As autoras.

Gráfico 8 - Formação dos autores citados
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"

Fonte: As autoras

Na matriz apresentada na Tabela 2, observa-se que a maior frequência de
cocitação (7) ocorre entre os autores Castells e Recuero, seguida da segunda
maior (6), entre Blattman e Maness; Blattman e Silva; Maness e Recuero e,
Maness e Silva. Vale a pena ressaltar que a alta frequência de cocitação entre
Blattman e Silva se refere a um artigo elaborado em coautoria, citado em 6 dos 31
artigos analisados. Destacam-se ainda 3 ocorrências de 5 cocitações entre
Castells e Maness; Castells e Marteleto e, Maness e O’Reilly.
Também foram identificadas cocitações originárias de coautorias no grupo
dos autores mais citados, entre os pesquisadores Calil Júnior, Côrrea e Spudeit,
coautores em 1 artigo, citados em 3 dos artigos analisados; Cavalcanti e Cunha,
coautores de 1 dicionário, citados em 4 artigos – representando todas as suas
frequências de cocitação; Tomaél e Marteleto, coautoras de 1 artigo, citadas em 2
artigos e, Primo e Recuero, coautores de 1 trabalho apresentado em evento,
citados em 2 artigos (Tabela 1).
Tabela 1 - Matriz das frequências de cocitações entre os 22 autores mais citados
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"

Fonte: As autoras.

A Figura 1 apresenta a rede de cocitação dos 22 autores mais citados.
Cada nó representa um pesquisador, sendo os nacionais identificados pela cor
azul e os internacionais, pela vermelha e cada aresta, a cocitação entre dois deles.
A espessura das arestas corresponde a intensidade de cocitação entre eles e o
tamanho do nó, a frequência com que os autores foram citados.
Merece destaque o representativo reconhecimento atribuído aos
pesquisadores R. Recuero, R. M. Marteleto e J. M. Maness, pelos citantes, à
condição de centralidade teórica na temática analisada, por terem sido citados
com todos os outros autores mais citados (Figura 1).
Figura 1 - Rede de cocitações dos autores com pelo menos 4 citações
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"
Fonte: As autoras.

Confrontando os autores citantes dos 31 artigos analisados com os 22
autores citados é possível afirmar que, mesmo com uma produção científica
relativamente recente (2007-2017), a Ciência da Informação já possui uma
comunidade epistêmica na temática mídias sociais e bibliotecas sustentada por
autores do âmbito nacional (5) e internacional (1) como G. A. Aguiar, A. Calil
Júnior, E. C. D. Côrrea, J. J. Maness, M. Tomaél e D. V. Vieira, pertencentes às
áreas da Ciência da Informação (5) e Ciência da Computação (1), que neste
estudo se apresentaram ao mesmo tempo como pesquisadores citantes e citados.

3.3 Conteúdo discutido e sua categorização
Analisando a terminologias que tem sido comumente adotada pela Ciência
da Informação para representar os ambientes de interação mediada pelo
computador, observou-se uma preponderância dos termos “rede social” e “redes
sociais” (64,5%), utilizado desde 2007 até a presente data. Por outro lado, embora
introduzidos na literatura mais recentemente (2013), os termos “mídia social” e
“mídias sociais” já têm uma significativa representatividade (35,5%), com o ápice
registrado em 2016, superando o número de trabalhos indexados com os termos
“rede social” e “rede sociais”, no mesmo período (Quadro 2).
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Quadro 2 - Descritores da temática analisada
Descritores

Nº de
publicaçõ
es

Ano

rede social

4

2012(1); 2013(1); 2014(2)

redes sociais

16

2007(2); 2008(1); 2009(1); 2010(1);
2013(4); 2014(3); 2015(2); 2016(1); 2017(1)

mídia social

2

2015(1); 2016(1)

mídias sociais

9

2013(2), 2014(2), 2016(5)
Fonte: As autoras.

Quanto à forma dos termos, observou-se o predomínio do plural,
corroborando um dos critérios de análise teórico-conceitual dos termos e sua
seleção, adotado pelo Tesauro Brasileiro de Ciência da Informação (PINHEIRO;
FERREZ, 2014). No referido documento, consta o registro apenas do descritor
“redes sociais”, classificado na categoria Sociedade da Informação (6.4)
(PINHEIRO; FERREZ, 2014). Não foi identificada nenhuma referência ao termo
“mídias sociais”. O dinamismo do contexto tecnológico e seus efeitos na
terminologia permite indicar a necessidade de acompanhar o movimento da
produção científica na temática analisada, de modo a contribuir com a atualização
dos instrumentos de representação e organização do conhecimento na Ciência da
Informação.
Ao avaliar o conteúdo dos trabalhos selecionados, identificou-se que
apenas um artigo indica que a investigação se apoia na fenomenologia e no
funcionalismo como corrente filosófica e a maioria deles (20 artigos - 64,5%) não
relaciona sua pesquisa a um determinado paradigma epistemológico. No entanto,
os que o fazem, o mencionam de maneira genérica (6 artigos, 19,4%) ou o
correlacionam com o paradigma social (2 artigos, 6,5%) – um dos paradigmas
epistemológicos predominantes na Ciência da Informação, conforme defendido por
Capurro (2003).
Destaca-se, nesse contexto, a reflexão de Jenkins (2009 apud GASQUE,
2016, p. 14) que aponta “a convergência, a inteligência coletiva e a participação”
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como pilares do atual paradigma social e que estão diretamente relacionados os
conceitos de Web 2.0, Library 2.0 e mídias sociais.
No entanto, percebeu-se também a menção ao paradigma tecnológico (3
artigos, 9,7%) defendido pelo sociólogo Manuel Castells, desde o final do século
passado, também apresentado como paradigma da tecnologia da informação,
paradigma da revolução das tecnologias de informação e comunicação (TIC) ou
paradigma organizado em torno das TIC.
Também foi observado exíguo aporte conceitual nos teóricos da Ciência da
Informação, com destaque para Tefko Saracevic, Gernot Wersig, Ulrich Neveling,
Maria Nélida González de Gómez e Lena Vania Ribeiro Pinheiro e quanto às
teorias na área, identificou-se menção à teoria do ator-rede desenvolvida pelo
antropólogo, sociólogo e filósofo Bruno Latour; à teoria do fator whuffie aventado
pela bacharel em comunicação Tara Hunt; à teoria da biblioteca 2.0, proposta por
Maness (2007) e à teoria geral dos sistemas introduzida pelo biólogo austríaco
Ludwig von Bertalanffy.
No corpus analisado, identificou-se que 15 artigos (48,4%) não apresentam
uma seção específica para descrição dos procedimentos metodológicos em sua
estrutura e praticamente a metade (7) deles não menciona os métodos de
pesquisa e análise de dados empregados. Também foi observado que 4 artigos
(12,9%) informam explicitamente que o trabalho apresenta uma revisão de
literatura e apenas 3 deles (9,7%) foram classificados pela BRAPCI, quanto a
tipologia, como revisão de literatura. Confrontando estes dados, nota-se que
apenas 1 dos artigos que informa a apresentação de uma revisão de literatura, foi
classificado pela base de dados na respectiva categoria.
As pesquisas adotadas nos estudos sobre mídias sociais e bibliotecas,
podem ser classificadas quanto a: a) abordagem: qualitativa (5) e quantitativa (4);
b) procedimentos técnicos: bibliográfica (9), documental (3), com survey (1) e
estudo de caso (1); e c) objetivos: exploratória (10) e descritiva (5).
Como técnicas de coleta de dados foram identificados: questionários (4),
entrevistas estruturadas e semiestruturadas (3); observação participante e
sistemática/não-participante (4) e, diário de campo (1).
Observou-se também que apenas um dos artigos analisados empregou a
metodologia de Análise de Redes Sociais (ARS), que admite a teoria dos grafos
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como modelo matemático e, quanto às técnicas de análise de dados qualitativos,
em apenas um dos artigos, foi identificada a análise de conteúdo. Muitos autores
de metodologia científica afirmam que a adoção de métodos isolados limita o
desenvolvimento da pesquisa social e apontam a combinação ou o uso integrado
de vários métodos como uma forma de superar as barreiras; prática esta
identificada nos artigos analisados.
Quanto ao campo de estudo, é possível afirmar que pesquisas relacionadas
com a temática central analisada têm sido aplicadas às bibliotecas universitárias
(35,5%), bibliotecas em geral (19,4%), bibliotecas públicas (9,7%), bibliotecas
nacionais (3,2%) e aos profissionais de informação - bibliotecários (19,4%) e
profissionais de informação em geral (12,9%).
A partir das categorias propostas por Santos et al. (2013), a organização do
conhecimento produzido na temática analisada permitiu identificar que a maioria
dos trabalhos (48,4%) se refere ao “uso” das mídias sociais, seguido de 19,4%
que abordam “questões teóricas” e 6,5% se enquadram na categoria “avaliação”.
Nenhum trabalho foi inserido nas categorias: desenvolvimento, políticas e ética.
No entanto, propõe-se uma ampliação do modelo proposto por Santos et al. (2013)
com a inserção da categoria “competência em informação”, que apresentou um
número considerável de trabalhos (25,8%). Para este grupo, sugere-se a seguinte
definição: desenvolvimento de habilidades para o uso e análise das TIC, incluindo
as novas formas de aprender e produzir conhecimento.
Enfim, a partir da ordem sistemática do Tesauro Brasileiro da Ciência da
Informação do IBICT (PINHEIRO; FERREZ, 2014) utilizada, neste estudo, para
delinear o conteúdo que tem sido discutido no domínio analisado, os artigos foram
classificados em: 3.1 Gestão de bibliotecas e recursos de informação (marketing
da informação) (6,5%); 3.2 Usuários e usos da informação (redes sociais, mídias
sociais, diretrizes, web 2.0, apropriação, capital social) (41,9%); 4.2 Gestão do
conhecimento (3,2%); 6.2 Comunicação e acesso a informação (disseminação da
informação) (6,5%); 6.2.1 Direito a informação e propriedade intelectual
(privacidade) (3,2%) e 6.4 Sociedade da informação (redes sociais, mídias sociais,
web 2.0, biblioteca 2.0, biblioteca colaborativa, competência em informação,
alfabetização informacional, letramento informacional (38,7%).
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Além de contribuir com a qualificação e definição da intenção do domínio
analisado, considera-se que a experimentação dessa metodologia de
categorização dos assuntos discutidos nos artigos permitiu a indicação de novos
termos, para aprimoramento da representação de conceitos ainda não
contemplados no Tesauro do IBICT, como mídias sociais, web social, web 2.0,
capital social, apropriação, dentre outros.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com este estudo foi possível identificar que a temática mídias sociais e
bibliotecas tem sido discutida desde 2007 em poucas produções científicas da
Ciência da Informação no Brasil (7,5%), apesar de a maioria de sua comunidade
epistêmica ser composta por pesquisadores brasileiros, como formação em
biblioteconomia, com destaque para G. A. Aguiar, A. Calil Júnior, E. C. D. Côrrea,
M. Tomaél e D. V. Vieira.
Uma das limitações identificadas na aplicação desta pesquisa se refere à
dificuldade na padronização da identificação dos autores. A escolha pelo mesmo
tratamento para autores citantes e citados quanto à normalização de sua formação
ou área de atuação (modo como o autor se identifica na publicação) exigiria uma
investigação minuciosa para recuperação desta informação em todas as
publicações dos autores citados. A restrição apenas à formação ou à vinculação
compromete a análise da interdisciplinaridade na trajetória do pesquisador
analisado, e consequentemente, a forma de abordar uma pesquisa a partir de sua
formação mais generalista ou especialista.
Outro fator que impacta diretamente nesta análise é a subjetividade na
forma como o autor se identifica ou é reconhecido pela comunidade discursiva.
Nesta mesma vertente, observou-se a restrição do corpus de análise aos termos
de busca (mídias sociais e redes sociais), sinalizando a necessidade de uma
expansão, em um segundo momento, com a inclusão dos termos “Web 2.0”, “Web
social”, “Library 2.0”, “Biblioteca 2.0”, “Bibliotecário 2.0”, “ferramentas
colaborativas”, possibilitando uma perspectiva mais ampliada, representando
melhor a temática estudada no âmbito dos periódicos científicos nacionais da
Ciência da Informação.
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Embora a produção científica da temática analisada tenha se mostrada
ainda incipiente entre os pesquisadores da CI, os resultados apontam que a
maioria dos autores citantes pertence a CI em colaboração com pesquisadores
das Ciências Sociais Aplicadas (Administração e Comunicação Social), Ciências
Humanas (Filosofia, Ciência Sociais e Letras), Ciências Exatas e da Terra (Ciência
da Computação e Química) e Engenharias (Engenharia Química).
Em relação aos autores citados, a maioria também pertence à CI com
contribuição da Comunicação Social e Economia (Ciências Sociais Aplicadas);
Letras e História (Ciências Humanas) e Ciência da Computação (Ciências Exatas
e da Terra). Dentre eles, destacam-se como os mais citados: Manuel Castells,
Jack Maness, Raquel Recuero, Úrsula Blattman e Regina Marteleto, todos
pertencentes à área das Ciências Sociais Aplicadas. Corroborando nossa
hipótese, embora os pesquisadores da CI tenham contribuído diretamente com a
produção científica do domínio analisado, identificou-se que a área tem buscado
subsídio em áreas próximas como a Sociologia e a Comunicação Social, para
fundamentar suas pesquisas.
O caráter multidisciplinar da temática, reiterado pela contribuição de
pesquisadores das mais diversas áreas do conhecimento (Ciências Sociais
Aplicadas, Ciências Humanas, Ciências Exatas e da Terra e Engenharias) remete
ao conceito de interdomínio, apontado por Bufrem e Freitas (2015) como uma
imbricação de domínios, podendo se constituírem em domínios provisórios,
sustentados pelas relações colaborativas que surgem a partir da movimentação
dos envolvidos.
Apesar de “rede sociais” ser o termo mais utilizado pela Ciência da
Informação para nomear os ambientes de interação mediados pelo computador e,
consequentemente, representar o domínio analisado, é possível afirmar que o
termo “mídias sociais” tem conquistado um espaço de destaque, acompanhando o
movimento já percebido na Comunicação Social.
Na etapa de categorização do conteúdo dos trabalhos analisados, a partir
da proposta de Santos et al. (2013), foram identificados como fatores limitadores,
a subjetividade para classificar; a sobreposição do escopo das categorias “Uso” e
“Avaliação” e pertinência de determinado conteúdo a mais de uma categoria,
principalmente àquelas consideradas mais genéricas (uso e avaliação) em relação
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às mais específicas (teoria, desenvolvimento, políticas e ética). Ainda pautado na
proposta de Santos et al. (2013), em relação ao objeto de estudo, apresentam-se
como possíveis brechas de conteúdo as pesquisas sobre desenvolvimento,
questões políticas e éticas. No entanto, a proposta de organizar o conhecimento a
partir de instrumentos de representação da Ciência da Informação (PINHEIRO;
FERREZ, 2014; SANTOS et al., 2013) possibilitou a identificação de novos léxicos
no domínio analisado, para análise e possível atualização de glossários e tesauros
de CI.
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Pós-verdade, fake news e Facebook: discussões acerca da necessidade de
uma alfabetização para a mídia 34
Bianca Giordana ZANIRATTO 35
Universidade Estadual Paulista, Bauru, SP
Resumo
O presente artigo tem por objetivo discorrer sobre as consequências de fake news
(notícias falsas) em um mundo pós-verdade inserido por definitivo em ambientes
digitais. A disseminação de conteúdos falaciosos encontrou terreno fértil na
internet, principalmente nas redes sociais, com consequências danosas nos
âmbitos pessoal, social e governamental. A propagação deste movimento fez soar
um alerta em organizações públicas, privadas e sociedade, no sentido de tentar
frear a disseminação de notícias falsas. Dirigentes e congressistas de vários
países debruçam-se em leis para punir os produtores de conteúdos enganosos. Ao
mesmo tempo, o Facebook, rede social que congrega o maior número de usuários
ao redor do mundo, lançou iniciativas para estreitar os laços com empresas de
mídia no sentido de fomentar uma alfabetização midiática. Uma das frentes é
fornecer formação e ferramentas para que os usuários adquiram competências
para identificar a procedência da notícia. A educação, ou melhor, a
educomunicação, é um caminho imprescindível para uma atuação cidadã em
ambiente digital e fora dele. Essa formação deve, contudo, começar na escola,
com o uso de conteúdos midiáticos dentro da sala de aula.
Palavras-chave: pós-verdade; fake news; educomunicação; cidadania
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Introdução
Nos últimos meses, mais explicitamente desde as eleições norte-americanas de
novembro de 2016, intensifica-se no mundo ações, sejam de empresas –
midiáticas ou não –, organismos governamentais ou provenientes da sociedade
para combater as chamadas notícias falsas (fake news). O movimento vai de
encontro à explosão dos conteúdos falaciosos ou tendenciosos, na maioria das
vezes com motivações escusas, que fazem parte do dia a dia atual principalmente
de usuários de redes sociais digitais.
A maior rede social da atualidade, o Facebook, que atingiu a marca de 1 bilhão de
usuários em 201636, entrou de cabeça na guerra contra o que considera um acinte
para a “construção de uma comunidade global”, a qual rechaçaria a disseminação
de fake news. Na verdade, a empresa pode ser responsabilizada pelos conteúdos
que abriga e responder judicialmente – em âmbito mundial – em caso de danos
morais e materiais.
O inimigo é imponente, já que a indústria de conteúdos enganosos acha terreno
fértil em um mundo no qual a opinião pública é menos moldada por fatos objetivos
do que apelos à emoção e a crenças pessoais (fake news/post-truth37). Alia-se a
isso uma carência na educação para a mídia, ausência de formação cidadã e risco
à democracia.
O presente artigo retoma brevemente a discussão do conceito de verdade, nos
âmbitos filosófico e comunicacional, para mostrar que, além do sentido absoluto
do termo, a ideia de processo elucidaria melhor a busca pela verdade, ou melhor,
“formas de verdade”. A partir disso, analisa o papel da tecnologia, especialmente
da internet, no processo de construção e disseminação das notícias, e
consequente perda de poder por parte dos veículos de comunicação em termos de
monopólio da informação. O processo desemboca na alarmante situação atual, na
qual conteúdos falsos são produzidos e aspergidos sem que nenhum mecanismo
possa dar conta de contê-los.

36 h<ps://goo.gl/tRn9pK
37 h<ps://goo.gl/ur6W2y
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Apesar da pouca confiança na internet como plataforma noticiosa, os usuários
compartilham automaticamente produtos inseridos neste ambiente. Um dos fatores
motivadores é a ausência de educação para a mídia, ferramenta essencial para
uma atuação cidadã em ambientes digitais.
Por fim, o quadro começará a reverter-se com iniciativas, encabeçadas pelo
governo, de alfabetização digital, com apoio da iniciativa privada e sociedade. Este
é um caminho, talvez o principal, para a formação de cidadãos aptos a conviver
com os desafios trazidos pelo mundo digital e participantes, quiçá, de uma
sociedade global como almeja o Facebook.

Verdade e pós-verdade
Desde a Antiguidade, filósofo e pensadores debruçam-se sobre o conceito de
verdade. Platão disse que “verdadeiro é o discurso que diz as coisas como são;
falso aquele que as diz como não são”. O significado do vocábulo em grego
(aletheia) – aquilo que não está oculto, manifestando-se aos olhos e ao espírito, tal
como é, ficando evidente à razão; em latim (veritas) – aquilo que pode ser
demonstrado com precisão; e em hebraico (emunah, palavra que também significa
fé, confiança, etc.) – aquilo que será revelado por intervenção divina, mostra que a
construção semântica passa necessariamente pela cultura. Portanto, a verdade é
convencionada por um grupo conforme seus valores e crenças.
Leibniz chega à conclusão que existem dois tipos de verdade: da razão e de fato.
As da razão são aceitas universalmente, como as ideias matemáticas
consolidadas. As de fato, que se mostram mais adequadas à discussão em voga,
seriam aquelas que dependem da experiência, expressando ideias obtidas por
meio de sensação, percepção e memória.
Ainda neste sentido, o Dicionário da Comunicação (2009) traz a expressão
“regimes de verdade” como “formas de verdade”.

[...] Foucault dirá que a verdade não está
dissociada da sociedade; assim, cada
sociedade tem o seu “regime de verdade”, que
reúne o conjunto de regras segundo as quais
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se distingue o verdadeiro do falso e que atribui
ao verdadeiro efeitos específicos de poder.

Para o filósofo francês, não existe verdade fora do poder ou sem poder e é a
própria época que define seus critérios epistêmicos de verdade. Como a
construção do conceito está diretamente atrelada ao poder, nota-se que a verdade
é produzida e transmitida por “grandes aparelhos políticos e econômicos”, tais
como governo, universidades, exército e meios de comunicação, não exclusiva,
mas prioritariamente.
Entre essas instituições, volta-se a atenção à relação entre verdade e meios de
comunicação. Após intensas discussões que abrangeram milhares de pessoas e
centenas de jornalistas nos Estados Unidos, Bill Kovach e Tom Rosenstiel
chegaram a nove elementos do jornalismo, que poderiam ser entendidos como
alguns princípios do oficio. O primeiro deles diz que “a primeira obrigação do
jornalismo é com a verdade” (KOVACH e ROSENSTIEL, 2003, p. 22). Os autores
também atrelam a verdade ao poder e defendem a ideia de uma verdade
funcional, um processo, “uma caminhada na direção do entendimento” (KOVACH
e ROSENSTIEL, 2003, p. 70).
É isso que o jornalismo procura – uma forma
prática e funcional de verdade. Não a verdade
no sentido absoluto ou filosófico. Não a
verdade de uma equação química. Mas o
jornalismo pode – e deve – perseguir a
verdade num sentido por meio do qual
possamos funcionar no dia a dia. (KOVACH e
ROSENSTIEL, 2003, p. 68)

Portanto, a verdade no ambiente midiático não salta aos olhos da sociedade
através de uma geração espontânea, mas tem de ser construída por meio de
técnicas e métodos de investigação, apuração e redação jornalística. Apesar do
campo nebuloso no qual se encontra o jornalismo hoje, não há dúvida que se
espera dos profissionais da informação a busca pela verdade.
Porém, o surgimento e consolidação da internet e, mais recentemente, das mídias
sociais, com destaque para o Facebook, nublou a definição de “profissionais da
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informação”. Isso porque a produção de conteúdo – jornalístico ou não disseminou-se e livrou-se das amarras dos meios de comunicação consolidados.
A despeito do aspecto positivo, a eventual quebra hegemônica da indústria
midiática, o acesso de milhões de pessoas a instrumentos de produção e
disseminação de conteúdo turvou de vez a relação entre mídia e verdade.
E as consequências desta nova dinâmica de poder levaram o Oxford Dictionaries,
departamento da Universidade de Oxford que cuida dos dicionários da instituição,
a escolher o termo pós-verdade (post-truth) como palavra do ano da língua inglesa
de 2016. O adjetivo seria definido como “que se relaciona ou denota
circunstâncias nas quais fatos objetivos têm menos influência em moldar a opinião
pública do que apelos à emoção e a crenças pessoais”. O próprio dicionário
complementa: “in this era of post-truth politics, it's easy to cherry-pick data and
come to whatever conclusion you desire”.
Realmente, parece viável escolher dados para se chegar à conclusão desejada
pelo autor daquele conteúdo, já que, conforme levantamento feito pelo BuzzFeed,
as 20 notícias falsas sobre eleição nos Estados Unidos, em 2016, tiveram maior
engajamento no Facebook do que as 20 notícias reais produzidas por 19 grandes
veículos norte-americanos (New York Times, Washington Post, NBC News, etc.)38.
O levantamento englobou 40 notícias – falsas e verdadeiras – em três meses. As
notícias falsas foram veiculadas em sites que se dizem informativos e blogs. No
início de novembro de 2016, o republicano Donald Trump derrotou a candidata
democrata Hillary Clinton e tornou-se o 58º presidente dos EUA. A última corrida à
Casa Branca gerou uma onda de sentimentos exacerbados e de notícias falsas
que, apesar de não ser possível afirmar, certamente influenciaram o resultado do
pleito norte-americano.
A questão é que se a verdade pode ser obtida por meio de uma experiência
empírica e está atrelada a fatores culturais, o conceito de pós-verdade começou a
se delinear muitos séculos antes da era contemporânea. O poder de alcance é
que se potencializou com as ferramentas digitais. Soma-se a isso a valorização da
emoção acima da razão e se tem um panorama que pode colocar na berlinda os
preceitos democráticos de qualquer nação.

38 h<ps://goo.gl/d5hQ81
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Fake news na era digital
Ao colocar emoção e crenças pessoais acima de fatos objetivos delineia-se campo
fértil para disseminação de notícias falsas. Acrescente-se que, pelo menos em
âmbito nacional, não há uma educação para a mídia, mas antes uma dificuldade
do indivíduo de discernir o que é conteúdo produzido com o propósito de informar
e o que é boato para obtenção de vantagens políticas, econômicas ou pessoais ou
simplesmente aspergir conteúdo não checado. Assim, os interesses escusos que
resultam em notícias construídas com o propósito de enganar o público
conseguem atingir seus objetivos de modo eficiente.
Recentemente, o aumento dessa indústria de notícias falsas fez soar um sinal de
alerta entre pesquisadores de diversas áreas, grande grupos midiáticos e até dos
criadores e controladores do Facebook. A plataforma, que congrega mais de 1
bilhão de usuários, exerce papel primordial neste contexto, já que em países
subdesenvolvidos grande parte dos usuários acredita que a internet é o Facebook
- 55% no Brasil, 58% na Índia, 61% na Indonésia e 65% na Nigéria (Revista
Quartz, fevereiro 2015).
A Pesquisa Brasileira de Mídia de 2016 39, elaborada pela Secretaria de
Comunicação Social da Presidência da República, mostra que, entre os
entrevistados (base de 15.050 entrevistas nos 26 Estados brasileiros e no Distrito
Federal), aproximadamente duas em cada três pessoas navegam pela internet. O
acesso via dispositivos móveis supera o via computador (72% acessam pelo
celular ante 25% pelo CP) e o usuário permanece, em média, um pouco mais de
quatro horas e trinta minutos diariamente na rede mundial. O mesmo levantamento
aponta que 26% dos entrevistados responderem que usam a internet como
principal meio para se informar sobre o que acontece no Brasil (o porcentual sobe
para 49% se forem consideradas as primeiras duas menções) e que o grau de
confiança nos conteúdos veiculados na internet é menor do que nas notícias
transmitidas via suportes tradicionais – TV, rádio e jornais impressos.

39 h<p://www.pesquisademidia.gov.br/
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Tabela 1 – Confiança nas notícias que circulam nos diferentes meios de
comunicação

"
Fonte: Pesquisa Brasileira de Mídia 2016

Mesmo assim, dissemina-se e compartilha-se conteúdo inventado, falso ou não
checado diariamente pela internet e mídias sociais. Desprestigiada, mas ainda
confiável, a mídia tradicional engaja-se em campanhas, séries ou conteúdos cujo
objetivo é entender e discutir os mecanismos de motivação, criação e
disseminação de notícias falsas e, assim, tentar frear seu avanço.
No fim de março de 2017, o portal G1 criou a sessão “É ou não é?” 40, uma editoria
exclusiva de fact-checking (checagem de fatos), na qual são discutidos e
desmistificados fatos inverídicos que foram disseminados como notícias na
internet, principalmente redes sociais, sites e blogs. Já foram abordados temas
como suposto e-mail da Receita Federal (um alerta sobre investigação de
sonegação fiscal), rodízio veicular na cidade de São Paulo, vacina contra febre
amarela (o conteúdo falso afirmava que seria um veneno mortal), operação da

40 h<p://g1.globo.com/e-ou-nao-e/
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Polícia Federal em cervejarias da Bahia (a notícia dizia que testes laboratoriais
teriam detectado urina de cavalo em amostras), prisão de um pai que havia
ensinado a profissão de pedreiro ao filho, potencial mortal da tapioca, consulta
pública cuja votação reduziria o salário dos congressistas brasileiros.
A editoria também traz um texto sobre “Como saber se uma notícia é falsa”. Entre
as orientações estão o procedimento de pesquisar a procedência da página que
abriga o conteúdo, pesquisar se o mesmo assunto é tratado em outros sites ou
páginas, atentar-se para a existência de marcadores temporais, autoria do texto,
fonte de informação (quando há) e o próprio conteúdo, já que notícias falsas
tendem a ser bombásticas. Decerto, há indícios claros que escancaram a origem
inverídica de um determinado texto, mas a própria falta de educação, aliada à
ignorância digital e à tendência de compartilhamento imediato, comportamento
comum nas sociedades digitais, dificultam a instauração da dúvida e a checagem
dos fatos antes da propagação instantânea.
Carvalho e Belda (2017) defendem que “diante desse contexto, caberia ao
jornalismo se reconfigurar tanto nos procedimentos deontológicos quanto
epistemológicos para legitimar esse lugar que, em alguma medida, foi seu nos
séculos XIX e XX”.
Facebook pós-verdade
Para tentar barrar ou ao menos amenizar a disseminação de conteúdo falso,
principalmente no Facebook, principal ambiente para aspersão de fake news, Mark
Zuckerberg começou a formatar, no início de 2017, o projeto News Integrity
Initiative41, um consórcio envolvendo também fundações e instituições
acadêmicas. Um dos objetivos da empreitada é assegurar um ecossistema
saudável de notícias que ganhe forças no ambiente virtual.
O primeiro passo para conter a avalanche de notícias falsas é interromper o
incentivo econômico, pois grande parte das fake news são financeiramente
motivadas. Barrar anúncios em páginas que disseminam conteúdo duvidoso pode
ser um começo para sufocar esse movimento. O projeto ainda pretende construir

41 h<ps://www.facebook.com/NIICUNYJ/
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novos produtos para conter a propagação de falsas notícias e, ao mesmo tempo,
melhorar a diversidade de informação.
A rede social corre contra o tempo, pois, além de milhares de processo para
retirada de conteúdo do ar, é responsável pelos eventuais danos materiais e
morais sofridos pelos alvos dos conteúdos falsos. Governos também se
mobilizam, ao redor do mundo, no sentido de pressionar o Facebook a conter essa
disseminação. No Congresso Nacional tramita o Projeto de Lei nº 6.812/17, de
autoria do deputado Luiz Carlos Hauly, do PSDB do Paraná, o qual dispõe sobre a
tipificação criminal da divulgação ou compartilhamento de informação falsa ou
prejudicialmente incompleta em detrimento de pessoa física ou jurídica na rede
mundial de computadores. A matéria prevê pena de detenção de 2 a 8 meses e
pagamento de multa42 .
No dia 30 de junho de 2017, os ministros alemães aprovaram projeto que prevê
pesadas multas (até 50 milhões de euros) para redes sociais, por discurso de ódio
e fake news. A norma dá prazo de 24 horas após a denúncia para que se remova
conteúdo que fira explicitamente a legislação alemã. Dois dias da apresentação do
referido projeto, em 7 de abril de 2017, o Facebook inseriu na plataforma um link,
em forma de mensagem, que leva para dicas sobre como identificar notícias
falsas. A medida entra em vigor, primeiramente, em 14 países, entre os quais
Brasil e Alemanha. Incipientes ou não, percebe-se um incômodo e esboço de
reação por parte dos Poderes no sentido de cobrar providências e
responsabilidades civis dos controladores do Facebook.
Ao encontro disso, em 16 de fevereiro de 2017, Zuckerberg lançou o manifesto
Building Global Community, no qual conclama os usuários a “construir uma
comunidade global”.
“Today we are close to taking our next step.
Our greatest opportunities are now global -like spreading prosperity and freedom,
promoting peace and understanding, lifting
people out of poverty, and accelerating
science. Our greatest challenges also need
global responses -- like ending terrorism,
fighting climate change, and preventing
pandemics. Progress now requires humanity
42 h<ps://goo.gl/sRMSv3
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coming together not just as cities or nations,
but also as a global
community.” (ZUCKERBERG, 2017)

O tom quixotesco permeia o discurso, pois um dos objetivos da iniciativa é
desenvolver a infraestrutura social para a comunidade, com o propósito de trazer
apoio, segurança, informação, engajamento cívico e inclusão aos usuários da
rede.
E novamente os projetos têm pontos de contato, já que outro braço da News
Integrity Initiative é, segundo Campbell Brown, responsável pelas parcerias
jornalísticas da iniciativa, “ajudar as pessoas a tomar decisões mais informadas,
quando encontram notícias falsas”.
Alfabetização para a mídia, cidadania e democracia
No quinto volume de Educação para a Mídia - Cadernos de Debate da
Classificação Indicativa, lançados pelo Ministério da Justiça do Brasil, em 2014, a
pesquisadora Cecilia von Feilitzen define o que seria alfabetização midiática e
distingue o termo de educação para a mídia.
Alfabetização Midiática, ou o termo cada vez
mais em voga, Alfabetização Midiática e
Informacional, refere-se a conhecimentos,
habilidades ou competências que nós
devemos adquirir em relação à mídia. Já
Educação Midiática – ou Educação em
Alfabetização Midiática, Educação para a
Mídia, Educação para a Comunicação, etc. –
refere-se a um dos processos para obter
Alfabetização Midiática. Assim, enquanto
Alfabetização Midiática é o objetivo, Educação
Midiática é um meio para atingir esse objetivo.
(BRASIL, 2014, p. 15)

Em um mundo cada vez mais digital e – por que não – midiático, ter conhecimento
para compreender e consumir notícias com responsabilidade soa essencial. Desde
crianças, os indivíduos são bombardeados por conteúdos midiáticos – notícias e
propagandas –, os quais exercem influência nas decisões de consumo,
principalmente, mas também em situação cotidianas.
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Von Feilitzen ressalta que a alfabetização midiática e informacional é primordial
“no processo de avaliar quais conteúdos midiáticos podem ser ofensivos,
prejudiciais ou oferecer riscos, bem como para avaliar quais são os objetivos por
trás dos conteúdos apresentados na mídia” (BRASIL, 2014, p. 15). Saber
identificar mensagens falsas, informações tendenciosas ou excessivamente
ideológicas (motivadas por interesses comerciais, políticos ou religiosos) vai ao
encontro de uma cidadania ativa na sociedade.
Para ser efetiva, a alfabetização para a mídia precisa ser fomentada e incentivada
pelos governos. Sem o amparo do poder público, dificilmente ações encabeçadas
somente por empresas, organizações ou sociedade conseguirão êxito mais
abrangente que o pontual, para pequenos grupos. Decerto, há mérito em
promover ações com comunidades específicas, porém, como almeja o cabeça do
Facebook, é preciso construir uma comunidade global que seja alfabetizada
midiaticamente.
Provavelmente, um programa em escala mundial dificilmente será implementado,
principalmente por causa de políticas governamentais distintas entre países. Na
América Latina, todavia, um programa que remonta aos anos 1960 dá um
panorama do que seria possível fazer em termos de educomunicação 43. Trata-se
do Plan de Niños (PLAN-DENI), o qual previa a preparação de professores para
trabalhar com cinema em sala de aula, objetivando preparar as crianças para
analisar produções cinematográficas. O braço brasileiro da iniciativa, em atuação
até os dias de hoje, denomina-se Cineduc – Cinema e Educação, com sede no Rio
de Janeiro, e atualmente capacita docentes para trabalhar com a linguagem
audiovisual nas escolas cariocas.
Uma década mais tarde, no fim dos anos 1970, a Organização das Nações Unidas
para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco), na tentativa de aproximar
comunicação e educação, promoveu encontro no México, o qual resultou em um
plano denominado Projeto Principal de Educação na América Latina e Caribe. A
ideia era usar os meios de comunicação nas escolas para criar uma consciência
crítica frente às mensagens massivas.

43

Educomunicação é um campo teórico-prático que propõe uma intervenção a partir de linhas básicas como:
educação para a mídia, uso das mídias na educação, produção de conteúdos educativos, gestão democrática
das mídias e prática epistemológica e experimental do conceito.
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Gozálvez (2011) defende que as instituições educacionais devem estar abertas às
novas tecnologias de comunicação, não apenas como mecanismos para o
aprendizado e a busca de conhecimento, mas como uma oportunidade para refletir
sobre os usos sociais de tais tecnologias, com recursos para fortalecer a cidadania
audiovisual e midiática.
Assim, formar-se-ão cidadãos preparados para lidar com as novas e velhas
mídias, já que, “a tecnologia da comunicação é indubitavelmente uma ferramenta
valiosa para a condição democrática saudável das nações, promovendo a
participação cívica e informação crítica” (GOZÁLVEZ, 2001).
Uma alfabetização midiática amalgama-se com uma formação para a cidadania.
Por outro lado, indivíduos alijados de conceitos de cidadania dificilmente terão
capacitação, organização e disposição para questionar ou agir contra governos ou
ações que não garantem a democracia. Aliás, não estarão preparados para
escolher representantes que possam assegurar-lhes direitos universais ou
constitucionais. Portanto, uma educação para a mídia contribui para a formação
de cidadãos conscientes, os quais, cientes do seu papel na sociedade, agiriam
para a garantia dos preceitos democráticos por parte dos governantes.
Considerações finais
A disseminação cada vez mais intensa de notícias falsas (fake news) fez soar um
alerta de governos, empresas e sociedade. A falta de preparo para identificar e
lidar com esses conteúdos falaciosos por parte dos usuários de ambientes digitais
(principalmente redes sociais) e, consequentemente, sua disseminação
instantânea, coloca em risco os agentes sociais acima citados.
A produção e veiculação de conteúdos falaciosos, com interesses financeiros,
políticos ou religiosos escusos, vão ao encontro da sociedade pós-verdade, na
qual a opinião pública molda-se mais por emoções e crenças pessoais do que por
fatos objetivos. Decerto, os indivíduos não estão preparados para lidar nem
sequer com as mídias tradicionais, quanto mais com as complexidades e
potencialidades do mundo digital.
Para tentar aplacar esse movimento que pode trazer consequências pessoais,
locais, nacionais e mundiais desastrosas, o Facebook, rede social que congrega
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maior número de usuários ao redor do mundo, encabeça iniciativas que almejam
firmar parcerias com as empresas tradicionais de mídia, no sentido de fomentar
ações e iniciativas que promovam uma educação para a mídia – digital,
principalmente –, fortaleçam a veiculação de conteúdo noticioso confiável e
construam uma “comunidade global”.
Uma alfabetização midiática, porém, envolve necessariamente engajamento
governamental, no sentido de implementar programas educacionais escolares de
educomunicação. Usando a mídia como ferramenta educacional será possível
formar cidadãos ativos que possam garantir a manutenção da democracia, por
meio da escolha consciente e cobrança crítica de seus representantes.
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Think Olga e o caso do estupro coletivo no Rio de Janeiro:
interação online e ação offline44
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Resumo
Este artigo se propõe a analisar como a ONG Think Olga usou suas páginas no
Twitter e no Facebook durante a eclosão e os desdobramentos do caso de estupro
coletivo de uma jovem menor de idade no Rio de Janeiro, em maio de 2016, para
impulsionar uma reflexão coletiva e pressionar órgãos e instituições competentes
para darem andamento às investigações. O trabalho parte do pressuposto de que
as interações no universo online promoveram uma mobilização que desencadeou
ações offline, na medida em que elas alçaram o caso ao conhecimento público. A
análise foi construída a partir do monitoramento das postagens da ONG nesse
período e foca, especialmente, o papel das hashtags lançadas.
Palavras-chave: Think Olga; estupro coletivo; interação online; mobilização;
hashtag.

1 Introdução
A Think Olga nasceu em 2013 como um projeto feminista criado pela
jornalista Juliana de Faria e se tornou uma ONG em novembro de 2015. Ela tem a
missão de “empoderar mulheres por meio da informação e retratar as ações delas
em locais onde a voz dominante não acredita existir nenhuma mulher”47. Com
atuação dentro e fora da internet, a organização utiliza a rede para expandir e criar
atividades capazes de cumprir esse propósito, aproximando-se de uma

44 Trabalho apresentado na mesa de trabalho 10 – Jornalismo, Mídia e Tecnologia, no Primeiro
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modalidade de ativismo que vem crescendo no Brasil e conserva características
específicas, como pontua Rigitano (2003):
A partir da incorporação da Internet, os ativistas expandem suas
atividades tradicionais e/ou desenvolvem outras. A utilização da
rede por parte desses grupos visa, dentre outras coisas, poder
difundir informações e reivindicações sem mediação, com o
objetivo de buscar apoio e mobilização para uma causa; criar
espaços de discussão e troca de informação; organizar e mobilizar
indivíduos para ações e protestos on-line e off-line (RIGITANO,
2003, p. 3).

Além do site, as ativistas responsáveis pelo projeto passaram a divulgar
suas ações nas redes sociais online, como o Facebook, Instagram, Twitter,
Snapchat e YouTube. Cada uma utilizada de maneira específica quanto à
frequência das atualizações e ao tipo e conteúdo das postagens. Por esse motivo,
para os fins deste trabalho, foram selecionados os perfis da Think Olga no
Facebook e no Twitter, que são os mais ativos e permitem uma observação
objetiva dos desdobramentos do caso de estupro coletivo no Rio de Janeiro no
âmbito das postagens do coletivo e seus seguidores.
Ocorrido no fim de semana de 21 e 22 de maio de 2016, o fato ganhou
repercussão na mídia por conta da brutalidade e da exposição de uma menor de
idade. A jovem, na época com 16 anos, foi dopada e violentada por cerca de 30
homens. Além do ato de extrema violência, os criminosos filmaram a ação e
passaram a divulgar as imagens nas redes sociais nos dias seguintes ao crime.
Logo que perceberam o ocorrido, as ativistas da Think Olga deram início a uma
série de ações na rede para garantir o registro de provas, mobilizar órgãos
competentes e pressionar pelo início das investigações do caso. Uma iniciativa
que transitou do meio online para o offline.
Para atingir seu objetivo, a análise proposta iniciou-se com o mapeamento
de todas as ações da ONG nos perfis do Facebook e do Twitter no fim de semana
do crime e ao longo da semana seguinte, para identificar a repercussão dentro e
fora das redes sociais online. Para isso, foi feito o monitoramento manual e diário
das redes citadas, durante todo o período indicado.
Ao definir o corpus e o monitoramento, as pesquisadoras partiram do
entendimento de que a atuação online da ONG se dá na perspectiva da internet
como artefato cultural, definida por Fragoso, Recuero e Amaral, (2015).
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A perspectiva da internet como artefato cultural observa a
inserção da tecnologia na vida cotidiana. Assim, favorece a
percepção da rede como um elemento da cultura e não como uma
entidade à parte, em uma perspectiva que se diferencia da
anterior, entre outras coisas, pela integração dos âmbitos on-line e
off-line (FRAGOSO; RECUERO; AMARAL, 2015, p. 42).

Ou seja, as ações promovidas pelo grupo de ativistas no universo online
também têm reflexos no mundo offline. É isso o que se pretende discutir a partir de
agora, demonstrando como as interações e o uso de hashtags deram vazão ao
caso e desencadearam um processo de mobilização social na rede.
2 A Evolução do Feminismo
“Não se nasce mulher, torna-se mulher”. A famosa frase de Simone de
Beavouir apresentada ao mundo no livro O Segundo Sexo, publicado em 1949,
dialoga diretamente com a premissa básica

do feminismo: a luta pela

desnaturalização do ser mulher. Missão que passa pelo enfrentamento da
hierarquia de gênero, manifestada na concessão de privilégios e na legitimação da
opressão feminina. De maneiras distintas, a questão sistematizada pelo
pensamento de Beavouir norteou a militância feminista entre avanços e
retrocessos desde seu primórdio, identificado por Pinto (2010, p. 15) a partir das
últimas décadas do século dezenove, quando as mulheres se organizaram para
lutar por seus direitos. Especialmente o direito ao voto.
Essa onda inicial do movimento social, entretanto, perdeu força a partir da
década de 1930. O novo ápice se moldou anos depois, em meio à efervescência
cultural, política e ideológica dos anos 1960. A segunda onda do feminismo
emergida nesse contexto incorporou de forma mais incisiva as discussões
delineadas sob um processo de profundas mudanças sociais. Fraser (2007, p.
292) a divide em três fases. Na primeira, o movimento manteve-se estritamente
relacionado a mobilizações sociais que afloraram no turbilhão dos anos sessenta.
Posteriormente, foi atraído para órbita da política de identidades latente nas
discussões dos estudos culturais. E, por fim, passou a ser praticado como uma
política transnacional.
Em meio à crise dos anos 1990 e o impasse político e existencial que
marcou o final do século vinte, o movimento desdobrou-se em novas temáticas,
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fragmentando-se em grupos, expandindo as diferenças e questionando as
identidades até então estabelecidas. Entraram em cena os novos feminismos. As
novas vertentes partiram da diferença como condição latente na prática política. A
identidade passou a ser entendida como um processo múltiplo no qual se
articulam o gênero, a classe, a raça, a etnia e a idade, formando uma
subjetividade complexa e contraditória que não poderia ser reduzida a apenas
uma dessas categorias (GARCIA, 2015, arquivo virtual).
Construindo aquilo que Fraser (2007) chama de uma nova corrente de
reconhecimento e redistribuição, os feminismos lançaram ao centro das
discussões a noção de que o desafio adequado às injustiças de gênero só poderia
ser pleno na medida em que as fronteiras do Estado territorial fossem rompidas.
Também perceberam “a força da opinião pública transnacional, que flui com
supremo desprezo por fronteiras através dos meios de massa globais e da
cibertecnologia. Como consequência temos uma nova apreciação do papel das
forças transnacionais na manutenção da injustiça de gênero” (FRASER, 2007, p.
303).
Essa nova perspectiva passou a questionar não somente a universalidade
do sujeito moderno, mas também a existência de um sujeito feminino único. Ou
seja, o padrão de mulher branca, heterossexual, ocidental e, de forma geral, de
classe média ou alta. Fenômeno alinhado com aquilo que Alvarez (2014, p.17)
chama de sidestreaming, fluxo horizontal dos discursos e práticas de feminismos
plurais para os mais diversos setores paralelos na sociedade civil que marcaram a
vivência feminista a partir dos anos 2000 e contribuíram para a multiplicação dos
campos discursivos do feminismo. Processo acompanhado de perto pela
apropriação de novos espaços de discussão, como é o caso da internet.
As questões consideradas relevantes para as mulheres, sob a
ótica do movimento feminista, na maioria das vezes, não ganham a
importância devida nas discussões públicas, especialmente em
virtude da deficiente inserção na imprensa [...] É nesse sentido que
a internet pode oferecer uma nova oportunidade para o movimento
feminista. Uma possibilidade de se comunicar internamente e
discutir questões relevantes para o movimento; de se comunicar
diretamente com o público, sem o intermédio de jornalistas e de
grandes veículos de mídia; de angariar novos simpatizantes à
causa e mostrar à sociedade onde a desigualdade de gêneros
ainda permanece (HAJE, 2003, p. 91).
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A Think Olga, objeto deste estudo, tenta abarcar a diversidade dessas
correntes e ser um dos expoentes da luta no Brasil, trazendo luz às causas
sensíveis às mulheres e buscando ser uma ferramenta de empoderamento. Meta
que também tenta atingir através dos laços criados com usuários nas redes
sociais.
2.1 O papel da comunicação e das redes sociais
Ao longo do século passado, os movimentos sociais, em especial os
urbanos, reconheceram a importância dos meios de comunicação como
ferramenta para a mobilização social. É quando, segundo Fonseca (2011),
começam a ser produzidos “veículos de comunicação alternativos, de teor
eminentemente combativo, voltados, sobretudo, para a luta política e para a
reivindicação dos direitos de cidadania” (FONSECA, 2011, p.68). O objetivo,
portanto, era a conquista de direitos coletivos e de participação política nas
decisões da sociedade. Torna-se evidente o papel condicionante da mídia: que de
um lado permitia a participação aos que dela desfrutavam e, de outro, excluía os
que estavam privados desse acesso.
Com a digitalização e a conexão em rede por meio da internet, esse cenário
passa por uma reconfiguração. Para Castells (2003), o advento da internet
promoveu tanto a reformulação da sociedade, agora interligada por redes, quanto
a transformação da economia mundial. A internet, que até a década de 1990 era
uma tecnologia com pouca aplicação fora dos muros de centros militares e das
universidades, passa a ser a alavanca que impulsiona uma nova sociedade. Isso
porque trouxe mudanças nas relações de poder, que não estão apenas nas mãos
de quem possui a tecnologia e a usa em benefício próprio. Segundo Castells
(2013), o poder da sociedade em rede está na comunicação.
Os seres humanos criam significado interagindo com seu ambiente
natural e social, conectando suas redes neurais com as redes da
natureza e com as redes sociais. A constituição de redes é
operada pelo ato da comunicação. Comunicação é o processo de
compartilhar significado pela troca de informações. Para a
sociedade em geral, a principal fonte da produção social de
significado é o processo da comunicação socializada (CASTELLS,
2013, p.11).
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O autor, inclusive, cria um conceito para descrever o principal fenômeno
que vem alterando o processo comunicacional a partir do surgimento da internet e,
em consequência, as relações de poder: a autocomunicação de massa. Segundo
Castells, esse é um processo que, ao mesmo tempo em que chega a uma
audiência global, pode partir de uma pessoa, que gera a mensagem, define os
possíveis receptores e seleciona conteúdos da rede que deseja recuperar. “As três
formas de comunicação (interpessoal, comunicação de massa e autocomunicação
de massa) coexistem, interatuam e, mais do que se substituírem, se
complementam” (CASTELLS, 2009, p.88). Portanto, a autocomunicação de massa
é, para Castells, um fenômeno que permite a conquista de autonomia em relação
a diversas instituições da sociedade. Favorecida pelas redes sociais na internet.
É o que trabalha Recuero (2009). A autora afirma que dentre as mudanças
com o advento da rede mundial de computadores, “a possibilidade de expressão e
sociabilização através das ferramentas de comunicação mediada pelo
computador” (RECUERO, 2009, p.24) é a principal delas. Antes, porém, é preciso
entender que:
Uma rede social é definida como um conjunto de dois elementos:
atores (pessoas, instituições ou grupos; os nós da rede) e suas
conexões (interações ou laços sociais) (Wasserman e Faust, 1994;
Degenne e Forse, 1999). Uma rede é uma metáfora para observar
os padrões de conexão de um grupo social, a partir das conexões
estabelecidas entre os diversos atores (RECUERO, 2009, p.24).

Na internet, esses grupos sociais são modificados pela mediação da
tecnologia, ou seja, dos sites de rede social, como Facebook e Twitter,
considerados ferramentas que promovem a interação e facilitam a comunicação.
Sendo assim, o ator, o primeiro elemento que compõe uma rede social, na
internet, é uma representação de um ator social. São espaços de interação online
construídos pelos atores sociais para expressar elementos da personalidade. E
esse processo de construção e expressão de uma identidade é permanente. Pois
é ele que garante a interação na rede. (RECUERO, 2014). No caso deste trabalho,
como será apresentado adiante, a ONG feminista Think Olga é um ator social, que
se faz presente por meio de perfis em diferentes redes sociais na internet,
estabelecendo conexões com outros atores (ou nós).
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Já para entender o segundo elemento, as conexões, é preciso considerar
que elas “são constituídas dos laços sociais, que por sua vez, são formados
através da interação social entre os atores” (RECUERO, 2009, p.30). Para
detalhar essa formulação, Recuero (2009) delimita que a interação é “aquela ação
que tem um reflexo comunicativo entre o indivíduo e seus pares (...). Estudar a
interação compreende, deste modo, estudar a comunicação entre os atores”. E é
por meio dessa interação/comunicação no ciberespaço que se demonstra o tipo de
relação que os atores possuem e como eles constroem os laços sociais. “O laço é
a efetiva conexão entre os atores que estão envolvidos nas interações. Ele é
resultado, deste modo, da sedimentação das relações estabelecidas entre
agentes” (RECUERO, 2009, p.38). E pode ser classificado como forte ou fraco.
Laços fortes são aqueles que se caracterizam pela intimidade, pela
proximidade e pela intencionalidade em criar e manter uma
conexão entre duas pessoas. Os laços fracos, por outro lado,
caracterizam-se por relações esparsas, que não traduzem
proximidade e intimidade. Laços fortes constituem-se em vias mais
amplas e concretas para as trocas sociais, enquanto os fracos
possuem trocas mais difusas (RECUERO, 2009, p.41).

Relação que sustenta e define o uso que é feito das redes sociais na
internet. Principalmente em casos como o da Think Olga, uma ONG que busca
mudar realidades por meio do conteúdo que posta na rede. Compreender a
constituição das conexões entre os atores sociais é o princípio básico para
identificar, por exemplo, o alcance e as estratégias de mobilização adotadas pelos
movimentos sociais; no caso deste estudo, o feminismo. Já outro elemento que
trata da qualidade das conexões de uma rede social na internet é o capital social.
Um conjunto de recursos de um determinado grupo (recursos
variados e dependentes de sua função, como afirma Coleman) que
pode ser usufruído por todos os membros do grupo, ainda que
apropriado individualmente, e que está baseado na reciprocidade
(de acordo com Putnam) (RECUERO, 2009, p.50).

Sendo assim, pode-se dizer que, por meio das redes sociais na internet,
indivíduos e grupos entram em contato com diferentes informações, constroem e
compartilham conhecimentos variados por meio das interações e dos laços que
constroem. No caso da Think Olga, será demonstrado por meio das análises que o
capital social construído entre os atores da rede está relacionado a informações e
conceitos ligados ao feminismo, que objetivam o empoderamento das mulheres.
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3 Da interação à produção de acontecimentos
A proposta de focar a repercussão do caso de estupro coletivo a partir da
atuação da Think Olga na disseminação de informações e cobranças acerca da
condução das investigações se alinha à percepção de que a organização encontra
nas redes sociais digitais, especialmente no Twitter e no Facebook, um ambiente
onde estabelece com seus seguidores aquilo que Primo (2003, p. 62) chama de
interação mútua. Ou seja, permite que cada interagente modifique o outro e juntos
criem um sistema de relações através do compartilhamento de opiniões,
conteúdos e experiências.
Os laços sociais construídos dentro desse sistema podem ser melhor
compreendidos à luz da já mencionada noção de capital social reformulada por
Recuero (2009, p. 50). Principalmente quando sua conceitualização adentra a
concepção de que os recursos mobilizados por um grupo nesse ambiente
interacional, com base na reciprocidade e confiança entre os usuários, também
estão embutidos nas mensagens trocadas através das redes. Por isso, as
conexões construídas, mantidas e amplificadas pela Think Olga no ciberespaço
são indissociáveis dos conteúdos que coloca em circulação enquanto nó em torno
do qual gravitam demais atores sociais:
Os sites de redes sociais permitem aos atores sociais estar mais
conectados. Isso significa que há um aumento da visibilidade social
desses nós. A visibilidade é constituída enquanto um valor porque
proporciona que os nós sejam mais visíveis na rede. Com isso, um
determinado nó pode amplificar os valores que são obtidos através
dessas conexões, tais como o suporte social e as informações.
Quanto mais conectado está o nó, maiores as chances de que ele
receba determinados tipos de informação que estão circulando na
rede e de obter suporte social quando solicitar. Assim, a visibilidade
está conectada ao capital social relacional (RECUERO, 2009, p.
108).

O caráter clusterizador da atuação do coletivo nesse espaço direciona os
assuntos que ganham relevância para seus seguidores e permite que o sistema de
compartilhamento emanado a partir dele embase sua existência, na medida em
que alarga os horizontes e amplia a visão de mundo dos usuários, abrindo
informações, oportunidades e acessos a novos recursos. Inserido naquilo que
podemos chamar de cultura digital contemporânea, o fenômeno se nutre das
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características do modelo interacional moldado dentro dessa fórmula e acaba
promovendo um novo tipo de participação social, pautada numa rede de circulação
de discursos e na criação de um espaço de mobilização. Capaz, inclusive, de criar
um ciberacontecimento.
Desenvolvido por Ronaldo Henn (2013), o conceito de ciberacontecimento
insere-se no arcabouço que sustenta essa nova realidade. Emergido a partir de
pesquisas que investigam a produção de acontecimentos jornalísticos nas redes
sociais, o ciberacontecimento se articula a partir de dois aspectos principais que o
diferenciam dos demais fatos: ele já é potencialmente compartilhado
publicamente, sem necessitar de qualquer mediação institucional, e é midiático por
natureza, produzindo narrativas específicas que, dependendo do grau de
conectividade e compartilhamento que geram, transformam-se em pautas para o
jornalismo.
Sua configuração carrega traços do acontecimento jornalístico,
mas vai além das formatações tradicionais, incorporando novos
atores e dinâmicas de participação e compartilhamento que
interferem na maneira como os conteúdos se espalham (Jenkins et
al., 2013) e interferem na constituição do acontecimento e seus
desdobramentos (AQUINO BITTENCOURT; GONZATTI; HENN;
VIERO; 2015, p.80).

Henn trabalha com seis categorias de ciberacontecimentos: mobilizações
globais, protestos virtuais, exercícios de cidadania, afirmações culturais,
entretenimentos e subjetividades. Cada uma possui especificidades marcantes na
sua constituição e nas narrativas que geram, mas todas contaminam-se entre si e
são catalisadoras de interesse, gerando naqueles que tiveram contato com o
ocorrido a vontade de que outras pessoas tomem conhecimento do que se
passou. Assim, diferenciam-se de outros fatos que passam despercebidos ou que
são pouco comentados (AQUINO BITTENCOURT, 2015, p. 350). Foi justamente
isso que ocorreu com a repercussão do caso do estupro coletivo no Rio de
Janeiro.
O recorte sob o qual delineia-se a reflexão proposta neste artigo demonstra
que essa dinâmica teve início na atuação dos usuários e se disseminou pelo papel
assumido pela Think Olga na trilha da eclosão e repercussão do acontecimento.
Como? A resposta está, especialmente, no fluxo das hashtags, que entendemos
como umas das engrenagens que articulam essa construção coletiva.
Identificamos dois usos específicos desse recurso como relevantes para a
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discussão proposta aqui: a marcação de mensagens individuais como
pertencentes a um grupo particular e a marcação de manifestações como
relevantes para determinados tópicos ou assuntos.
3.1 O caso do estupro coletivo
O caso em torno do qual gravita esta análise ocorreu no fim de semana de
21 e 22 de maio, mas as informações sobre o ocorrido começaram a circular no
início da semana seguinte. O Twitter da Think Olga foi o primeiro espaço
administrado pelo grupo a registrar mensagens sobre o assunto. A primeira
manifestação no perfil do coletivo ocorreu por volta das 11 horas da manhã
daquela quarta-feira (25) de maio. Ela foi uma resposta ao tweet de uma usuária
que marcou o grupo numa postagem que o alertava, assim como a Polícia Federal
e a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, sobre o comportamento de outro
usuário que havia compartilhado o vídeo que se tornaria prova do crime cometido
contra a garota. A partir daí, a cobrança às autoridades competentes começou,
assim como o diálogo direto com os seguidores do Think Olga.
As referências ao Think Olga nas postagens posteriores de usuários
inconformados com o caso vieram acompanhadas de perguntas sobre o
andamento das investigações, questionamentos acerca da postura da mídia
brasileira na cobertura do episódio e mesmo depoimentos de pessoas
incomodadas com a indiferença social diante da chamada cultura do estupro.
Manifestações que apontam para o papel de referência do coletivo diante de um
tema que coloca em primeiro plano os direitos e lutas das mulheres. A decisão do
grupo de participar ativamente da repercussão do caso lançando hashtags que
passaram a direcionar as interações com outros usuários foi parte fundamental da
articulação para dar visibilidade ao caso e criar um movimento de protesto online.
No Twitter, o uso da hashtag #raivacomrazão foi predominante nos dias que
se seguiram aos desdobramentos do caso. O grupo desencadeou uma série de
postagens de seus seguidores, convertendo sua página num mural de
depoimentos reveladores sobre a condição feminina na sociedade
contemporânea. Materializando a noção de Aquino Bittencourt (2015, p. 349) de
que as reações em torno de uma hashtag e as apropriações e produções de
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sentido de um acontecimento ajudam a observar como se dá o engajamento
social.
A repercussão do caso no Facebook do coletivo também aponta para isso.
A página do grupo registrou a primeira postagem sobre o assunto também no dia
25 de maio, poucas horas depois da primeira interação no Twitter. Nesse
momento, ainda não havia informações suficientes e no texto compartilhado fica
claro que a página recebeu muitas denúncias e decidiu se posicionar. Duas
situações referentes a esse post específico chamam a atenção.
A primeira delas diz respeito à cobrança por apuração das denúncias
recebidas. Com o objetivo de forçar uma investigação sobre os fatos que
circulavam na rede, na postagem foram disponibilizados links das páginas oficiais
da Polícia Federal, do Ministério Público e da ONG Safernet no Facebook. A
segunda parte importante da postagem foram as informações sobre o que é
preciso fazer em casos de divulgação de imagens na internet. Como não se sabia
o teor do ocorrido, essa foi uma orientação passo a passo para que provas sobre o
caso não fossem perdidas. O material já tinha sido divulgado por meio de uma
campanha no site Think Olga, inclusive com a criação de mais uma hashtag
própria: #MandaPrints. O link na postagem fez as orientações circularem na rede
novamente.
Duas publicações que vieram na sequência ao caso também merecem
destaque. A primeira delas, no dia 26, quinta-feira, às 14h26, trouxe a já
mencionada hashtag #raivacomrazão. O objetivo era ressaltar que, mesmo
aprendendo desde pequenas a não chorar por ser sinal de fraqueza e a não
demonstrar raiva, as mulheres têm sim o direito de demonstrar “um sentimento
justo diante de tanta injustiça”. No entanto, o grupo ainda esclarecia que era
preciso: “falar de um certo jeito para não parecermos loucas, explicar com muita
calma que é para não soar como exagero. Mas precisamos nos reconciliar com a
raiva que sentimos, pois sem ela não há mudança”. Outro trecho da postagem que
esclarecia a utilização da hashtag dizia que: “a nossa raiva, além de umas às
outras, é tudo o que temos. É o combustível da nossa revolução. É por
partilharmos dela que nos olhamos entre si e podemos enxergar onde dói só por
sermos mulheres, é uma luz que indica o que precisa mudar. Temos raiva porque
temos coração”. E, então, o convite para a militância: “hoje queremos convocar
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todas as mulheres a abraçar a sua raiva e a entender que essa emoção, essa
energia, é só o que precisamos para mudar o mundo. Não vai ter arrego. Nossas
exigências são inegociáveis. Nossos corpos NOS PERTENCEM e o
consentimento nos é SAGRADO. Estamos com raiva e, para ela passar, o
machismo vai ter que passar também. Até lá, nada feito. #RaivaComRazão”.
Juntamente com o texto, a postagem disponibilizava um link para um texto
em inglês que ampliava a discussão sobre a relação das mulheres com a raiva,
intitulado: “Does Your Daughter Know It’s OK To Be Angry?”, de autoria de Soraya
Chemaly e postado na revista eletrônica Role Reboot em 09 de maio de 2016, ou
seja, num momento anterior ao caso de estupro. No entanto, foi anexada à
postagem da Think Olga como forma de dar suporte ao debate e à discussão em
torno do caso de estupro, uma vez que por ter ganhado repercussão, passou a ser
questionado enquanto crime e a própria vítima também passou a ser avaliada em
relação ao seu comportamento.
Já a outra postagem, de 28 de maio, sábado, às 17h02, questionava a
forma como o caso de estupro coletivo vinha sendo conduzido pela polícia.
Juntamente com a frase “É preciso ter coragem pra ser mulher nesse mundo” e a
hashtag #ForaThiers, que fazia menção à saída do delegado Alessandro Thiers da
investigação, foi postada uma reportagem do El País intitulada: “Advogada de
garota carioca: ‘Vou pedir a saída do delegado do caso’”. Na reportagem, eram
esclarecidos pontos da conduta policial que denotavam certa resistência em
considerar o caso como estupro, bem como a forma como os suspeitos estariam
sendo tratados, já que alguns deles prestaram depoimento e foram liberados. A
hashtag #ForaThiers, assim, também foi utilizada nas postagens numa tentativa de
alcançar o maior número de usuários possíveis, inclusive em outras plataformas
mobilizados pelo grupo para se comunicar.
4 Considerações Finais
Um movimento social pressupõe a existência de um processo de
organização coletiva e se caracteriza pela consistência dos laços,
identidades compartilhadas, certa durabilidade e clareza não só no
uso de táticas (mobilizadoras, comunicativas, civil, judiciais etc.),
mas também nas estratégias, como aquelas envolvendo um
projeto amplo de sociedade, ou pelo menos, propostas de
programas para determinados setores (PERUZZO, 2013, p. 76).
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A análise do modo como o Twitter e o Facebook foram utilizados pela ONG
no esteio do caso do estupro coletivo no Rio de Janeiro mostra que o grupo
dialoga com Peruzzo (2013) ao mobilizar atores sociais nesses espaços para
capitanear a indignação de parte da sociedade e direcionar a luta e o
empoderamento das mulheres com argumentos e reflexões sobre a situação atual
delas no mundo e o que ainda pode e deve ser feito para que essa realidade
mude.
As interações moldadas em torno do caso do estupro através do uso de
hashtags, especialmente, são exemplos do capital social constituído pela ONG em
suas redes sociais como parte desse processo. Ao se inscrever como nó na rede
de mobilização emanada de suas ações e dos seguidores que deram vazão ao
caso, a organização assume um papel de referência. Ou seja, as pessoas que
seguem o perfil do coletivo no Twitter confiam em sua idoneidade e, por isso,
corroboram e incrementam seu discurso nas redes sociais. Confirmando que a
confiança vem da crença na reciprocidade, do consenso, do senso cívico
(RECUERO, 2009, p. 45)
O aumento da interatividade diante de um assunto factual como esse
também comprova que os seguidores dos perfis da ONG conferem grande capital
social não apenas ao interagir com o perfil da Think Olga, mas também ao
compartilhar os seus conteúdos em suas próprias timelines e colaborar com as
ações do grupo para resultados offline, construindo um ciberacontecimento capaz
de pautar até mesmo a mídia tradicional. Processo que acaba intensificado diante
de uma situação de tamanha gravidade.
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Resumo
O avanço dos fluxos de informação no ambiente digital turvou a relação clássica
entre os produtores de conteúdo jornalístico – os jornais e os jornalistas – e os
consumidores do material informativo. As novas perspectivas providenciadas pela
web consolidam a possibilidade de divulgação de representações elaboradas de
maneira não-profissional e a disseminação de conteúdos intencionalmente ou não
produzidos sem compromisso com a realidade fática do acontecimento. Este artigo
pretende descrever este cenário, relacionando o nível de engajamento às notícias
falsas com o grau de analfabetismo dos interlocutores, partindo da hipótese que a
falta de leitura da palavra ou da leitura de mundo, conceituados por Paulo Freire, é
diretamente proporcional à adesão a conteúdos noticiosos e outras
representações que não condizem à materialidade fática do acontecimento. Para
tanto, verificará as principais contribuições do educador para o mapeamento do
estado de coisas do analfabetismo. Em seguida, buscará referenciais que
esclareçam o potencial das redes e das mídias digitais em propagar conteúdos de
quaisquer naturezas. A proposta aqui é entender as raízes da capilaridade de uma
informação falsa, bem como propor uma revisão do conceito de checagem, a partir
do colaboracionismo (co-checking), segundo o qual os próprios cidadãos podem
se engajar para, a partir da alfabetização plena, identificar recursos preliminares
das fake news, como improbabilidade, inconsistência, generalismo, reducionismo,
entre outros. Espera-se, com o estudo, apresentar uma contribuição para a
relação entre alfabetização, empoderamento e checagem colaborativa e de
representações.
Palavras-chave: jornalismo; autonomia; checagem de fatos;
Introdução

48

Doutorando em Mídia e Tecnologia, Mestre em Comunicação, pesquisador do Laboratório de Estudos
em Comunicação, Tecnologia e Educação Cidadã (Lecotec) e professor do curso de Comunicação Social das
Faculdades Integradas de Jaú
49

Doutor em Comunicação Social, docente dos programas de pós-graduação em Mídia e Tecnologia
(mestrado profissional e doutorado) e Comunicação Midiática (mestrado e doutorado) da Unesp, coordenador
do Laboratório de Estudos em Comunicação, Tecnologia e Educação Cidadã (Lecotec)

!
397

•

Jornalismo, Mídia e Tecnologia

I Congresso Internacional de Mídia e Tecnologia - “Neil Postman“ e a Nova Ecologia dos Meios
Universidade Estadual Paulista – Unesp, Bauru, Brasil, 04 a 06 de outubro de 2017

O avanço dos fluxos de informação no ambiente digital turvou a relação
clássica entre os produtores de conteúdo jornalístico – os jornais e os jornalistas –
e os consumidores do material informativo. As novas perspectivas providenciadas
pela web consolidam a possibilidade de divulgação de representações elaboradas
de maneira não-profissional e a disseminação de conteúdos produzidos intencionalmente ou não - sem compromisso com a realidade fática do
acontecimento.
O conceito de verdade é historicamente perturbado pela natureza subjetiva
de sua aparição. No jargão popular, o que é verdade para alguém, pode não ser
para outro. O jornalista, por sua vez, trabalha com uma verdade ainda mais
imaterial – aquela com a qual ele não conviveu, e que muitas vezes nem
presenciou. É construída na oitiva das fontes, na coleta de dados, ao sabor dos
imprevistos.
Para Focault (2004), seria possível constituir a economia política da
verdade a partir de suas cinco características históricas: construção na forma de
discurso científico (em oposição ao dogmático); submissão constante aos
preceitos econômicos e políticos; circulação em aparelhos de educação e de
informação; produção controlada por grandes aparelhos políticos e econômicos;
objetivo de debate político e controle social.
Se em parte a definição serve para a práxis jornalística, em outra frente não
basta para identificar os focos de veracidade na produção de conteúdo alternativa
que se apresenta nas mídias sociais. Isso porque, neste campo fluido e disperso
de fluxo informacional, as diferenças entre o fato e o boato trafegam nas sutilezas,
que incluem intencionalidades, potencial de propagação e grau de instrução dos
interlocutores, mais ou menos sujeitos à recepção das chamadas fake news.
Apercebidas dos riscos que esta prática impõe ao jornalismo profissional e
à informação como mercado, as grandes corporações midiáticas criaram seus
próprios mecanismos de fact checking, tais quais ClaimReview (Google), FactChecking Alert (Facebook), Fact Checker (The Washington Post), Agência Lupa
(Folha de S. Paulo), etc.
O filtro das sutilezas do fake news, nestas plataformas, se constrói a partir
de mecanismos automáticos (no caso do Google) ou da checagem “manual”

!
398

•

Jornalismo, Mídia e Tecnologia

I Congresso Internacional de Mídia e Tecnologia - “Neil Postman“ e a Nova Ecologia dos Meios
Universidade Estadual Paulista – Unesp, Bauru, Brasil, 04 a 06 de outubro de 2017

desenvolvida pelos próprios profissionais, com apoio do jornalismo de dados (no
caso da Agência Lupa).
Ou seja: a checagem se presta aos padrões de produção e seleção de
informações já consolidados na prática noticiosa.
O problema da autonomia coletiva
O problema de pesquisa com que o presente estudo se depara é a aparente
falta de estímulo à checagem coletiva e colaborativa da veracidade dos produtos
apresentados, aqui chamado preliminarmente de co-checking. A proposta
considera que o ambiente das mídias sociais se materializa de maneira
colaborativa, razão pela qual os cidadãos podem ser instrumentalizados a
identificar falseamentos, hipérboles e intencionalidades que se materializam na
linguagem e na disposição do conteúdo na rede.
A elaboração do conceito de co-checking está condicionada a importantes
antecedentes teóricos, a saber: a importância da alfabetização como mecanismo
de empoderamento (empowerment) (Freire, 1994), autonomia coletiva (Freire,
1998), controle da opinião pública (Lage, 1998) e modernidade líquida (Bauman,
2000).
A alfabetização é parte do processo a partir do qual o cidadão passa a
nomear sua própria experiência, e portanto, a adquirir capacidade e
empoderamento para ler o mundo a sua volta. Ao se dar conta do poder adquirido
por meio do conhecimento e da interpretação do cotidiano, o cidadão empoderado
realizaria, por si próprio, as mudanças em sua realidade.
A crítica que se faz aqui decorre da característica instrumental que a
alfabetização ganha nas políticas pedagógicas hegemônicas, que possui três
componentes fundamentais, segundo Giroux (1994): não encara a cultura das
classes subalternas como campo de luta e contradição; desconsidera a
necessidade de análise do campo cultural dos alfabetizandos; por fim, resume o
processo de alfabetização como uma necessidade exclusiva dos não-letrados
pobres, obstruindo a relação natural entre conhecimento e poder.
A teoria emancipadora da alfabetização de Freire, baseada nas
experiências cotidianas dos cidadãos, prevê a conquista da autonomia das
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amarras provenientes do sistema capitalista dos países desenvolvidos
tardiamente, a saber: marginalização das escolas; ausência de participação dos
meios de comunicação; hiper-admissibilidade dos produtos da indústria cultural. A
busca dos cidadãos, aqui, é pela “autoria de suas próprias vidas” (1994, p. 6).
A alfabetização crítica é uma precondição para o empoderamento individual
e social. Vale observar que a preocupação predominante de Freire se dedica à
aprendizagem de adultos – ou seja, pessoas que pelo estágio de vida, em tese,
deveriam estar aptos a identificar seu papel no mundo, sua condição de estado e
sua perspectiva de futuro. Por conseguinte, pessoas desprovidas de qualquer
letramento literal (saber ler, saber escrever) e de leitura de mundo (alfabetização
crítica), a rigor, não se reconhecem no sistema de disparidades sociais em que se
encontram e a partir dos quais a sociedade se organiza.
A perspectiva emancipatória da educação está fortemente afetada pelas
contribuições da Escola de Frankfurt, de acordo com Giroux (1986). De fato, as
relações sociais descritas na teoria crítica dos sistemas impõem condições
heterônomas, ou seja, alheias à vontade e à disposição dos indivíduos. Homens e
mulheres sem acesso à leitura teriam pouco ou nenhum poder de escolha a
respeito dos acontecimentos em seu entorno, porque não se aperceberiam nem
sequer de sua existência enquanto atores sociais, pelo total desengajamento
providenciado pela falta de leitura de mundo.
O que se depreende é que a permeabilidade dos indivíduos aos efeitos da
informação – condizente ou não com os acontecimentos – é proporcional ao seu
grau de letramento e, por conseguinte, ao seu potencial de assimilação e de
contestação.
Convencimento e adesão às fake news
Lage lembra que “a arte de convencer pela malícia da palavra é muito
antiga” (1998, p. 104). As técnicas linguageiras para acessar esse recurso são as
mais variadas, e incluem falsificação de premissas e recursos que afetam a
estrutura dos discursos em suas bases sintáticas, semânticas e pragmáticas.
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O autor salienta que “boatos bem concebidos e veiculados são armas
terríveis” (1998, p.107). A informação falsa (falácia) de base pragmática se
sustentaria em sete vetores, descritos a seguir.
Os argumentos ad ignorantiam se estabelecem a partir da premissa de que
toda proposição é verdadeira ou falsa, até que se prove o contrário. O discurso
ganharia uma natureza autônoma, introduzido em um “conceito peculiar de
verdade”, uma verdade arbitrada – em que, até que alguém se dê ao trabalho de
contestá-la – é tacitamente aceita.
Nos argumentos ad baculum, o poder se torna o centro da instituição das
verdades. Informações advindas das instâncias de poder, sobretudo nos períodos
autoritários, sedimentam qualquer (ou quase toda) possibilidade de contestação.
As principais manifestações destas “verdades” se dão na força, na lei e na
erudição discursiva. As falsificações de base pessoais são a base dos argumentos
ad hominem, em que o debate sobre os assuntos de interesse público são
obstruídos por informações irrelevantes ou de foro íntimo de seus envolvidos. É
como em um julgamento, cuja reputação pessoal do juiz, do réu ou das
testemunhas é posta em xeque mais que o mérito da ação propriamente dita.
As falácias adeptas dos argumentos ad verecundiam se apoiam nos
argumentos das autoridades. Ao citar “sábios”, “especialistas”, ainda de que forma
indiscriminada e desconectada dos contextos, o texto ganha espécie de grife
interpretativa, sobre a qual só se oporão outros notáveis, o que Barthes (2007)
chama de “discurso da arrogância”. Observações superficiais demonstram
particular aderência pelos argumentos de generalização, que buscam sintetizar
condutas e comportamentos em madrodescritores arbitrários, como estado de
nascimento, time de futebol ou partido político. As falácias que buscam a
compaixão do interlocutor, afetando seus sentimentos em oposição à
racionalidade, se valeriam dos argumentos ad misericordiam, em que “apela-se à
piedade, à compaixão, à solidariedade humana” (1998, p.116). Nessa estrutura
dramática, a representação do fato ganha ares sentimentais que substituem o
contexto original por um conto novelesco.
Por fim, os argumentos fundados em ignoratio elenchi ignoram o elenco de
fatores que culminam em determinado acontecimento, elegendo uma ou outra
causa para se chegar a uma conclusão: medidas de arrocho financeiro para
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aplacar crises econômicas, por exemplo, são comumente construídas com esta
base argumentativa.
Como se verifica, a natureza das falácias que contaminam a opinião pública
não coincide com a internet – é anterior – e nem é tão evidente como as fake news
que advieram com as mídias sociais. Parte dessas proposições é calcada em
recursos sutis, cuja compreensão dependerá, como pretende este estudo, de alto
nível de alfabetização e potencial de interpretação de texto. A ausência desses
requisitos parece, a esta altura, característica essencial para a permeabilidade às
informações falsas.
Sem os limites impostos pelas plataformas físicas ou unilaterais de
produção de conteúdo, as redes impulsionaram em condições imensuráveis o
alcance das atividades humanas – a ponto de restarem imprevisíveis as
consequências de publicações nas redes. Uma notícia falsa neste ambiente,
portanto, é ainda mais vascularizada que no impresso ou na TV.
Há que se considerar o potencial de participação crítica no ambiente digital:
interatividade, produção de conteúdo a qualquer tempo, acesso às mais variadas
percepções de mundo. No entanto, essa perspectiva não é ilimitada.
Em última instância, a comunicação emancipatória tem uma influência
limitada no processo de liberação coletiva e individual em relação ao
sistema social e histórico em que a mídia digital interativa está encaixada.
(RÜDIGER, 2016, p. 157).

Para além do antagonismo clássico que perfaz interpretações eufóricas
(Levy, 2009) e disfóricas (Bauman, 2000) do enredo proposto pela cultura digital, o
que se verifica é a dualidade de potencial das redes: sua característica mais
pulsante, a possibilidade de compartilhamento e de colaboracionismo instantâneo,
é também o que a sucumbe – a possibilidade de compartilhamento de conteúdos
duvidosos e o aplacamento do colaboracionismo em nome do individualismo na
produção de representações.
Ao abordar as técnicas de redação específicas para a web, Canavilhas
(2012) chama a atenção para a mudança da dinâmica de produção. Se por um
lado a imprensa convencional adota um nível de simplificação ao limite do “leitor
médio”, a web precisa, aliada a esta necessidade, disponibilizar uma arquitetura
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noticiosa que guie o interlocutor, sem a qual “o leitor pode sentir-se num labirinto
onde caminha livremente, mas sem saber se está no caminho certo” (2012, p. 19).
O que se verifica, na maioria das vezes, é que o conteúdo enganoso
também se espelha nesta arquitetura, o que provoca a sensação de veracidade
nos textos compartilhados.
No relatório “Notícias, ‘Fake News” e a Participação Online’”, o OberCom –
Observatório da Comunicação (2017) chama a atenção para esta inconveniente
semelhança. Como não há, nas redes, separadores de categorias que
identifiquem os gêneros noticiosos, diferenciando-os, por exemplo, do conteúdo
recreativo, tudo passa a ser notícia. As consequências de uma falsa linguagem
jornalística são imprevisíveis.
Jornais (...) estabelecem com os usuários um pacto implícito de veracidade,
que não pode ser violado salvo dissolução de qualquer contrato social. O
que acontecerá se o principal instrumento de comunicação do novo milênio
não for capaz de instaurar e controlar a observância deste pacto? (ECO,
2017, p. 72).

No compasso com que as corporações de mídia se apressam em criar
mecanismos de verificação de fatos – tentativa indispensável de preservar seus
espaços no mercado – observa-se poucas iniciativas colaborativas de observação
deste pacto. Há, inclusive, pouca disposição em empreendê-las – engajamento
que necessitaria, em primeira instância, da participação cidadã na rotina da esfera
pública. O que não ocorre, em parte, por causa da infiltração dos assuntos de
natureza privada no debate público. “O que parece estar em jogo é uma
redefinição da esfera pública como um palco em que dramas privados são
encenados, publicamente expostos e publicamente assistidos”. (BAUMAN, 2012,
p. 83).
A consequência dessa migração de interesses, no entendimento de
Bauman, é o desaparecimento da noção de política como deveríamos conhecer –
a capacidade de traduzir os problemas privados em assuntos públicos. Em alguma
medida, cidadãos demonstram absoluto desinteresse por aderir a alguma causa, a
questionar as coisas do mundo.
Tem-se aí o impasse dessa primeira reflexão a respeito da eventual relação
entre grau de instrução, adesão às notícias falsas e eventual colaboracionismo na
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checagem dos fatos. Cidadãos instruídos, ou ao menos letrados, teriam disposição
em participar de iniciativas populares com essa envergadura – o que chamamos,
preliminarmente, de co-checking? É o que pretendemos verificar com o avanço
desses estudos, desenvolvidos em estágio embrionário até a elaboração deste
artigo.
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Comunicação e Tecnologia na Revista Chasqui – 1970 e 198050
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Resumo
A tecnologia é um assunto que sempre mereceu destaque na América Latina,
sobretudo no que diz respeito ao seu uso na comunicação. Um dos pontos a ser
considerado é a tardia chegada dos veículos, além das funções que exerceram
desde sua implementação até chegarem ao status de veículos de comunicação de
massa, como pode ser visto no caso do rádio e, posteriormente, da televisão, no
Brasil, por exemplo. Para entender de que maneira essas mudanças foram
observadas pela comunidade acadêmica da América Latina, tem-se como corpus
de pesquisa a Revista Chasqui, um dos registros das indagações de
pesquisadores de vários países e que tem contribuído para a divulgação de
conhecimento desde a década de 1970. Optou-se pela análise qualitativa das
edições dos anos de 1970 e 1980 para investigar elementos que mostrem de que
maneira a tecnologia auxiliou a comunicação, seu caráter “evolutivo” – verificado
nos idos de 1970, com a comunicação para o desenvolvimento –, e a busca pelo
entendimento de como a sociedade estava recebendo as novas formas de
comunicação que aportavam na América Latina. O objetivo do artigo é encontrar
indícios de como a tecnologia afetou a comunicação e a sociedade na qual foi
inserida, para tanto, observar como foram retratadas a implementação e
estruturação do rádio, da televisão, do cinema, dos jogos, entre outros, que
estejam retratados nos artigos que compõem a Chasqui nos anos citados. Como
resultado, espera-se colaborar para a pesquisa em comunicação e tecnologia,
além de delinear a interação entre esses dois elementos em países considerados,
à época, em desenvolvimento, mas que já possuíam criticidade acerca dos
elementos que envolviam a comunicação massiva.
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Introdução
Desde a segunda metade da década de 1950, as questões que nortearam a
identidade latino-americana na área da comunicação social e as discussões sobre
a existência de uma Escola Latino-Americana na área da Comunicação têm sido
abordadas de forma recorrente. Essa produção tem gerado uma série de reflexões
sobre a importância de uma integração, quer seja ela econômica, social, cultural
ou comunicacional. Também tem suscitado diversas críticas aos ideais de um
pensamento homogêneo. O que temos percebido é uma busca pela
democratização da comunicação, mostrada através das diversas investigações,
gerando construções teórico-metodológicas e reunindo pesquisadores em
associações que, imbuídos de um sentimento de identidade, buscam um
referencial capaz de dar conta da diversidade na área da comunicação que
permeia toda a América Latina.
Os diversos modelos teóricos conceituais e as matrizes formuladas a partir
do modelo de Lasswell, da década de 1940, possibilitou a definição matemática,
amparada pela magnitude estatística da informação. Permitiu, em outras palavras,
a medida quantitativa de uma mensagem em função de seu grau de probabilidade.
Fazendo uma breve análise em função da trajetória evolutiva da
comunicação podemos afirmar que o campo comunicacional consolidou-se
através dos contextos e paradigmas utilizados nas pesquisas. Isso se evidenciou,
segundo Martín-Barbero (1999), quando Adorno e Horkheimer tiveram a tarefa de
repensar interdisciplinariamente a comunicação, utilizando para isso a Filosofia, a
Sociologia e a História. Esses estudos trouxeram o universo da cultura, bem como
os reflexos que o processo de comunicação teria na fronteira entre as relações de
racionalidade tecnológica, com a lógica do produto que seria disponibilizado.
A pesquisa em comunicação na América Latina
Nos anos de 1970, o interesse pelos processos e meios de comunicação
ganhou sua legitimidade acadêmica. De um lado Marshall McLuhan “(...) inverte o
pessimismo de Adorno reescrevendo a história do Ocidente a partir dos meios -
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desde o alfabeto, a imprensa e a literatura até a fotografia, o rádio, o cinema e a
televisão - como protagonistas das trocas mais decisivas 54” (MARTÍN-BARBERO,
1997, p. 6). Com os termos Aldeia Global e o Meio é a Mensagem, McLuhan
propôs a reflexão da relação constitutiva da cultura com as técnicas, das
mediações que operam em nossos sentidos. Para ele, era possível ligar a
revolução eletrônica com a recuperação dos sentidos como o tato, o olfato,
atrofiados pelo império das letras e dos livros.
Em toda a América Latina, esse cenário não foi diferente. A crise
desencadeou a preocupação com a Política Nacional de Comunicação – PNC -, já
introduzida na América Latina nos anos de 1970 e tendo em Luis Ramiro Beltrán
um dos seus principais articuladores. Desde essa época aconteceram diversas
tentativas de implantar políticas democratizadoras de comunicação em países
latino-americanos. Podemos citar o caso venezuelano, com a criação do Conselho
Nacional de Cultura, conhecido como projeto Ratelve55. O desenvolvimento desse
trabalho encontrou dura oposição dos meios de comunicação. Contudo, os anos
de 1970 foram marcados pela crítica ao conhecimento existente. Abalizou este
período o grupo dos inovadores, que definiu com maior nitidez a natureza do
campo comunicacional latino-americano.
Com esse panorama, o interesse pelas pesquisas dos fenômenos da
comunicação ganhou espaço tanto nas universidades como nas empresas. Ambas
buscavam nas evidências empíricas, consolidadas pela cientificidade das escolas,
qualificar profissionais, de forma a orientá-los nos novos caminhos das
“engrenagens midiáticas”.
O desenvolvimento da pesquisa, marcado até então pela atuação coletiva,
deu lugar a uma comunidade científica, composta por jovens pesquisadores,
atuando “(...) organicamente, porém de forma sintonizada com as demandas locais
e nacionais”. Essa etapa foi marcada pela intercomunicação entre os diversos
54 Tradução nossa.
55 O Projeto Ratelve nasceu de uma nova proposta de comunicação alternativa na Venezuela. Criado em

1975, por força de lei, o Conselho Nacional de Cultura tinha como funções básicas tratar da política cultural do
Estado. O Projeto Ratelve foi resultado de um dos comitês criados por este Conselho, tendo o rádio e a
televisão como seu objeto de estudo. Este comitê produziu um informe intitulado Diseño para una Nueva
Política de Radiodifusión del Estado Venezuelano (Projeto Ratelve), que tratava dos objetivos particulares,
instrumentais, alternativas de uso, propriedade, difusão, evolução, aspectos institucionais, funcionais,
conteúdo, fontes de financiamento e recursos humanos. Enfim, tratou-se de um projeto completo que visava à
adoção de uma nova radio-televisão no país (LANDI, s/d, p. 245-249).
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pesquisadores que “(...) ilhados dentro dos campi”, passam a buscar o intercâmbio
como forma de consolidação das experiências acumuladas (MARQUES DE
MELO, 1998, p. 69).
Na década de 1940 surgem os primeiros estudos midiáticos que configuram
a essência de um Pensamento Comunicacional Latino-Americano. São análises e
reflexões sobre jornalismo e publicidade, correspondendo às experiências vividas
pelas novas gerações de profissionais atuantes no mercado. Posteriormente, nos
anos 1950, ampliam-se as temáticas para outras áreas do desenvolvimento da
indústria de comunicação. Forma-se assim, o embrião da Escola Latino-Americana
de Comunicação (Elacom), que tomaria corpo na década de 1960 sob a égide do
CIESPAL (Centro Internacional de Estudos Superiores de Comunicação para a
América Latina), que se instala em Quito, no Equador. E exatamente nesse
cenário conturbado que um grupo de pesquisadores (Antonio Pasquali, Luis
Ramiro Beltrán, Jesus Martín-Barbero, Alejandro Alfonzo, Marco Ordoñez, entre
outros), comprometidos com o avanço do campo acadêmico na América Latina,
vislumbraram a importância e a necessidade da difusão desses ideais e a criação
da Revista Chasqui, pelo Ciespal, possibilitou essa ação.
Revista Chasqui
De acordo com o site, a Revista “(...) Chasqui es una publicación pionera en
el campo comunicológico latinoamericano y se propone como un espacio para el
desarrollo de un pensamiento construido desde el Sur geopolítico.” (CHASQUI,
WEB, 2017). Um dos principais desafios da Chasqui tem sido motivar a
comunidade acadêmica para o trabalho conjunto e, sem dúvida, constituiu-se em
uma das publicações responsáveis pela disseminação das ideias da Escola
Latino-Americana de Comunicação, estimulando o desenvolvimento das pesquisas
aplicadas, realizando um trabalho produtivo, resgatando a memória do
conhecimento comunicacional e representando um avanço na divulgação e na
consolidação das pesquisas em comunicação, em toda a América Latina.
A edição pelo CIESPAL começa em 1972 trazendo temas como políticas e
estrutura da comunicação, jornalismo, comunicação popular, novas tecnologias e
qualquer tema que tangencia a comunicação e a sociedade, publicando estudos
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que mostram de que maneira as práticas comunicacionais surgiram e foram se
transformando ao longo dos anos.
A revista Chasqui teve uma breve interrupção em sua publicação na década
de 1970, mas retornou ao cenário da divulgação científica no ano de 1981, desta
vez sem interrupção até os dias atuais.
Ainda de acordo com a página da Revista na internet, houve um novo
direcionamento editorial a partir de 2015, que propôs um novo caminho para a
publicação, “(...) con la expectativa de establecer un campo fértil en favor de una
Comunicación comprometida, crítica y latinoamericana.” (CHASQUI, WEB, 2017).
Com isso é possível observamos que a revista assumiu um caráter de
aglutinadora de pensadores da América Latina que trabalham a comunicação em
seus diversos aspectos. Todo seu acervo está disponibilizado em seu site, onde
podem ser acessadas todas as publicações, desde o ano de 1972.
A partir dos trabalhos expostos na Revista Chasqui pode-se ter uma
dimensão do que foi relevante em cada período histórico da América Latina, com
trabalhos de autores que tiveram sua formação – em sua maioria – europeia e
norte-americana, mas que passaram a observar os acontecimentos da região com
criticidade e percepção de que os fenômenos da América Latina deveriam ter um
caráter próprio e, a isso, se deve a construção de uma nova forma de pensar a
comunicação.
Tais pressupostos tratavam da identidade comunicacional na produção de
matrizes teóricas, originadas, na sua maioria, dos centros hegemônicos. Embora
ancorados em diversas correntes europeias e norte-americanas, esses
pressupostos continham “(...) reflexões críticas e ao mesmo tempo estavam
ancoradas em postulados pragmáticos. Mas objetivavam a busca de soluções
para os problemas gerados pela emergente indústria midiática da
região” (MARQUES DE MELO, 2000, p. 7). Esse trabalho objetiva alinhar, a partir
dos volumes da revista entre as décadas de 1970 e 1980 disponíveis online,
algumas dessas reflexões, que serão tratadas nos tópicos seguintes partindo da
visão da comunicação como potência para o desenvolvimento da América Latina e
o tratamento que recebiam os meios de comunicação a partir dessa perspectiva.
Comunicação e tecnologia para o desenvolvimento
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A tecnologia passou a ser um item de extrema relevância quando se pensa
em comunicação. Levando em consideração a chegada da tecnologia e
desenvolvimento tardio dos países da América Latina, esses aparatos aportaram
nesse território com funções muito bem delineadas: a fim de colaborar com o
desenvolvimento da sociedade. Sendo assim, pode-se perceber como os meios
foram estudados – de maneira quantitativa e qualitativa – a fim de entender como
seria possível usá-los com o objetivo do desenvolvimento da América Latina. Tal
pensamento pode ser visto logo em um trecho da primeira edição da Revista, na
qual o pesquisador Gonzalo Córdova insiste que seja preciso descobrir os
“defeitos” existentes na comunicação na América Latina, os quais configuram o
que chama de “incomunicación social”56, além de fazer revisão de uma meta
proposta pela UNESCO que envolve uma equação da quantificação dos meios de
comunicação em relação à evolução dos países em desenvolvimento:
Hace 12 o 15 años la UNESCO señaló índices mínimos deseables
para los países en subdesarrollo. Dijo entonces que debían aspirar
a cubrir lo siguiente por cada 100 habitantes: 10 ejemplares de
diarios; 5 receptores de radio; 2 receptores de televisión; y, 2
asientos en las salas de cine. Estos índices señalados por la
UNESCO, que no conozco que hayan sido modificados, son poco
significativos en la práctica, y menos aún, cuando se estudia la
estratificación de nuestras sociedades; pues si se observa que el
empleo de estos medios en mayor o menor grado se efectúa en
determinadas capas sociales, fácilmente se puede concluir que el
cambio de porcentaje, hacia arriba o hacia abajo, afecta casi
exclusivamente a esas capas que la utilizan, sin que se produzcan
el fenómeno deseable de dispersión y de ampliación en la
utilización de esos medios a los otros estratos sociales, en los
cuales debería medirse el incremento deseado. (CÓRDOVA, 1972,
p. 24)

Essa fala nos mostra que, mesmo no ideário mundial, os meios de
comunicação de massa são extremamente necessários para o desenvolvimento
da comunicação da América Latina, mas também mostra como esses índices
podem provocar leituras equivocadas. Partindo da perspectiva de uma
“incomunicação” na América Latina, denuncia que esses índices não mostram a
qualidade da informação e sua orientação. Além de apontar que, devido à grande

56 Cordoba se refere ao termo cunhado por Antonio Garcia e explica que se refere a “un problema cuya

maginitud acaso no ha sido comprendida ni apreciada en su verdadero dramatismo”. (CORDOBA, 1972, p. 24)
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diversidade, os meios de comunicação não chegaram em todas as localidades ao
mesmo tempo, nem com a mesma qualidade.
Tal ideia é corroborada também por Contreras Budge no artigo “Flujos de
datos transfrontera y cuestiones afines”, no qual o autor discorre sobre as novas
tecnologias e de como América Latina está dependente dos países desenvolvidos
nesse aspecto e como algumas dessas tecnologias poderia uni-la e fazer um
território mais coeso e interligado.
Nesse sentido, também temos a indicação do impresso e da televisão, na
década de 1970, e é citado, em sua maioria, o veículo rádio como um dos grandes
catalisadores do desenvolvimento na América Latina, sobretudo nas áreas rurais.
Aliados a estudos de Paulo Freire e de Luis Ramiro Beltrán, muitos pesquisadores
se dirigiram a cidades e povoados rurais com o objetivo de observar e registrar o
uso do rádio na educação, verificar a eficiência do veículo na informação das
áreas mais afastadas e em como ele estava se tornando uma ferramenta valiosa
na integração dos territórios.
Em outro artigo que mostra essa relação, Benjamin Ortiz Brennan também
traz o conceito de incomunicação, observado na América Latina como um todo, e
problematiza de que maneira os moradores do campo estão inseridos nesse
panorama. O autor indica a tentativa de englobar esses habitantes no programa de
comunicação nacional, mas fala das divergências culturais que existem mesmo
entre moradores do campo e da cidade, apontando as dificuldades da
comunicação no sentido da fala e do manuseio dos meios de comunicação. Ao
finalizar, Brennan defende que a comunicação pode ser útil para o
desenvolvimento, colaborando para melhorias práticas na vida do campo, no
consumo de informações e na expansão do conhecimento, além reiterar a
possibilidade de uma maior unidade entre os moradores do campo com a cidade.
Nessa mesma toada, muitos autores observaram a influência da chegada e
da utilização dos meios de comunicação, como no artigo do ano de 1987:
“Socialización, comunicacion y transformación en la provincia de Bolivar, Ecuador”,
de Pasquiale Iaccio. O autor, que é antropólogo, discorre sobre as mudanças
percebidas em relação às interações sociais e o impacto que isso causa nas
comunidades e afirma que a vida na região por ele observada se transformou
profundamente, assim como as formas de socialização em um nível, também, de
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instrumentos de comunicação. E percebe que dentro de cada comunidade e,
praticamente, dentro de cada pessoa coexistem “(...) contemporáneamente,
aspectos de la vida material y de la cultura tradicional junto a las renovaciones
tecnológicas y de comportamiento importadas de las sociedades
desarrolladas.” (IACCIO, 1987, p. 19).
Iaccio ainda mostra a outra vertente observável em relação ao uso das
tecnologias e meios de comunicação e afirma que
(...) Todo eso tiene también reflejos negativos. Por exemplo,
reduce las ocasiores de socialización de esparcimiento, que
anteriormente se davan com mayor frecuencia em el pueblo de
Salinas, pues por la noche la gente se reunía alredor de uma
guitarra y organizaba fiestas para cada ocasión.
Esto no quiere decir que haya disminuido en Salinas la gana de
estar juntos, sino que, simplemente están cambiando las
motivaciones y los métodos de socialización. (IACCIO, 1987, p. 20)

O trecho mostra o aspecto negativo da inserção das novas tecnologias,
principalmente os meios de comunicação de massa, que passaram a ter um papel
importante na sociedade latino-americana. Apesar do exposto, é percebido pelos
dados levantados que, no geral, os autores se posicionavam de forma que tais
mudanças visavam o desenvolvimento da região e maior integração entre o campo
e a cidade. Além disso, é notado que os meios de comunicação se potencializaram
a partir dos anos 1970 e 1980, pelo que pôde ser visto nos artigos presentes na
Revista Chasqui.
Ideologia e influência dos países do norte
Como esboçado no início deste artigo, muitas ideias “do norte” passaram a
permear as pesquisas dos estudiosos da América Latina: a aldeia global de
McLuhan é um grande exemplo disso. Nesse caso, o autor foi capaz de trazer uma
nova perspectiva – chamada de ocidental – aos estudos europeus, com
atualização e novas aplicações à sociedade à qual pertencia.
No caso da América Latina, os pesquisadores sentiram que deveriam fazer o
mesmo ao olhar os problemas do território e mostrar que tanto as teorias quanto
suas aplicações deveriam ser adequadas aos problemas existentes aqui. Para
tanto, Marcos Ordoñez indica que seria necessário “(...) falar da dependencia
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cultural y establecer su relación con los problemas estructurales de la
comunicación colectiva” (ORDOÑEZ, 1972, p.4). Por isso, muitos dos estudos
encontrados na revista mostram uma observação detalhada dos pesquisadores,
que buscam, antes de tudo, entender como a tecnologia chegou aqui, de que
forma ela interferiu em todo o processo social já estabelecido nos países latinos.
Além da teoria, muitos pesquisadores passaram a se questionar, sobretudo,
o que chegava à região: jornais e materiais impressos, programas de rádio e
televisão, incluindo o cinema e todo produto cultural que vinha dos Estados
Unidos, em sua maioria.
Dois exemplos muito claros focam na produção cinematográfica. O primeiro é
o artigo “El difícil matrimonio entre cultura y medios masivos" de Carlos Monsiváis,
no qual um jornalista mexicano faz uma análise crítica da influência dos Estados
Unidos, principalmente na sociedade mexicana, e afirma – categoricamente – que
“(...) culturalmente, el impacto de la tecnologia es devastador. Inicia la admiración
rencorosa por Norteamérica, infiltra múltiples dudas sobre el porvenir de la
sociedade mexicana, crea relaciones de doblegamiento
psicologico.” (MONSIVÁIS, 1987, p. 8). Já em relação ao conteúdo, para Paul
Little, “(...) desde las primeras películas rodadas em Hollywood hace sesenta años,
el cine de masas ha promovido la ideologia del sistema norteamericano.” (LITTLE,
1987, p. 41). Por meio de uma análise dos filmes “A cor púrpura” (1985), “A
missão” (1986) e “Platoon” (1986) o autor quer mostrar aos leitores que a ideologia
de conquista americana está presente e que nas três produções o cerne é a
dominação, realizada por meio da castração, do assassinato e da sedução,
respectivamente. No artigo intitulado “Consenso, consumo, conquista. Las
transnacionales del cine”, Little ainda faz uma dura crítica às transnacionais do
cinema ao afirmar que tais filmes não “(...) nos concientizan sobre nuestra
realidade, pues ello apoyaría un processo de liberación de los pueblos contra los
sistemas de dominación. Lastimosamente, la liberación no está de venta em los
mercados de la idología de las Transnacionales del cine.” (LITTLE, 1987, p. 47).
No processo de desenvolvimento tecnológico no qual entrou a América
Latina, é possível reconhecer a preocupação dos pesquisadores em relação à
entrada dos meios de comunicação e a interferência que causaram nos países.
Sobretudo pela ideologia que passaram a transmitir, devido aos modelos norte-
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americanos que passaram a permear o imaginário dessa sociedade. Por conta
disso, pode-se constatar que, além da dependência tecnológica – devido à
evolução de técnicas e equipamentos em si – podemos reiterar uma grande
intervenção ideológica, de hábitos e costumes que passaram a fazer parte,
também, das comunidades mais afastadas dos grandes centros da América
Latina, isso tudo por conta da inclusão propiciada pela tecnologia.
“Novas tecnologias” permeando o ensino da comunicação
O último tema a ser analisado neste artigo é a pertinência das tecnologias à
formação dos comunicólogos da América Latina. Atualmente é possível notar
várias dificuldades que os cursos de graduação e pós-graduação têm para se
adaptar a essas tecnologias que chegam e mudam rapidamente a forma de “fazer”
comunicação. Isso aconteceu em diversas épocas: desde o livro que passou a ser
copiado em massa depois da prensa de Gutemberg, até o que vemos hoje com a
questão da internet e sua dinamicidade para agregar conteúdos e, até mesmo,
pedir uma maneira própria do comunicar.
É interessante ver esse percurso indicado pela Revista Chasqui, na qual os
pesquisadores já expunham suas preocupações com o ensino da comunicação.
No artigo “El dilema de la enseñanza de la comunicación”, Peter Schenkel já
expressa que a situação se mostra como um dilema e que é preciso uma atenção
ao assunto e sua complexidade:
Dado el amplio universo de estas nuevas tecnologías, su vasto
campo de aplicación en todos los sectores económicos y sociales y
la velocidade de su introducción – estamos en vísperas de la
sociedad informatizada – resultan obsoletos los sistemas
educativos y currícula que aún hacen caso omiso de esta
revolución científica y tecnológica. El resultado inevitable son
millares de egresados sin uma mínima noción del dinamismo y de
los múltiples efectos que generan estas tecnologías, del modo
profundo en que van revolucionando las economías y estructuras
de los países desarrollados, de la manera como incidirán sobre los
países menos desarrollados y de las formas más convenientes de
enfrentar y preparar a estos países para este arrollador fenómeno.
(SHENKEL, 1987, p. 38)

A preocupação é pertinente, justamente pelo fato de que é preciso mostrar
aos estudantes de comunicação que a tecnologia e a mídia são fatores muito
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importantes em praticamente todas as esferas sociais, já naquela época e ainda
mais na atualidade.
Como pode ser visto na edição especial publicada pela revista em 1986 e
que trouxe artigos que trabalharam a mídia e sua influência nos processos
eleitorais pela América Latina.
Vários artigos revelam a perspectiva política. Proaño mostra a imprensa, o
rádio a televisão, e até mesmo a internet, para falar da manipulação da
comunicação e do uso dos meios de comunicação de massa para transmitir a
imagem desejada do candidato e aumentar suas chances de vencer uma eleição.
Finaliza afirmando que a vitória pode estar inclusive atrelada ao bom uso dos
meios. Ariana Vacchieri pesquisa o caso da Argentina e o processo eleitoral de
1983 e da combinação na utilização dos meios para a publicidade política:
televisão, rádio, jornal, revistas.
Maria Tereza Quiróz traz as eleições de 1985 no Peru e expressa como a
mídia pôde proporcionar aos partidos o resgate da memória coletiva e a
mobilização em torno de alguns personagens e partido naquele ano. “En síntesis,
la preocupación está centrada en cómo la propaganda política puede reconstruir o
modificar la memoria con el objeto de traducirla en un voto, en una opinión, en una
elección.” (QUIRÓZ, 1986, p. 24).
Em outro artigo, “Iglesia eletronica em America Latina”, de Hugo Assman, é
discutida a questão religiosa, bem como a questão da influência dos jogos
eletrônicos por Carlos Eduardo Colina, no texto “Defectos y virtudes de los
videojuegos”. Ou seja, com a tecnologia trazendo novas formas de comunicar e de
socialização, fazia-se – e faz-se – necessário que o ensino acompanhe essas
transformações que resultam em movimentos tão significativos em todos os
âmbitos da América Latina.
Sendo assim, Shenkel ainda reitera que “(...) los currícula (...) deben prestar
más atención al mundo técnico y social que va naciendo y las complejidades que
plantea y a las necessidades de enfrentarse a los problemas generales y
locales.” (SHENKEL, 1987, p. 38). Essa atenção cobrada pelo autor na década de
1980 mostra a atualidade das discussões suscitadas pela revista nas décadas
observadas e a maneira como algumas temáticas continuam sendo problemáticas
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para o espaço diversificado da América Latina. É fundamental endossar e atualizar
o debate acerca dos pontos sinalados nesse artigo.
Considerações
Como parte de um trabalho realizado pelo Grupo de Pesquisa Pensamento
Comunicacional Latino-americano, vinculado ao Projeto Memória, este artigo
trabalhou com edições da Revista Chasqui publicadas entre os anos de 1970 e
1980. As possibilidades de abordagem são inúmeras, no entanto, para este
trabalho, optou-se por verificar três pontos: comunicação e tecnologia para o
desenvolvimento, ideologia e influência dos países do Norte e novas tecnologias
permeando o ensino da comunicação.
Ao abordar esses três aspectos, foi possível entender de que maneira as
pesquisas em comunicação na América Latina se posicionaram durante essas
duas décadas, de acordo com a revista Chasqui. Encontramos um grupo de
investigadores preocupados com o caráter evolutivo da região que poderia
alcançar uma maior unidade com o uso das tecnologias aliadas aos meios de
comunicação. A perspectiva comum nos trabalhos ainda era de um território
marcado pela dicotomia urbano x rural, com muito por fazer a respeito de um
desenvolvimento alavancado por meio das novas tecnologias.
Dependente, tanto técnica quanto teoricamente, a América Latina cultivou
pesquisadores com ideias que tinham seus países como objetivo juntamente com
a intenção de observar para melhorar o espaço onde viviam, além de documentar
suas impressões e criticar os modelos oferecidos pela Europa e Estados Unidos.
Em contraposição a essa dependência, houve também uma percepção de
reforço de identidade, como afirma Shenkel, pois em nenhum continente a
preocupação com os valores locais foi tão evidente e que, apesar da preocupação
sobre a penetração cultural estrangeira, “(...) los esfuerzos por proteger los valores
latinoamericanos autóctonos y sus estilos de vida son particularmente articulados
en la región.” (SHENKEL, 1987, p. 39), evidenciando que a criticidade na América
Latina sempre esteve presente, em maior ou menor grau, mas constante.
Um exemplo disso é o dossiê da Revista Chasqui voltada para a
Folkcomunicação, no ano de 1987 que retrata a observação dos investigadores
sobre os meios de comunicação massivos, como a TV e o rádio, e de que maneira
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os povos periféricos são tratados superficialmente ou ignorados pela grande mídia.
Nessa edição os meios de comunicação mais trabalhados são obras de arte, as
roupas, as festas, os ritos, os costumes, o artesanato e as obras produzidas nos
diversos países da América Latina.
A tecnologia foi vista com receio, mas também com otimismo, já que poderia
trazer possibilidades múltiplas aos países do sul, bem como a comunicação que,
para Martín-Barbero (1999), está em um terreno fronteiriço entre a organização e a
operação; entre a compreensão dos fenômenos e o domínio dos aparatos
comunicacionais. Finalmente, sob nossa ótica, foi isso que a Revista Chasqui
expressou: para quê e de que maneira a tecnologia aliada à comunicação chegou
à América Latina.
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As micro e pequenas empresas nos cadernos de economia do
Jornal da Cidade de Bauru 57
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Resumo
O presente trabalho tem por intenção verificar a representatividade das micro e
pequenas empresas nas reportagens da mídia impressa regional. Para tanto,
procura-se caracterizar o tipo de empreendedorismo promovido pelas reportagens
do veículo impresso Jornal da Cidade de Bauru, pois parte-se da ideia de que o
jornalismo econômico a partir da ascensão neoliberal no Brasil, segundo Kucinsky
(2000), permitiu uma divisão no público para o qual se dirigia, não os
contemplando de forma paritária: um público passou a ser formado por grandes
empresários e profissionais do mercado, instruídos e familiarizados com conceitos
econômicos e, outro, pelo grande público, onde estão inseridos os micro e
pequenos empresários. A partir de uma pesquisa bibliográfica e documental,
pretende-se discorrer sobre jornalismo econômico impresso regional, influência
neoliberal e micro e pequenas empresas. Para, em seguida, analisar 25
reportagens de capa do caderno de economia do Jornal da Cidade de Bauru
selecionadas aos domingos por um período de janeiro a junho de 2017 sob a ótica
da análise de conteúdo de Bardin (2009). Os resultados apontam para um
empreendedorismo de deslumbramento que favorece o protagonismo de grandes
organizações, regionalmente, em detrimento de pequenas e médias empresas que são, na verdade, grandes propulsoras de desenvolvimento nesse mesmo
âmbito local.
Palavras-chave: Jornalismo econômico regional; Micro e pequenas empresas;
Neoliberalismo; Empreendedorismo
Introdução
Este estudo relaciona a cobertura econômica do jornalismo impresso regional com
o universo das micro e pequenas empresas. Parte-se do princípio de que o
Neoliberalismo ao se apresentar à democracia brasileira a partir dos anos 1990
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promoveu uma “ideologização da cobertura macroeconômica” segundo Kucinsky
(2000) e expandiu o jornalismo de negócios, dirigindo suas pautas para dinâmica
de grandes empresas.
No entanto, como reforça Porto (2009) o modelo neoliberal atingiu a população
brasileira de maneira diferenciada e penalizou os setores mais frágeis. Tal
configuração permitiu também uma divisão no público para o qual o jornalismo
econômico escrevia: um público passou a ser formado por grandes empresários e
profissionais do mercado familiarizados com conceitos econômicos e, outro
formado pelo grande público. Esses dois públicos, por sua vez, não são
contemplados de forma igualitária pela cobertura jornalística e o último público se
sente “permanentemente agredido pela linguagem técnica inevitavelmente usada
no Jornalismo Econômico” (KUCINSKY, 2000, p. 168).
As micro e pequenas empresas, que acreditamos estarem inseridas nesse grande
público, são responsáveis, por exemplo, por 53,4% do PIB do comércio brasileiro –
de acordo com a pesquisa “Participação das Micro e Pequenas Empresas na
Economia Brasileira” divulgada em 2014 pelo Sebrae – além de contribuírem em
âmbito regional com a arrecadação de tributos a serem revertidos em serviços e
investimentos de interesse da população (SMPE, 2014).
Dessa forma, considerando essa caracterização do noticiário econômico e a
importância das micro e pequenas empresas para o desenvolvimento local, este
estudo tem por objetivo verificar a representatividade das micro e pequenas
empresas nas reportagens da mídia impressa regional por meio da caracterização
do tipo de empreendedorismo promovido pelas reportagens de economia do
Jornal da Cidade de Bauru.
Para atingir ao objetivo proposto, foi realizada pesquisa bibliográfica e documental,
para discorrer sobre jornalismo econômico impresso regional, influência neoliberal
e micro e pequenas empresas. Em seguida as 25 reportagens de capa do caderno
de economia do Jornal da Cidade de Bauru foram analisadas sob a ótica da
análise de conteúdo de Bardin (2009).
Jornalismo econômico impresso local, empreendedorismo e Neoliberalismo
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A ascensão de novas formas de comunicar, entre elas, aquela que se dá por meio
da internet “não significou a eliminação ou superação dos meios de comunicação
de massa tradicionais” (PERUZZO, 2002, p. 46). Esses meios, cujo tradicionalismo
os faz conhecidos ao longo do tempo – e que incluem o jornal impresso −
continuam gerando novas formas de perceber a realidade, “funcionando como
instituições de socialização, como escolas paralelas, por vezes, mais interessantes
e atrativas que a instituição escolar” (BÉVORT; BELLONI. 2009, p.4).
Refletindo sobre o jornal impresso local como uma dessas mídias, como estará
sendo desempenhada, portanto, a função crítica na construção de um tema como
o do empreendedorismo regional/local que é tão significativo para o
desenvolvimento das cidades e para a representatividade das organizações?
De acordo com Cicconi (2013), o empreendedorismo vem ganhando importância
na economia brasileira e no desenvolvimento regional, além de sua inserção,
enquanto disciplina nas grades curriculares, contribuir com a cultura
empreendedora. Entende-se que o jornal também é um meio de disseminar essa
cultura.
Segundo pesquisa realizada pelo Sebrae (2013)60 para conhecer onde os
empreendedores do Estado de São Paulo buscavam informação, o jornal impresso
aparece como a quarta mídia mais acessada por empreendedores e isso
representa 35% do total de entrevistados na pesquisa.
Nesse contexto do empreendedorismo, destacam-se como organizações locais as
micro e pequenas empresas que podem desenvolver sistemas de produção e
emprego de mão de obra e matéria prima que não sufoquem os recursos locais e
consigam, ainda, promover, entre a comunidade, formas de resistência ao domínio
de grandes corporações que trazem aspectos dominantes dos países e/ou cidades
onde estão suas matrizes (CICCONI, 2013, p. 6).
A pesquisa do Sebrae mostrou que o jornal impresso é ainda a mídia mais
acessada aos domingos, um dia da semana que aparenta ser mais apropriado
para o tempo de dedicação às leituras. Entre os entrevistados que preferem o

60Pesquisa “Veículos de comunicação – onde os empreendedores buscam informação” (2013). Acesso em:

https://goo.gl/ZEJzzy
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jornal, 68% deles escolhem ler o caderno de economia para se informar sobre
gestão e comportamento dos seus negócios.
Visualiza-se, dessa maneira, um protagonismo do caderno de economia no
empreendedorismo regional/local e associado a ele estão as pequenas e médias
empresas - público leitor - que apresenta elevado potencial gerador de empregos,
trabalho e renda para o âmbito local.
Cabe ressaltar que o jornal, nesse sentido, representado por esse protagonismo
do caderno de economia entre os empreendedores, segundo Thompson (1999),
propõe um tipo de interação a que o autor define como quase-mediada, uma vez
que:
Ela cria um certo tipo de situação social na qual os indivíduos se
ligam uns aos outros num processo de comunicação e intercâmbio
simbólico. Ela é uma situação estruturada na qual alguns
indivíduos se ocupam principalmente na produção de formas
simbólicas para outros que não estão fisicamente presentes,
enquanto estes se ocupam de receber formas simbólicas
produzidas por outros a quem eles não podem responder, mas que
podem criar laços de amizade, afeto e lealdade (THOMPSON,
1999, p. 80).

Isso quer dizer que no jornal, é comum o leitor se apropriar dos significados
inseridos no conteúdo que, muitas vezes, provém da percepção do jornalista, das
fontes, dos dados. E essa apropriação sem determinadas reações do público
leitor, como a criticidade ou a reflexão, corrobora em criar certa simpatia pelo
conteúdo tal como é exposto. Ainda mais quando esse conteúdo é pautado por
uma lógica neoliberal.
Quando se trata do jornalismo econômico, de acordo com Kucinsky (2000) há uma
influência do modelo neoliberal na construção de suas notícias. É um modelo que
fez surgir o segmento chamado “jornalismo de negócios” que se preocupa com a
dinâmica de empresas, sobretudo grandes empresas.
É um “jornalismo que não se propõe a explicar e sim a seduzir” (KUCINSKY, 2000,
p. 15), apoiando-se muitas vezes em números, taxas e índices e pouco
contextualizando os fatos noticiosos.
Com isso, ocorreu, então, “uma financeirização do noticiário econômico que entre
os seus efeitos levou para longe o leitor comum” (PULITI, 2009, p.27). E ao levar
esse leitor para longe, o público interessado pelas notícias de economia estaria
sendo fragmentado. Configura-se, portanto, um público composto por grandes
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empresários e profissionais do mercado e outro, composto por um grande público
onde estariam inseridos os micro e pequenos empresários.
A linguagem não contempla esses dois públicos de forma igualitária e o último
público se sente “permanentemente agredidos pela linguagem técnica
inevitavelmente usado no Jornalismo Econômico” (KUCINSKY, 2000, p. 168).
Essa influência neoliberal se deu quando o Estado e aproximou da iniciativa
privada com a intenção de promover uma modernização no setor público. O
modelo econômico neoliberal61 reforça a liberalização econômica na sociedade por
meio do livre comércio, pela desregulamentação e pelas privatizações com
diminuição do papel do Estado.
Quanto às principais razões da adesão do Brasil ao projeto
neoliberal, têm destaques o agravamento da crise econômica,
desencadeada entre os anos de 1989/1990, e o esgotamento do
modelo intervencionista estatal, inaugurado na década de 30
(PORTO, 2009, p. 4).

E, nesse contexto a que Porto (2009) se refere, o jornalismo econômico foi uma
editoria jornalística fundamental para noticiar essa transição do sistema e para
ceder aos componentes da cena neoliberal, como as grandes organizações,
determinado protagonismo. Assim:
Foi decisivo o Jornalismo como linha auxiliar na campanha
neoliberal dos anos 90 pelo desmonte do Estado socialdemocrata,
na sedução dos jovens ao ideal do sucesso pessoal, na
disseminação da nova utopia das classes médias: a de possuir o
próprio negócio. (KUCINSKY, 2000, p. 14)

Verifica-se, dessa maneira, um jornalismo que, então, poderia comprometer a
representatividade dos que buscam suas notícias, pois “imaginar um jornalismo
econômico que se exclua da sociedade e da política é negar-lhe a
cidadania” (BASILE, 2012, p.102).
Micro e pequenas empresas

61 Trata-se de um modelo mundialmente incentivado ao longo dos anos 1990, a partir do Consenso de

Washington, em 1989, nos Estados unidos, que propôs dois objetivos básico: a redução do Estado ao lado do
fim do conceito de Nação e máxima abertura ao capital estrangeiro (BATISTA, 1994). Em síntese, o modelo
deveria vigorar em nome do princípio “da soberania absoluta do mercado autoregulável nas relações
econômicas tanto internas quanto externas” (BATISTA, 1994, p. 18).
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O modelo neoliberal, porém, atingiu a população brasileira de maneira
diferenciada e penalizou os setores mais frágeis do ponto de vista político e
econômico (PORTO, 2009).
Entende-se que entre esses setores está o das micro e pequenas empresas que,
apesar da relevância no desenvolvimento nacional, regional e local, foram
inseridas a um grande público, o qual Kucinsky (2000) se refere no que diz
respeito à cobertura econômica jornalística.
A densidade dessas organizações permite considerá-las neste grande público,
pois segundo relatório do Sebrae (2014) sobre a “Participação das Micro e
Pequenas Empresas na Economia Brasileira”, elas somam aproximadamente 9
milhões no país e representam mais da metade dos empregos formais no Brasil.
De acordo ainda com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2014),
os pequenos negócios são responsáveis por 27% do Produto Interno Bruto
Brasileiro.
Simultaneamente, quando o assunto é o desenvolvimento regional/local, segundo
a Secretaria da Micro e Pequena Empresa (SMPE), o setor das MPEs é ainda
mais indispensável, pois movimenta a economia das cidades e colabora para a
arrecadação de tributos a serem revertidos em serviços e investimentos de
interesse da população (SMPE, 2014).
Mas se o noticiário econômico que essas organizações procuram é por vezes
“financeirizado” (PULITI, 2009) a ponto de se voltar para pautas do jornalismo de
negócios que dão destaque ao grande capital, aos grandes investimentos,
apoiados em taxas e índices discrepantes para o universo dessas pequenas
organizações, qual seria a representatividades delas na mídia regional/local.
Metodologia
O presente estudo considera importante relacionar a cobertura econômica regional
com o universo das micro e pequenas empresas, pois visualiza-se que esses dois
campos são responsáveis pelo desenvolvimento local.
O objetivo é verificar a representatividade das micro e pequenas empresas nas
reportagens da mídia impressa regional. Então, procura-se caracterizar o tipo de
empreendedorismo promovido pelas reportagens do veículo impresso Jornal da
Cidade de Bauru.
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Para tanto, realizou-se uma pesquisa exploratória e descritiva, cujo procedimento
é bibliográfico e documental. Segundo Santaella (2006, p.147), a pesquisa
exploratória:
[...] é uma espécie de prévia da pesquisa que tem por finalidade
ampliar as informações do pesquisador sobre o assunto da sua
pesquisa, tendo em vista seu aprimoramento rumo à elaboração
de um projeto de pesquisa. A descritiva limita-se a descrever,
analisar e classificar fatos, sem que o pesquisador nelas interfira.

Acredita-se que esse tipo de pesquisa contribua para proporcionar “maior
familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo mais explícito ou a construir
hipóteses” (GIL, 2007).
Dessa forma foram selecionadas 25 reportagens de capa62 do caderno de
economia do Jornal da Cidade de Bauru, veiculadas exclusivamente aos domingos
por um período de seis meses, coletadas de janeiro a junho do ano 2017.
A escolha do caderno de economia está relacionada à busca dos empreendedores
por temas relacionados ao empreendedorismo local nesta seção, pois segundo
pesquisa do Sebrae “Veículos de comunicação: onde os empreendedores buscam
informação?” (2013) apresentada neste estudo, os empreendedores buscam
temas de gestão e comportamento de negócios para se informar. Ou seja, inferese que é de interesse esta editoria.
Além disso, Bauru registrou em 2017, aproximadamente, 44. 555 micro e
pequenas empresas 63, o que pressupõe um aumento não só no número de
organizações, mas também na busca de informação por elas entre as mídias
locais, como o jornal impresso, representado neste estudo pelo Jornal da Cidade.
O tema empreendedorismo é explorado, pois compreendê-lo significa identificar
oportunidades para organizações e para as pessoas que fazem parte delas. Ser
empreendedor significa ter capacidade de iniciativa, imaginação fértil para
conceber ideias, flexibilidade para adaptá-las, criatividade para transformá-las
(CICCONI, 2013). Para coletar e analisar as reportagens de capa, será aplicada a
análise de conteúdo de Laurence Bardin (2009) que se trata de:

62 Foram escolhidas apenas as reportagens de capa, pois as demais reportagens do caderno têm caráter

patrocinado de acordo com informação fornecida pelos editores do Jornal da Cidade.
63 Dados do Empresômetro MPE, vinculado ao Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação (IBPT).
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Um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando
obter por procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do
conteúdo das mensagens indicadores (quantitativos ou não) que
permitam a inferência de conhecimentos relativos às condições de
produção/recepção (variáveis inferidas) destas mensagens.
(BARDIN, 2009, p.44).

Entende-se que a análise de conteúdo é um método competente para caracterizar
o empreendedorismo promovido nas pautas do jornalismo econômico a fim de
verificar se as micro e pequenas empresas estão incluídas e representadas − em
sua caracterização − por esse mesmo conteúdo.
As reportagens passaram pelos três momentos da análise de conteúdo: a 1) préanálise; 2) exploração do material; 3) tratamento dos resultados, inferências e a
interpretação. No primeiro momento foram selecionadas as 25 reportagens de
capa publicadas aos domingos pelo Jornal da Cidade. Em seguida, definiu-se três
critérios de análise do conteúdo: critério do tema empreendedorismo; critério da
regionalidade e critério do cruzamento de dados e fontes. Essa segunda etapa
está sintetizada em tabela de forma quantitativa.
Verifica-se, a partir dos critérios se cada reportagem diz respeito ou não ao tema
do empreendedorismo e como esse tema é explorado; se o foco do conteúdo é ou
não regional, visto que 35% dos empreendedores paulistas se informam por
jornais impressos locais (SEBRAE, 2013). E, ainda, se o conteúdo das
reportagens cruza dados e fontes jornalísticas a ponto de permitir ao leitor
questionamentos, indagações, críticas e observações que não se resumam
apenas a se apropriar de informações “alheias” (THOMPSON, 1999). A síntese da
análise, encontra-se a seguir:
Tabela 1 –Reportagens de capa verificadas de acordo com critérios de análise
Data

Título

Tema
empreendedorismo

Foco
Regional

Cruzamento
de dados e
fontes

01/01

Brasil e Estados Unidos
experimentam incertezas

SIM

NÃO

NÃO

08/01

Ganhe o primeiro milhão antes dos
30

NÃO

NÃO

SIM

15/01

Mulheres poupam menos que os
homens

NÃO

NÃO

NÃO
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22/01

Poupança: o investimento preferido
dos brasileiros

NÃO

NÃO

NÃO

29/01

Empreender exige planejamento

SIM

NÃO

SIM

05/02

Saiba o que faz um imóvel se
valorizar

NÃO

SIM

NÃO

12/02

Mercado brasileiro de perfumes
movimentou 5,7 bilhões de dólares

NÃO

NÃO

NÃO

19/02

Saiba como evitar negócios de moda

SIM

NÃO

SIM

26/02

Contribuição mínima de 25 anos
preocupa

NÃO

NÃO

SIM

05/03

Só o crédito para aposentados
cresce

NÃO

NÃO

NÃO

12/03

FGTS: avalie a possibilidade de
investir

NÃO

NÃO

NÃO

19/03

Mudança de casa requer bom
planejamento

NÃO

NÃO

NÃO

26/03

Veganismo cresce no Brasil

SIM

NÃO

SIM

02/04

Número de novos exportadores
cresce 308% na região

SIM

SIM

SIM

09/04

Primeira-dama da Peugeot no Brasil

NÃO

SIM

NÃO

16/04

Franqueado de buffet infantil
comemora evolução

SIM

SIM

SIM

23/04

Geração do milênio quer estabilidade

NÃO

NAO

SIM

30/04

Mercado de trabalho dá sinais de
recuperação no emprego e renda

NÃO

NÃO

SIM

07/05

Queda da inflação melhora renda

NÃO

NÃO

SIM

14/05

Gocil lança sistema inovador em
segurança privada

SIM

SIM

NÃO

21/05

Automóveis que rodam pelo país
estão mais velhos, aponta estudo

NÃO

NÃO

NÃO

28/05

Mercado de turismo volta os olhos
para mulheres que viajam sozinhas

NÃO

NÃO

SIM

04/06

Jovens brasileiras querem
empreender

SIM

NÃO

SIM

11/06

Bauru Shopping anuncia ampliação

SIM

SIM

NÃO

18/06

Franquias que cabem na mala
ganham mercado

SIM

NÃO

SIM

TOTAL

25

S= 10 / N= 15

S=6 / N=19

S=13 / N=12

Fonte: Elaborado pela autora (2017)

A terceira e última etapa da análise que se apresenta nos resultados e discussões
deste estudo condensa o momento em que, segundo Bardin (2009), “o analista,
tendo à sua disposição resultados significativos e fiéis, pode então, propor
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inferências e adiantar interpretações a propósito dos objetos previstos –, ou que
digam respeito a outras descobertas inesperadas” (BARDIN, 2009, p. 127).
Resultados e discussões
Assim, a partir do levantamento de dados e análise das reportagens, verifica-se
que o tema empreendedorismo é recorrente nos cadernos de economia do Jornal
da Cidade de Bauru, pois, dentro de um mês, ao menos uma vez, esse tema
apareceu aos domingos, dia da semana que os empreendedores enquanto leitores
do jornal poderiam estar se dedicando a esse tipo de leitura.
O empreendedorismo como pauta pode estar relacionado ao que Kucinsky (2000,
p.16) chama de “ideologização da cobertura macroeconômica”, uma vez que esse
tipo de apuração expandiu a atuação de um jornalismo de negócios, preocupado
essencialmente com a dinâmica das grandes organizações.
No entanto, tal preocupação pode apresentar um impasse, porque ao tentar
caracterizar o tipo de empreendedorismo, como demanda um dos objetivos desse
estudo, identifica-se justamente a baixa recorrência do empreendedorismo
regional nas reportagens.
Como apresentado na tabela, apenas quatro reportagens abordam o tema
empreendedorismo regional. E todas as vezes que essas reportagens
apareceram, remeteram a um empreendedorismo de grandes negócios, atrelado
às empresas que possuem grande porte. Pode-se identificar um deslumbramento
do tema empreendedorismo voltado para as grandes organizações, observado
em:
1. Número de novos exportadores cresce 308% na região – a reportagem
revela o número de empresas de Bauru e região que ingressaram no
mercado internacional e reforça a importância dos mais de mil
empreendimentos que cresceram. No entanto, não especifica a que ramo
pertencem esses negócios e que impacto geram, especificamente, para a
cidade. A notícia positiva se apoia muito mais no fato de “crescer” por si só,
do que apontar os sujeitos desse crescimento, bem como o segmento a que
pertencem.

!
429

•

Jornalismo, Mídia e Tecnologia

I Congresso Internacional de Mídia e Tecnologia - “Neil Postman“ e a Nova Ecologia dos Meios
Universidade Estadual Paulista – Unesp, Bauru, Brasil, 04 a 06 de outubro de 2017

2. Franqueado de buffet infantil comemora evolução – essa notícia também
apresenta um novo empreendimento para Bauru e logo no início da
reportagem revela que “desafios foram superados”, mais uma vez,
apoiando-se na ideia de que o sucesso venceu. Contudo, é uma
reportagem que menciona a importância do desenvolvimento local, na
seguinte passagem: “os fornecedores do cardápio Casa X de Bauru hoje
são da própria cidade, o que facilita a organização dos eventos e valoriza a
mão de obra local”.
3. Gocil lança sistema inovador em segurança privada – a reportagem anuncia
uma conquista da empresa Gocil que atua em Bauru. Trata-se de uma
empresa de segurança de grande porte que comemora o avanço em seu
sistema de segurança. Na reportagem não se preocupa em problematizar o
uso de sistemas de segurança, por exemplo. Pelo contrário, trata-se o
avanço dessa empresa como elogioso e o promove sem contraposição de
fontes e dados.
4. Bauru Shopping anuncia ampliação – a notícia de novas instalações no
Bauru Shopping, o primeiro e mais antigo shopping da cidade, cita novas
lojas que serão inauguradas no centro de compras. Além disso, as fontes
utilizadas afirmam um “excelente momento”, mas não há contraposição a
essa ideia. Para se referir às lojas, destacam-se atributos como “a maior
rede de bolsas do país”.
Especificamente nessas reportagens, classificadas ao tema empreendedorismo
regional, todas constroem uma imagem do empreendedorismo associado a
palavras como: crescimento, evolução, inovação e ampliação. Todas em um
sentido muito positivo e de uma forma deslumbrante. Contudo, nota-se que tal
realidade não contempla o contexto das 44. 555 micro e pequenas empresas que
existem em Bauru.
Confere-se, assim, que além do jornal emprestar ao público leitor respostas
alheias (THOMPSON, 1999) sem uma interação dialógica, o próprio conteúdo do
caderno de economia analisado privilegia um direcionamento do
empreendedorismo e não abrange um propósito mais crítico, questionador ou
reflexivo.
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Considerações
A partir da articulação entre o referencial teórico deste estudo e a análise das
reportagens do caderno de Economia do Jornal da Cidade de Bauru conclui-se
que o jornal pouco explora a temática do empreendedorismo regional em seu
conteúdo e por sua vez compromete a representatividade das micro e pequenas
organizações nesse mesmo conteúdo.
O conteúdo privilegia o contexto macroeconômico e amplia os acontecimentos
sempre para um âmbito nacional como em “Veganismo cresce no Brasil”, “Jovens
brasileiras querem empreender”, “Empreender exige planejamento” ou em
“Franquias que cabem na mala ganham mercado”, algo que vai ao encontro da
ideia de Peruzzo (2005) de que as ocorrências são pautadas em sua maioria no
sentido nacional e não local.
No entanto, até mesmo quando os fatos dizem respeito ao contexto regional,
incluindo Bauru e cidades próximas, o conteúdo aponta para a
“financeirização” (PULITI, 2009) da notícia. Como em “Número de novos
exportadores cresce 308% na região”, “Gocil lança sistema inovador em
segurança privada” ou “Franqueado de buffet infantil comemora evolução”.
Ao fazer esse recorte do empreendedorismo regional no Jornal da Cidade de
Bauru e analisar as reportagens por um período de 6 meses, é posta à margem a
sensibilização de um nicho importante frente ao desenvolvimento regional de
Bauru: as micro e pequenas empresas.
No caso bauruense, ao procurar por informação, empreendedores de pequenas e
médias empresas, deparam-se com um deslumbramento do empreendedorismo e
o reforço de grandes investimentos associado ao sucesso de negócio que, muitas
vezes, não condiz com a realidade de seu micro ou pequeno empreendimento.
Enxerga-se que essa influência do conteúdo econômico também esteja associada
ao modelo neoliberal que estimula o sucesso de empreendimentos
descentralizados e que se voltem ao capital externo, como na reportagem
“Primeira-dama da Peugeot no Brasil”.
Desse modo, reforça-se a baixa inclusão das micro e pequenas empresas nas
pautas de âmbito local e demandam pesquisas contíguas a essa para entender
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sobre as forças político-econômicas que se estruturam em mídias como o jornal e
que influenciam na representatividade dessas pequenas organizações.
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Além do fake news: o fact-cheking no jornalimo digital brasileiro
nos exemplos das agências Lupa e Truco 64
Angelo Sottovia ARANHA65
Giovani Vieira MIRANDA66
Resumo

A informação é essencial ao exercício da cidadania. Vivemos hoje numa sociedade que tem
excesso de informação, mas nem sempre tem acesso às informações importantes, nem às
verdadeiras. Com a difusão da informação pelas mídias sociais, a checagem dos fatos passou a
ser (re)discutida. O que antes era uma premissa para o bom jornalismo, passou a ser essencial em
meio à difusão acelerada de informações pela internet, principalmente pelos meios sociais. O
presente artigo busca apresentar uma discussão a respeito do fact-cheking no contexto brasileiro
em meio à ascensão das mídias sociais. A investigação empírica se concentra nas experiência do
Truco e Lupa, a partir de uma análise voltada para a experiência de novos formatos e para o uso
de novas ferramentas de checagem da informação ao alcance do cidadão.
Palavras-chave: Jornalismo Independente; Mídia Alternativa; Fact-Cheking; Fake News, Formato
Jornalístico

Introdução
As tecnologias da informação e da comunicação, atreladas à formação de
uma economia global, têm impactado nas relações humanas, criando novos
processos sociais, econômicos e culturais (CASTELLS, 1996). As mídias
atualmente se convergem, em um processo que, segundo Jenkins (2009, p. 29),
não deve ser vislumbrado apenas no âmbito tecnológico, mas principalmente, em
“uma transformação cultural, à medida que consumidores são incentivados a fazer
conexões em meio a conteúdos midiáticos dispersos”.
De acordo com pesquisa nacional da Secretaria de Comunicação Social da
Presidência da República- Secom (BRASIL, 2016), 58% dos brasileiros têm
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acesso à internet. A televisão ainda é a plataforma preferida para consumo de
notícias pela maioria da população, mas, ao analisar esse consumo por faixa
etária, é possível verificar que a internet é a plataforma preferida pelos brasileiros
com idades entre 12 e 15 anos e/ou pessoas com nível universitário. Entre os
usuários da mídia tradicional que também têm acesso aos dispositivos móveis,
20% disseram preferir ler jornais e revistas pelo celular. Já entre os usuários de
tablet, este número sobe para 55%. Entre os usuários da rede, os mecanismos de
busca são citados como a principal fonte de notícias (55%), com as redes sociais
logo atrás, em segundo lugar (51%), seguidos por: 37% portais, 35% sites de
notícias, 25% sites de mídias impressas, 20% sites de emissoras e 7% blogs
(BRASIL, 2016).
Segundo a pesquisa “Consumo de Notícias do Brasileiro”, realizada em
parceria entre a Advice Comunicação Corporativa e a BonusQuest, a internet é a
principal fonte de informação para 68% dos brasileiros: soma de portais (28%),
jornais on-line (26%) e redes sociais (14%) significa que 68% dos brasileiros têm a
internet como sua principal fonte de informação.
A informação se tornou um bem disputado e de valor crescente – as
pessoas querem produzir e compartilhar conhecimento, em uma cultura cada vez
mais participativa. Com a difusão da informação pelas mídias sociais, a checagem
dos fatos passou a ser (re)discutida. O que antes era uma premissa para o bom
jornalismo, passou a ser essencial em meio à difusão acelerada de informações
pela internet, principalmente pelos meios sociais.
Plataformas como Facebook, Twitter e Whatsapp favorecem a replicação de
boatos e mentiras. Grande parte dos factóides são compartilhados por conhecidos
nos quais os usuários têm confiança, o que aumenta a aparência de legitimidade
das histórias. Os algoritmos utilizados pelo Facebook fazem com que usuários
tendam a receber informações que corroboram seu ponto de vista, formando
bolhas que isolam as narrativas às quais aderem de questionamentos à esquerda
ou à direita
A imprensa, que é tradicionalmente responsável por checar os fatos e
construir narrativas baseadas na realidade, tem tido obstáculos para disputar
espaço nas redes sociais. Em junho de 2017, o Facebook alterou seu algoritmo de
forma a diminuir o alcance de postagens de sites noticiosos e privilegiar o de
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amigos e familiares. Em paralelo, a imprensa que checa fatos antes de publicá-los
compete por espaço com uma ampla gama de veículos de informações falsas. Um
site com um bom design pode bastar para convencer um leitor da veracidade de
uma informação.
De acordo com um levantamento do Grupo de Pesquisas em Políticas
Públicas para o Acesso à Informação (Gpopai)67 da Universidade de São Paulo
(USP), cerca de 12 milhões de pessoas difundem notícias falsas no Brasil – as
chamadas fake news –, principalmente as de conteúdo político. O número
representa cerca de 6% da população brasileira, mas ao considerar que cada
usuário das redes sociais tem, em média, 200 conexões, os autores do
levantamento acreditam que quase todos os brasileiros tomam contato
diariamente com notícias falsas por meio da internet. A conclusão dos analistas da
USP é resultado de um trabalho de monitoramento de 500 páginas de conteúdo
político falso ou distorcido realizado durante o mês de junho deste ano.
Novidades e desafios para o Jornalismo em um cenário convergente e
participativo
Na sociedade informacional e convergente, processos disruptivos vêm
atingindo setores da imprensa que sempre basearam suas receitas na produção
em escala industrial de informação e na venda de espaços publicitários. Com a
decadência desse modelo, já se fala no surgimento de um jornalismo pósindustrial. O termo ganhou fôlego em relatório da Universidade de Columbia, nos
Estados Unidos, e revela que mudanças no ecossistema do jornalismo estão
provocando alterações nos processo de produção das notícias. Se, no século XX,
as empresas jornalísticas seguiam uma lógica industrial, essa lógica deixou de
fazer sentido no começo deste século, dando origem ao que os autores chamam
de jornalismo pós-industrial. Na atual conjuntura, é crescente a fuga de
publicidade dos meios tradicionais que financiaram o jornalismo durante o século
passado. E o cenário não é muito animador quanto à retomada da publicidade
perdida para a Internet, onde as marcas podem chegar diretamente ao consumidor
67

http://ibidem.org.br/tag/grupo-de-pesquisa-em-politicas-publicas-para-o-acesso-a-informacaogpopai-dausp/
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sem o intermédio de um meio de comunicação de massa. Assim, se as atuais
empresas quiserem sobreviver, deverão repensar seus métodos de trabalho e criar
novas formas de produção baseadas nos meios digitais. Para isso, o papel dos
jornalistas e das instituições é fundamental.
Anderson, Bell e Shirky (2013) listam as cinco grandes convicções a
respeito do jornalismo:
1. O jornalismo é essencial;
2. O bom jornalismo sempre foi subsidiado;
3. A Internet acaba com o subsídio da publicidade;
4. A reestruturação se faz, portanto, obrigatória;
5. Há muitas oportunidades de fazer um bom trabalho de novas maneiras.
O jornalista não vai ser substituído, mas terá seu trabalho modificado. Em
meio ao turbilhão de informação trafegando na rede, o jornalista pós-industrial teria
a obrigação de dar ordem a essa enxurrada de informações, verificando,
interpretando e dando sentido ao que é recebido, muitas vezes de pessoas que
não são jornalistas. Dessa forma, em alguns casos, as multidões e os amadores
podem exercer o papel de um jornalista de maneira satisfatória, em determinados
casos, mas, em outros, o jornalista sempre será melhor. Num terceiro momento,
as máquinas podem substituir o jornalista, principalmente com algoritmos capazes
de produzir relatos de fatos previsíveis.
Entender a reviravolta na produção de notícias e no jornalismo e
decidir qual a maneira mais eficaz de aplicar o esforço humano
será crucial para todo e qualquer jornalista. Para determinar qual o
papel mais útil que o jornalista pode desempenhar no novo
ecossistema jornalístico, é preciso responder a duas perguntas
correlatas: nesse novo ecossistema, o que novos atores podem
fazer, hoje, melhor do que jornalistas no velho modelo? E que
papel o jornalista pode desempenhar melhor que ninguém?
(ANDERSON; BELL; SHIRKY, 2013, p. 42).

O jornalista pós-industrial deve ter uma lista de habilidades desejáveis.
Essas habilidades são divididas em soft skills (mentalidade, capacidade de
articular redes, eficiência, originalidade e carisma) e hard skills (conhecimento
especializado, capacidade de interpretar dados, personalidade, habilidade de gerir
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projetos, capacidade de compreender dados públicos, conhecimentos em
programação e habilidades narrativas).
As instituições, para Anderson, Bell e Shirky (2013, p. 57), são, acima de
tudo, “uma série de normas sociais que criam padrões estáveis de
comportamento”. Essas instituições estariam vivendo um momento tanto de
desgraça quanto de ressurgimento. No atual cenário, instituições estão
colapsando, outras estão surgindo e algumas estão se reinventando ao mesmo
tempo em que enfrentam um dilema: enquanto essa inflexibilidade de normas e
padrões foi benéfica a eles em um contexto anterior, no atual estado do jornalismo,
estaria dificultando a tomada de medidas necessárias para que elas se adaptem
ao novo paradigma. Essa inadequação de processos costuma ser ainda mais
visível em redações que produzem conteúdos para plataformas digitais, que ainda
estão presas a métodos anacrônicos de trabalho. A nova concepção de modelo de
produção rompeu com a linearidade industrial presente até então nas empresas de
mídia. As bruscas mudanças provocadas pela Internet estão levando ao fim da
linearidade dos processos e à passividade do público.
Ao falar de “ecossistema”, os autores dão a entender que todas as
instituições sempre foram interdependentes. A chegada da Internet não trouxe um
novo ator ao ecossistema anterior, mas programou um novo ecossistema
totalmente diferente do anterior. Diante dessa nova situação, seria necessário que
as instituições jornalísticas aprendessem a atuar em parceria com indivíduos,
organizações e redes para aumentar seu alcance e diminuir custos. Segundo eles,
tudo o que estará em alta daqui a sete anos já está criado, mas ainda não se
popularizou de maneira satisfatória. O exemplo maior é o YouTube, que já existia
em 2006. Além disso, as mudanças nos processos de produção se aprofundarão,
e será papel de jornalistas e instituições propor as alterações necessárias.
Com as mídias massivas, “a opinião pública é enquadrada e agendada
pelos mass media, havendo debate a posteriori, fruto do consumo de informação
editada por grandes conglomerados de empresas de comunicação e jornalistas
profissionais” (LEMOS, 2011, p. 1). Essa esfera midiática cria a noção de público e
opinião pública ao mesmo tempo em que enfraquece o debate e a participação
política, devido à crescente confusão entre fatos e entretenimento.
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As mídias pós-massivas, por sua vez, se caracterizam principalmente pela
capacidade de gerar comunicação e diálogo entre “consciências engajadas em
romper o isolamento e em compartilhar uma atividade conjunta” (MARTINO,
2001). Essas mídias são marcadas por “um novo formato de consumo, produção e
circulação de informação que tem como característica principal a liberação do polo
da emissão, a conexão planetária de conteúdos e pessoas e, consequentemente,
a reconfiguração do espaço comunicacional” (LEMOS, 2011, p. 2). Assim, Lemos
salienta que, neste início de século, estamos diante de um sistema comunicacional
em que convivem mídias massivas e pós-massivas, o que possibilita o surgimento
de uma esfera comunicacional em que a conversação se dá no seio mesmo da
produção e das trocas informativas, entre atores individuais ou coletivos (LEMOS,
2011). Essa nova esfera marca uma mudança para mídias mais conversacionais
do que informativas, devido ao fato de que a troca se dá mais próxima ao diálogo
do que à emissão-recepção. A ampliação e o refinamento do que é discutido nessa
nova esfera pode resolver os problemas do engajamento político e levar a uma
maior ação política e a uma ampliação da participação pública.
A relação entre local e mídia é muito importante na cibercultura, uma vez
que a visão que nós temos de nós mesmo que influenciada pelas mídias de massa
e, agora, pelo que produzimos e compartilhamos na Internet. “Podemos dizer que
a nova prática do jornalismo é mais um exemplo que ilustra a ampliação da
conversação aplicada a uma dimensão mais local, permitindo maior engajamento
comunitário e político” (LEMOS, 2011, p. 13).
Além de propiciar uma maior pluralidade de informações e oferecer novas
oportunidades de inovação e emprego no jornalismo, as novas práticas reforçam a
noção de identidades culturais cada vez mais fortes, mesmo diante de um mundo
extremamente globalizado, onde parece haver uma homogeneização das
identidades. Identidades locais, comunitárias e regionais têm se tornado mais
importantes ao mesmo tempo em que a globalização parece provocar uma
homogeneização das culturas. Concomitantemente ao impacto do global, um novo
interesse pelo local parece emergir.
De acordo com Hall (2000), a “globalização” afeta a identidade cultural e as
sociedades modernas se baseiam na noção de descontinuidade, fragmentação e
ruptura. Hall define a globalização como “processos, atuantes numa escala global,
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que atravessam fronteiras nacionais, integrando e conectando comunidades e
organizações em novas combinações de espaço-tempo, tornado o mundo, em
realidade e em experiência, mais interconectado” (HALL, 2000, p. 67). A
globalização, para ele, deslocou as identidades culturais no final do século XX.
Diante da morte do sujeito moderno, as culturas nacionais emergem como
formadoras da identidade cultural. “[...] as identidades nacionais não são coisas
com as quais nascemos, mas são formadas e transformadas no interior da
representação” (HALL, 2000, p. 48). As culturas nacionais buscam unificar seus
integrantes numa identidade única, sem levar em conta termos de classe, gênero
ou raça. As culturas nacionais não devem ser pensadas como culturas unificadas,
e sim como um dispositivo discursivo que representa a diferença como unidade ou
identidade. As identidades culturais nacionais servem para costurar as diferenças
numa única identidade.
Segue-se que a nação não é apenas uma entidade política, mas
algo que produz sentidos – um sistema de representação cultural.
As pessoas não são apenas cidadãos/dãs legais de uma nação;
elas participam da ideia da nação tal como representada em sua
cultura nacional. Uma nação é uma comunidade simbólica [...]
(HALL, 2000, p. 49).

As consequências da globalização para as identidades culturais podem ser
resumidas em três pontos:
! As identidades culturais nacionais estão se desintegrando como resultado
do crescimento da homogeneização cultural e do “pós-moderno global”;
! As identidades nacionais e outras identidades “locais” ou particularistas
estão sendo reforçadas pela resistência à globalização;
! As identidades nacionais estão em declínio, mas novas identidades –
híbridas – estão tomando seu lugar.
Castells também aponta para uma nova valorização do local diante do novo
paradigma que se torna presente, mostrando que as mudanças em nosso tempo
(quando as instituições perdem força) estão fazendo com que a busca da
identidade se torne fonte básica de significado social.
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As novas tecnologias da informação estão integrando o mundo em
redes globais de instrumentalidade. A comunicação mediada por
computadores gera uma gama enorme de comunidades virtuais.
Mas a tendência social e política característica da década de 90
era a construção da ação social e das políticas em torno de
identidades primárias – ou atribuídas, enraizadas na história e
geografia, ou recém-construídas, em uma busca ansiosa por
significado e espiritualidade. Os primeiros passos históricos das
sociedades informacionais parecem caracterizá-las pela
preeminência da identidade como seu princípio organizacional
(CASTELLS, 1999, p. 57).

Diante do reforço das identidades locais perante a homogeneização das
culturas provocadas pela globalização dos fluxos informacionais, o jornalismo
pode oferecer narrativas que relatem as identidades locais, fazendo com perfis
históricos e culturais possam se sustentar, além de valorizar a memória do lugar
(LEMOS; PEREIRA, 2011, p. 4).
Ao favorecer a abordagem, o jornalismo se torna importante fomentador de
práticas cidadãs. Uma vez que, na infinidade das metrópoles, a uniformidade de
identidades parece mais latente, valorizar a localidade pode criar maneiras de
sociabilização, principalmente nas regiões mais periféricas:
Especialmente os setores populares, ou seja, os que não têm
carro ou telefone tendem a restringir o horizonte da cidade ao
próprio bairro: ali se elaboram as redes de interação que
desempenham modalidades distintas dentro de uma mesma
cidade, e só se abrem – limitadamente – às grandes veias da
metrópole quando seus habitantes têm de atravessá-la nas
viagens para o trabalho, realizar um negócio ou buscar ou
serviço excepcional (CANCLINI, 2005, p. 102-103).
Somado a políticas públicas eficientes, o jornalismo pós-massivo pode
ajudar a promover e contribuir para que se mantenham traços históricos que
distinguem os habitantes de determinado lugar e, assim, despertar a
responsabilidade dos seus cidadãos (CANCLINI, 2005).
No cenário convergente em que vivemos, a colaboração passa a ser fator
determinante. Ao mesmo tempo em que jornalistas desenvolvem coberturas cada
vez mais rápidas, o consumidor de informação é convidado a participar do relato,
enviando todo tipo de conteúdo possível pelas redes sociais (CARVALHO;
CARVALHO, 2014).
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[...] o jornalismo passa por uma transformação que transita entre a
circulação da informação em tempo real, dinâmica e de grande
alcance e a necessidade de adaptar a produção de conteúdo para
o público local. De modo geral, o hiperlocal atua em duas frentes:
uma editorial e uma comercial. Na primeira, com o surgimento da
necessidade do leitor de encontrar aquilo que realmente com
facilidade, em uma navegação cada vez mais direcionada
(favoritos, RSS, Twitter), os veículos que destacam o trânsito, a
segurança ou o time de uma cidade, bairro ou rua, têm chance
maior de sucesso. No quesito comercial, o oferecimento de
produtos que tenham o foco definido, com potencialidade de criar
um relacionamento estreito com o leitor, é um grande atrativo para
o anunciante (CARVALHO; A. M. G.; CARVALHO, J. Maurício,
2014, p. 74).

O antigo formato de jornalismo, seja na produção da notícia ou na sua
distribuição, mudou de maneira irreversível com a chegada dos meios digitais. A
agilidade, a independência na busca de informações e a troca de conteúdo que
ocorre pelos usuários das mídias digitais transformam o jeito antigo do jornalista
fazer notícias, mas também transformam o jeito do público receber e interpretar as
notícias. Devido ao seu caráter colaborativo, o jornalismo hiperlocal só se torna
possível com a participação do público na produção das notícias. Contudo,
experiências existentes já demonstraram que de nada adianta centenas de leitores
enviarem conteúdo, uma vez que não haverá condições de analisar todo o
material (CASTILHO, 2012). Alternativas viáveis existem e podem criar novas
formas de dar fôlego às combalidas empresas jornalísticas e aos pequenos
jornalistas produtores de notícias locais.
Jornalismo digital e fact-checking
A verificação é uma prática fundamental e básica do jornalismo,
acompanhando todo o processo de reportagem, desde a elaboração da pauta até
a publicação do conteúdo. Um texto bem apurado, a partir de fatos verificados,
tem potencial para auxiliar no processo de contextualização aos leitores, enquanto
um conteúdo mal apurado levanta dúvidas e ameaça a credibilidade no jornalismo.
De forma sucinta a atividade de fact-checking pode ser definida como uma
forma de jornalismo de prestação de contas, dedicada a dar publicidade a erros
factuais, independentemente de sua fonte. De acordo com o American Press
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Institute68, Fact checkers e organizações de fact-checking têm por finalidade
aumentar o conhecimento disponível, emitindo relatórios mediante a pesquisa de
alegados fatos contidos em declarações publicadas ou gravadas feitas por
políticos ou quaisquer outras pessoas cujas palavras tenham impacto na vida de
outros. Fact checkers investigam fatos verificáveis e seu trabalho é livre de
vinculações partidárias, defesa de temas políticos ou retórica. O objetivo de
iniciativas de fact-checking é refazer o trabalho de reportagem e pesquisa a partir
de declarações verificáveis de políticos e outras pessoas cujas palavras podem
impactar na vida em sociedade. Com isso, busca-se fornecer informações
rigorosas e claras, de modo que auxilie nas decisões das pessoas.
A história do fact-checking69 começou em 1991, quando o jornalista Brooks
Jackson recebeu, em sua redação na CNN em Washington (EUA), a tarefa de
checar a veracidade dos anúncios de TV dos candidatos à presidência do país na
época, Bill Clinton e George Bush. Ele fundou, então, a primeira agência de
checagem de propaganda eleitoral: a “Ad Police”. Seu trabalho teve tanto sucesso
que fundou, em 2003, o primeiro site independente de checagem de fatos,
o FactCheck.org 70. Daí em diante, várias outras agências foram sendo criadas
( são pelo menos 114 times de checagem de fatos em 47 países)71.
Até pouco tempo atrás, não havia internet, não havia canais de TV 24
horas, Twitter ou redes sociais. As pessoas recebiam informações
filtradas pelos meios de comunicação, que trabalhavam como
guardiões, detentores da notícia. Agora as pessoas são bombardeadas
por informação, disse Jackson, num encontro de checadores realizado
em 2014 na Argentina. “É aí que a imprensa precisa se reinventar, virar
uma espécie de filtro para tantas histórias descabeladas” (Equipe Lupa,
apud JACKSON, 2014)

68

https://www.americanpressinstitute.org/fact-checking-project/fact-checker-definition/

69

http://reporterslab.org/category/fact-checking/#article-1472

70

http://www.factcheck.org/

71

http://reporterslab.org/category/fact-checking/#article-1472
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No Brasil, existem algumas plataformas dedicadas ao fact-checking, entre
elas: a Lupa, o Aos Fatos72 e o Truco73 – uma parceria entre a Agência Pública e o
blog Congresso em Foco. A primeira experiência brasileira com a checagem de
fatos foi em 2010, durante as campanhas eleitorais, num projeto do jornal Folha de
S. Paulo chamado Mentirômetro74 e Processômetro75, que verificava o grau de
veracidade de declarações dos políticos.
O site Aos Fatos é a primeira plataforma no Brasil que se
dedica exclusivamente à checagem de fatos e foi criado em julho de 2015,
atuando fortemente até hoje em questões de interesse público. A Agência Lupa 76 –
cujo portal está hospedado no site da revista Piauí – foi a primeira agência de
checagem de fatos brasileira, isto é, uma equipe de jornalistas que produz
conteúdo e pode revendê-lo a parceiros e outros veículos de informação. Surgiu
em novembro de 2015 e faz a checagem de notícias sobre política, economia,
educação, saúde, cultura, entre várias outras.
Porém, já em 2014, a jornalista e fundadora da Agência Lupa, Cristina
Tardáguila, mantinha um blog chamado Preto no Branco, no jornal O Globo. O
blog era dedicado à checagem das falas dos candidatos à presidência naquele
ano e dos candidatos a governador de seis estados. Constataram algum erro, seja
total ou parcial, em 48% das afirmações dos candidatos.
O caso da Agência Lupa
A agência Lupa está na ativa desde 2015 e se intitula como uma agência de
notícias – ela vende seus serviços (checagens) para diferentes veículos de
comunicação interessados na veracidade de determinadas notícias. Além disso, a
agência conta ainda com a ajuda financeira da Editora Alvinegra, empresa fundada
por João Moreira Salles para fundar a revista Piauí. É no portal da revista Piauí
72

https://aosfatos.org/

73

http://apublica.org/truco-no-congresso/

74

http://www1.folha.uol.com.br/especial/2010/eleicoes/mentirometro-mais_recentes.shtml

75

http://www1.folha.uol.com.br/especial/2010/eleicoes/promessometro-mais_recentes.shtml

76

http://piaui.folha.uol.com.br/lupa/2015/10/15/onde-nos-inspiramos/
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que está hospedado o site da Lupa. O trabalho na agência, segundo informações
de seu site, possui uma metodologia com oito passos: começa com a observação
diária do que é dito por políticos, líderes sociais e celebridades em jornais,
revistas, rádios, programas de TV e na internet. Suas afirmações são a matériaprima das checagens produzidas pela agência. Ainda de acordo com as
informações, ao selecionar a frase em que pretende trabalhar, a equipe da Lupa
adota três critérios de relevância. Dá preferência a afirmações feitas por
personalidades de destaque nacional, a assuntos de interesse público (que afetem
o maior número de pessoas possível) e/ou que tenham ganhado destaque na
imprensa ou na internet recentemente.
A agência também costuma identificar o teor das notícias submetidas ao
seu escrutínio com algumas etiquetas, que já foram publicadas em veículos da
grande imprensa, como O Globo e Folha de São Paulo. Entre elas: Verdadeiro;
Verdadeiro, mas...(quando o leitor merece mais informações, mesmo com a notícia
correta); Ainda é cedo para dizer (pode vir a ser verdadeira, mas ainda não é);
Exagerado (quando a informação está no caminho certo, mas houve exageros);
Contraditório (quando a informação contradiz algo dito pela mesma fonte
anteriormente); Insustentável (sem dados que comprovem a informação), Falso
(comprovadamente falsa) e De olho (quando a notícia continua sendo monitorada).
Um exemplo de análise realizada é a denominada "Em campanha de TV,
PSDB diz que ‘lutou pelas Diretas Já e Anistia’. Será?", publicado pelas repórteres
Juliana Dal Piva e Hellen Guimarães em 10 de agosto de 2017. As jornalistas
analisaram uma campanha do partido político PSDB exibida na TV e
compartilhada nas redes sociais na qual foi anunciado um "novo programa
contendo suas novas ideias para o país". Frases usadas durante o programa,
como “O PSDB acertou quando (…) lutou pelas Diretas Já e Anistia”, passaram
pela metodologia de análise da agência e ganharam seus selos de verificação77.
Nomes importantes do partido – como o ex-presidente Fernando
Henrique Cardoso e o ex-governador de São Paulo Mário Covas –
engajaram-se nas manifestações por eleições diretas e pela criação da
Lei que anistiou aos crimes políticos cometidos durante a ditadura
militar. Mas o PSDB não participou disso. O partido só foi fundado em
28 de junho de 1988, depois desses movimentos.

77

http://piaui.folha.uol.com.br/lupa/2017/08/10/psdb-diretas-ja-anistia/
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O caso da Agência Truco
O site de checagens Truco está situado no portal da Agência Pública, de
São Paulo, fundada em 2011, e que, segundo dados do site, “aposta num modelo
de jornalismo investigativo para manter a independência”. Ainda segundo o site,
eles informam que o objetivo do Truco, está em “fiscalizar noticias lançadas na
web, declarações de políticos e personalidades públicas, além de dados falsos
apresentados por partidos políticos como verdadeiros seria aprimorar o discurso
público e a democracia, tornando as autoridades mais responsáveis por suas
declarações" .
O Truco foi inaugurado durante o período eleitoral de 2014, a princípio com
a finalidade de verificar as falas dos candidatos a presidente durante a
propaganda eleitoral gratuita. Em agosto de 2015 eles passaram a checar as
declarações de deputados federais, senadores e outras autoridades no Congresso
Nacional, dentro do projeto Truco no Congresso, em parceria com o site
Congresso em Foco, do UOL. A Agência Pública se define ainda como “uma
organização sem fins lucrativos, com o objetivo de produzir reportagens
investigativas que sejam de interesse público" .
Entre os financiadores, estão instituições como Fundação Ford. Instituto
Betty e Jacob Lafer, Open Society Foundations. Ao contrário da Lupa, que avisa
em seu site ser a única agência de checagem que não faz crowndfunding, a
Agência Pública deixa claro que aceita doações para manter um jornalismo
“radicalmente independente”, inclusive deixando no site a lista daqueles que já
doaram para a produção de reportagens do site. Assim como a Lupa, o Truco
também utiliza de classificações (com desenhos derivados das cartas de baralho)
para dar seu aval sobre a veracidade das notícias que são submetidas à
checagem. São elas: Verdadeiro; Sem contexto; Contraditório; Discutível;
Exagerado; Impossível provar; e Falso.
Umas das notícias que passou pelo serviço de fiscalização do Truco faz
referência a uma mensagem que viralizou no WhatsApp na qual o pré-candidato à
Presidência e deputado federal Jair Bolsonaro (PSC-RJ) denunciou um grande
aumento de gasolina e de energia elétrica planejado pelo presidente Michel Temer.
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O texto analisado também diz que as medidas serão anunciadas pelo Banco
Central, sem precisar uma data. De acordo com a corrente fiscalizada pela Truco,
haverá uma paralisação na próxima sexta-feira, sem indicar o dia do mês, para
protestar contra o suposto “reajuste abusivo”.
O serviço de checagem não só disponibilizou em seu site a notícia
literalmente como foi publicada no aplicativo, como também, a exemplo da Lupa,
expôs sua metodologia para verificar a procedência e a veracidade da corrente. O
resultado foi publicado no site com matéria da repórter Maurício Moraes em 27 de
setembro de 2017: “Bolsonaro não denunciou aumento de energia e gasolina”78.
Algumas considerações
As mudanças tecnológicas estabelecidas no final do século XX mudaram
radicalmente o ecossistema dos meios de comunicação e tocam, neste início do
século XXI, todos os domínios da vida humana. Com o jornalismo, em específico,
não foi diferente. A alteração do papel do jornalista, o uso massivo de redes
sociais e o crescimento de coberturas colaborativas questionam o modelo
industrial de jornalismo que se consolidou no século passado. Além da mudança
no processo, as empresas jornalísticas passaram a sofrer para se manterem
sustentáveis financeiramente.

A valorização da cobertura de âmbito local pode

oferecer alguma esperança nesse momento de incerteza do jornalismo. Embora
algumas dúvidas se mostrem, o enfoque no hiperlocal pode proporcionar um maior
envolvimento da audiência. Juntamente com a criatividade, a prática jornalística
calcada na localidade pode trazer grandes ganhos ao jornalismo atual. Resta tirar
proveito disso e equacionar questões como fidelização, ampliação da audiência e
financiamento para que a inovação propiciada pela criatividade e pela tecnologia
possa trazer desenvolvimento econômico e social, não só para o jornalismo.
O jornalismo correto cumpre um papel importante na sociedade por checar
as informações e servir de mediador entre o cidadão e os acontecimentos do
cotidiano. Mas a preocupação com a velocidade em produzir um conteúdo mais
ágil pode acabar com essa credibilidade. Cabe aos profissionais das redações

78

ttps://apublica.org/2017/09/truco-bolsonaro-nao-denunciou-aumento-de-energia-e-gasolina/
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estarem atentos e buscarem verificar, apurar com profundidade para que não se
envolvam com os fatos não reais que "aparecem" como informação para este
profissional.
Baseados na ética e na responsabilidade jornalística o profissional que está
todos os dias nas redações deve buscar, sempre, trazer uma informação verificada
e apurada para o leitor. Os meios de comunicação tradicionais ainda são os
lugares que o indivíduo busca para saber de fato o que está acontecendo no
mundo. Se o jornalista executar todo aprendizado e os procedimentos indicados
por autores da área ele vai realizar um trabalho pautado na lealdade e na
responsabilidade. Para proceder dessa forma, o profissional deve ser consciente,
ético, duvidar de todas informações que chegam até ele e ser leal aquilo que está
publicando ou investigando, sempre indo a fonte - aqui como origem do fato.
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Internet e participação: a repercussão da condenação do expresidente Lula nas redes sociais79
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Resumo
A fim de contribuir para a compreensão do papel e da complexidade da
comunicação no contexto de uso das tecnologias digitais, este artigo propõe o
monitoramento de redes sociais, especificamente das postagens referentes à
condenação do ex-presidente Lula nas páginas “Movimento Brasil Livre” e “Jovens
de Esquerda” nos dias 12 (dia da decisão pela condenação), 13 e 14 de julho de
2017. Ao todo foram analisadas 105 postagens, as categorias de análise definidas
são: a) principais temas abordados; b) atores políticos citados; c) conteúdo com
características de humor/ironia; d) conteúdo com características de discurso de
ódio/violência; e) fonte original dos conteúdos compartilhados na página; e f)
conteúdo informativo qualificado ou repercussão de temas. A partir das análises
propostas neste artigo, observa-se que as redes digitais, especificamente o
Facebook, representam ambientes comunicativos e discursivos com potencial para
empoderar o cidadão e construir um debate democrático e plural. No entanto,
apesar da maior visibilidade de temas políticos e da maior quantidade de
informação, o ambiente digital como espaço de conversação e participação ainda
não é alcançado.
Palavras-chave: Facebook; Internet; Participação; Redes Sociais.
Introdução
A presença dos meios de comunicação de massa tem interferido na cultura
coletiva e na formação da opinião pública desde a consolidação das sociedades
urbano- industriais. Os veículos massivos têm se apresentado como importantes
indutores do consumo de bens materiais e simbólicos e disseminadores de
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informações jornalísticas entre as diversas camadas sociais. Assim, agem como
canais especializados em difundir ou direcionar, ocasionalmente ou
intencionalmente, os debates da vida pública.
Com o desenvolvimento e a popularização da internet iniciaram-se as
discussões em torno do potencial social, político e democrático da rede mundial de
computadores. A internet oferece variedades crescentes de informações, reduz os
custos de participação política e permite que os diferentes participantes possam se
envolver no diálogo a partir da troca de e-mails, chats e grupos eletrônicos de
discussão.
Observa-se que as comunidades virtuais estão criando plataformas
adicionais importantes para facilitar a participação cidadã na esfera pública do
ciberespaço, seja de natureza política, profissional ou cultural. Também os autores
e especialistas dos diversos campos de pesquisa e do conhecimento
contemporâneo alimentam incontáveis e relevantes discussões sobre os papéis e
os efeitos da internet entre sociedades e indivíduos cada vez mais “digitalizados e
conectados” (POLAT, 2005); (SHANE, 2004); (DIJK, 2000).
O acesso às redes amplia as possibilidades de uso frequente de canais
midiáticos. Os veículos de comunicação de massa, dos tradicionais aos digitais,
são responsáveis pela produção e difusão de grande parte do conteúdo de
informações diárias e exercem relevante papel na mediação da comunicação
política (MAIA, 2006).
Neste sentido, destacam-se as redes sociais, mais especificamente o
Facebook, que conquistou o posto de rede social mais popular do mundo em
2008. São mais de 103 milhões de usuários no país, que é, atualmente, o terceiro
mais ativo, atrás apenas dos Estados Unidos e da Índia.
Neste sentido, a fim de contribuir para a compreensão do papel e da
complexidade da comunicação no contexto de uso das tecnologias digitais, este
artigo propõe o monitoramento de redes sociais, especificamente das postagens
referentes à condenação do ex-presidente Lula nas páginas “Movimento Brasil
Livre” e “Jovens de Esquerda” nos dias 12 (dia da decisão pela condenação), 13 e
14 de julho de 2017. Tais páginas foram escolhidas para a análise devido a seu
expressivo número de seguidores: Movimento Brasil Livre (2.227.079 usuários) e
Jovens de Esquerda (531.200 usuários).
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As categorias de análise definidas foram as seguintes: a) principais temas
abordados; b) atores políticos citados; c) conteúdo com características de humor/
utilização de memes; d) conteúdo com características de discurso de ódio/
violência; e) fonte original dos conteúdos compartilhados na página; e f) conteúdo
informativo qualificado ou repercussão de temas.
Contextualização
O ex-presidente Luís Inácio Lula da Silva foi condenado a 9 anos e meio de
prisão no dia 12 de julho de 2017 tornando-se o primeiro ex-presidente da
República a ser considerado culpado por corrupção na história do Brasil. Indiciado
pela operação Lava-Jato, Lula é acusado pelo Juiz Sérgio Moro por corrupção
passiva e lavagem de dinheiro. O Ministério Público Federal (MPF) denunciou o
ex-presidente por ter recebido R$ 3,7 milhões de propina da empreiteira OAS, que
atua em áreas como construção civil e mercado imobiliário, em troca de contratos
na Petrobras. Desta quantia, aproximadamente R$ 2,4 milhões foram direcionados
para o seu tríplex no Condomínio Solaris, na cidade de Guarujá (SP), além do
pagamento de R$ 1,3 milhão à empresa Granero, que deveria cuidar de seus itens
pessoais, no período em que ele foi presidente, entre 2002 e 2010.
Apesar da condenação, Lula não será preso imediatamente, uma vez que a
sentença precisa ser ratificada em segunda instância pelo Tribunal Regional
Federal (TRF) para que tenha validade. Nesse ínterim, a defesa do ex-presidente
poderá recorrer ao TRF-4 (Tribunal da 4ª Região, localizada em Porto Alegre) para
que ele não cumpra a pena estipulada por Moro. Caso a sentença de Lula seja
confirmada até as eleições presidenciais de 2018, ele perderá seus direitos
políticos, por tempo ainda indefinido. Porém, caso isso não aconteça, o expresidente poderá se candidatar normalmente e concorrer a eleições. Vale lembrar
que Lula, além de responder pelo caso já citado, ainda responde a outros quatro
processos na Lava Jato, um também conduzido por Sérgio Moro e outros três pela
Justiça Federal de Brasília.
A condenação ampliou também a polarização política existente nas redes
sociais, o que foi evidenciado pelas mais de 60 mil mensagens no twitter com
tema central a sentença do juiz federal Sérgio Moro publicadas em apenas 10
minutos. Além do Twitter, a divisão entre direita e esquerda torna-se visível em
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grupos e postagens no Facebook. É o caso das páginas que serão analisadas
neste artigo: “Jovens de Esquerda” e “MBL - Movimento Brasil Livre”.

Potencialidades do uso da Internet
As redes do ciberespaço representam um meio de comunicação com
recursos de interação sem precedentes quando comparadas aos meios analógicos
e podem fornecer diversos canais para os cidadãos se comunicarem diretamente,
trocarem informações, consultarem e discutirem de forma imediata, além de serem
serviços com custos e com exigência de conhecimentos tecnológicos
relativamente acessíveis para a maioria das pessoas das diversas camadas
sociais.
Segundo a pesquisa “Consumo de Notícias do Brasileiro”, realizada em
parceria entre a Advice Comunicação Corporativa e a BonusQuest, a internet é a
principal fonte de informação para 68% dos brasileiros: soma de portais (28%),
jornais on-line (26%) e redes sociais (14%) significa que 68% dos brasileiros têm a
internet como sua principal fonte de informação. Os dispositivos móveis destacamse como principal meio de acesso à internet entre os mais jovens.
Sendo assim, o público brasileiro estaria voltado para um maior número de
fontes e para uma maior variedade de formas de acessar conteúdos de notícias. A
disseminação do uso da rede tem fornecido novas ferramentas, dispositivos e
oportunidades para grupos minoritários e é uma fonte autônoma de notícias para
as parcelas da população com acesso à internet domiciliar ou móvel.
No entanto, o potencial empoderador da rede é limitado ao uso social da
tecnologia; apesar de o ambiente virtual ser propício para transparência e
participação, a maneira como se dá essa participação e os canais para tal
precisam ser questionados. Considerando que a participação política é um
componente central do regime democrático, compreender suas causas e os
contextos em que se dá é crucial para entender a qualidade da democracia.
Dados divulgados pela Secretaria de Comunicação da Presidência da
República em 2016 revelam que 58% dos brasileiros têm acesso à internet,
seguindo a tendência mundial de aumento anual da abrangência dos canais e dos
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recursos de comunicação do ciberespaço (BRASIL, 2016). Rogers e Malhotra
(2000, p. 20) afirmam que o número de usuários de internet dobrou a cada ano
durante a década de 1990, “uma taxa extremamente rápida de adoção, talvez uma
das mais rápidas taxas de difusão para qualquer inovação na história da
humanidade”. O número de usuários da internet continua crescendo no país, ainda
que em taxas mais modestas. De 2013 para 2014, por exemplo, o número de
brasileiros com acesso à rede mundial de computadores aumentou 7% (BRASIL,
2016). Rogers e Malhotra (2000, p. 26) apontam que “o papel empoderador da
internet pode ser exemplificado a partir da maneira como as interações online
enriquecem as relações interpessoais através do desenvolvimento de relações
sociais e pela construção da ideia de comunidade”.
Com base nos conceitos de Polat (2005), Witschge (2004) e Shane (2004)
considera-se que a internet representa um espaço plural nunca antes visto: a
redução dos custos de participação, a suposta igualdade entre os participantes a
partir da redução de pistas sociais, a interação entre representantes e
representados, além das comunidades on-line evidenciam o potencial da rede.
No entanto, é preciso considerar o contexto de uso da rede: “A evolução de
qualquer tecnologia depende de sua interação crítica com a sociedade, seja em
circunstâncias econômicas, sociais, políticas e culturais”. Assim, “o que as TICs
podem realizar para qualquer sistema político terá muito a ver com a forma como
os membros de comunidades específicas, individual e coletivamente, fazem uso
dessas tecnologias”, explica Shane (2004, xii). Neste sentido, os dispositivos de
novas tecnologias de comunicação e informação, interativas e multifuncionais,
muitas vezes têm sido observados como recursos para fortalecer o processo
democrático.
Engajamento e Participação
Segundo Schatteman, Spigner e Poluse (2012, p. 6), a internet tem
potencial para revigorar o engajamento cívico, que é definido como “o conjunto de
atividades pelas quais as pessoas participam da vida política e ao fazê-lo
expressam seu compromisso com a comunidade”. As metas para a participação
dos cidadãos, de acordo com os autores (2012, p. 9) incluem: “tornar as
democracias mais democráticas através da redefinição de estruturas de poder,
aumentando a credibilidade e a legitimidade, realizando gestão de conflitos e
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construção de consenso, buscando o feedback e consultando os cidadãos a fim de
promover a prestação de contas e a transparência”.
Para Vaccari (2013, p. 198), as questões de engajamento envolvem o
relacionamento entre informação política e o interesse dos cidadãos nesta
informação, além de participação política off-line e consumo de mídia: “Interesse
na política prediz a ação de buscar informação política […] A internet permite que
os cidadãos selecionem os tipos de conteúdos a que estão expostos, ou pelo
menos, o faz mais que outros meios de comunicação de massa”.
Para Dahlgren (2005, p. 148), uma esfera pública é entendida como uma
constelação de espaços comunicativos na sociedade que permitem a circulação
de informações, ideias e debates. “Esses espaços, em que os meios de
comunicação e agora, mais recentemente, a figura de mídia interativa ganhou
destaque, também servem para facilitar as ligações de comunicação entre os
cidadãos e seus representantes”.
De acordo com Marques (2006), a internet é tida por diversos autores como
uma espécie de “ingrediente revigorante” da esfera pública argumentativa,
primeiro por dar oportunidade de expressão para vozes marginais e segundo,
oferecendo a possibilidade de surgirem discursos, superando barreiras como
espaço e tempo. Para Marques (2006, p. 167), a internet pode ser entendida como
espaço argumentativo digital, o que faria do computador um meio de comunicação
diferenciado em termos políticos: “A partir do momento em que favorecem a troca
de experiências e de conteúdo, redes telemáticas também atuam, pelo menos
potencialmente, como um ambiente propício ao diálogo e entendimento”.
No que diz respeito à internet como fonte de informação, Polat (2005, p.
453) argumenta que a partir da disponibilização de informações poderia haver uma
aproximação com a situação ideal de perfeito conhecimento em que os cidadãos
sabem tudo sobre as questões políticas. No entanto, isso pressupõe que as
pessoas estão interessadas o suficiente para obter essa informação e assume que
as pessoas têm o acesso e as capacidades necessárias para processar a
informação. O autor aponta a necessidade de uma “investigação teórica e
empírica mais abrangente no sentido de compreender a relação entre informação
e participação política”.
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Para Marques e Sampaio (2011, p. 218) é fato que a quantidade de
informação política disponível ao eleitorado tem aumentado a cada eleição, “assim
como se percebe um maior pluralismo na variedade de usuários e entidades
dispostos a criarem conteúdos ou, simplesmente, a repassarem ideias”, mas não
se sabe se a maior disponibilidade de informação tem representado maior
engajamento e participação por parte dos jovens cidadãos.
Neste sentido, Saisi (2013, p. 1), indica o papel central dos meios de
comunicação na informação e na participação política. Para a autora, “os
resultados nas urnas indicam um cenário em transformação, em que a
participação popular se coloca como um valor em ascensão e o uso de mídias
digitais abre novas possibilidades na arena política”.
Segundo Aldé (2004, p. 41), “o próprio processo de construção de atitudes
políticas é comunicacional”. Para a autora, o universo e o contexto da política
estão inseridos na perspectiva cotidiana dos cidadãos-eleitores, sendo assim
“apreender as rotinas e hábitos dos indivíduos, bem como a versão que oferecem
para os eventos públicos e o ideário político, é tarefa central na teorização acerca
de suas escolhas e ações” (ALDÉ, 2004, p. 43).
Aldé (2004) salienta que a atitude política e a expressão de opinião são
influenciadas por fatores subjetivos (história familiar, trajetória pessoal,
predisposição intelectual) e fatores de contexto social (como renda, gênero, idade,
grau de escolarização, etnia e religião). Já o ambiente informacional (quadros de
referência principais e secundários, como relações interpessoais, mídia, igreja,
família e trabalho) e a atitude política sofrem uma correlação, uma vez que se
influenciam e são influenciados.
Assim, é preciso considerar as mídias sociais como espaços de mobilização e
participação política, bem como as reconfigurações trazidas com a comunicação
digital na política, especificamente nas formas de consumo, produção, circulação e
recirculação de mensagens. Aldé (2004, p. 137) salienta que os meios de
comunicação são quadros de referência que fornecem “enquadramentos e
explicações para o mundo em geral e a vida política do país em particular”.
Considerando o esforço de autores na elaboração de uma tipologia das
modalidades de participação e até mesmo em relação a seu próprio conceito,
observa-se que Milbrath (1965) definia, de início, a participação como o conjunto
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de atividades relacionadas ao momento eleitoral. A partir de então, diferentes
estudiosos apontaram variados conceitos de participação e suas modalidades. A
pesquisa a que se refere este projeto pretende abordar as modalidades de
participação mais comumente realizadas por jovens, de 15 a 29 anos, a partir de
aplicação de questionário, diário de mídia e grupo focal; e revisá-las a partir de
leitura de autores da área.
Para Levy (1996), o exercício da cidadania tem sido expandido para além
de práticas eleitorais. A virtualização tem ampliado a participação cidadã a partir
do maior acesso à internet e da criação de iniciativas governamentais e
autônomas que incentivam o engajamento do usuário em questões de interesse
público. Cervi (2013, p. 11) complementa: “no inicio do século XXI percebemos
como principal mudança nos processos representativos o uso de instrumentos de
‘conexão digital’ na política”.
Com a promulgação da Constituição de 1988 foram institucionalizadas
novas formas de participação, que incluem conselhos, orçamentos participativos e
planos diretores municipais, afirma Avritzer (2008). Como modalidades de
participação espera-se encontrar: a) participação convencional: refere-se ao voto e
atividades partidárias; b) participação não convencional: referem-se a petições
(online ou off-line), protestos e boicotes; c) participação institucional direta:
conselhos, audiências públicas, orçamento participativo (on-line ou off-line); e d)
participação informal: refere-se a discussões políticas cotidianas (sejam elas
realizadas on-line ou off-line) (ARBACHE, 2015).
Avritzer (2008, p. 44) salienta que, apesar de a participação política ter
experimentado um crescimento constante desde a democratização, o Brasil se
transformou ao longo do século XX “em um país de baixa propensão associativa e
poucas formas de participação da população de baixa renda”, ainda que seja “um
dos países com o maior número de práticas participativas”. Neste sentido parece
importante questionar até que ponto a tecnologia tem possibilitado novas formas
de participação política.
Redes sociais e comunidades virtuais
De acordo com Recuero (2010), redes sociais são constituídas de
representações de atores sociais e de suas conexões. As redes caracterizam-se
pela existência de laços firmados por interesses comuns, a partir dos quais é
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possível formar agrupamentos para a troca de informações e ideias, “gerando não
apenas uma interação entre os participantes no sentido de compartilhar
conhecimentos, mas também o engajamento em questões políticas, sociais e
culturais”, afirma Martino (2015, p. 58). Neste sentido, para o autor, “o poder de
mobilização exponencial das redes sociais as torna um fator relevante para se
pensar elementos da vida fora da internet” (MARTINO, 2015, p. 58).
Os sites de redes sociais, como é o caso do Facebook, são “ambientes
onde as pessoas podem reunir-se publicamente através da mediação da
tecnologia”, enquanto rede social é uma metáfora utilizada para o estudo do grupo
que se apropria de um determinado sistema para relacionar-se, salienta Recuero
(2010, p. 3).
As redes sociais desempenham um papel importante não apenas como
meio de comunicação, mas também ampliando a esfera pública, através de
interação e participação. Para Recuero (2010), um elemento característico das
redes sociais na internet é sua capacidade de difundir informações através das
conexões existentes entre os atores. Essa capacidade alterou de forma
significativa os fluxos de informação dentro da própria rede: “O surgimento e a
popularização da internet permitiram uma pluralidade de novas informações
circulando nos grupos sociais”, (RECUERO, 2010, p. 117).
Uma das primeiras mudanças detectadas pela comunicação mediada pelas
tecnologias digitais é o processo de expansão das interações sociais, que de
acordo com Recuero (2010, p. 135) “começa com o surgimento dos meios de
transporte e de comunicação”.
A partir da desterritorialização dos laços sociais, possibilitada a partir do uso
das tecnologias digitais, surgiu o conceito de comunidade virtual: “agregados
sociais que surgem da rede quando uma quantidade suficiente de gente leva
adiante discussões públicas durante um tempo suficiente, com suficientes
sentimentos humanos, para formar redes de relações pessoais no
ciberespaço” (RHEINGOLD, 1995, p. 20).
A partir de diferentes ferramentas, como as redes sociais, novos usos e
novos sentidos são construídos de modo a permitir a interação entre dois ou mais
atores. Além disso, as conversações, no espaço dos sites de rede social adquirem
os contornos associados aos públicos em rede.
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Análises
No período de análise, 12, 13 e 14 de julho de 2017, foram coletadas 90
publicações da página no Facebook “Movimento Brasil Livre” e 15 postagens da
página “Jovens de Esquerda”.
Em relação à tematização observa-se a opção por temas semelhantes,
ainda que a incidência dos assuntos variasse em cada uma das páginas
analisadas.
Quadro 1: Principais temas e incidência (%)
Tematização

MBL

Jovens de Esquerda

Reforma trabalhista

22%

6,66%

Condenação de Lula

44%

33%

Operação Lava Jato

10%

33%

Outros Temas

24%

27%

Fonte: elaborado pelos autores.

Em relação aos atores sociais citados observa-se que apenas quatro atores
estiveram presentes nas postagens das duas páginas: Lula, Temer, Geddel e
Aécio. “Jovens de Esquerda” apresentou 12 atores diferentes, enquanto
“Movimento Brasil Livre” abordou 26 nomes.
Quadro 2: Principais atores apresentados e número de vezes em que
foram citados
MBL

Jovens

de

Esquerda
Lula

20

Lula

10

PT

14

Geddel

6

Kim Kataguiri 8

Aécio

5

Temer

Moro

2

4

Fonte: elaborado pelos autores.

Quadro 3: Presença de postagens com uso de humor/ironia ou
discurso de ódio/violência

Humor/ironia
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Ódio/violência

42%

26%

Fonte: elaborado pelos autores.

Observa-se que 75% das postagens do MBL têm características de humor,
ironia, discurso de ódio ou violência. Na página “Jovens de Esquerda” esse
número sobe para 79%.
Em relação à fonte original das postagens veiculadas, observa-se que a
grande maioria das publicações do MBL (96%) são do próprio grupo, apenas 4%
são compartilhadas de outras páginas, neste caso foram 3 postagens
compartilhadas dos veículos G1, Veja e Estadão. Já na página “Jovens de
Esquerda” o compartilhamento é mais comum e acontece em 86% das postagens,
enquanto apenas 14% são publicações originais da página. O compartilhamento
acontece principalmente a partir de blogs e outras páginas em redes sociais, como
o Brasil 247, Revista Ópera, Sensacionalista e Esquerda Diário.
Em relação à categoria “informação ou repercussão” observa-se que 86%
das postagens analisadas da página “MBL” tratam-se de repercussão de assuntos,
sendo apenas 14% de caráter informativo. Na página “Jovens de esquerda”, o
número de postagens na categoria “repercussão” é de 80%. Enquanto 20% das
postagens foram categorizadas como de caráter informativo.
A predominância de postagens que repercutem temas parte do pressuposto
que os usuários conhecem a temática e compartilham da mesma opinião
estabelecida pela página em questão. Apesar de o Facebook não ser um meio de
comunicação, o expressivo acesso à rede (103 milhões de usuários brasileiros)
indica seu potencial no agendamento político-midiático da população com perfil na
rede.
Neste contexto, a abordagem de temas poderia ir além de dar visibilidade a
determinados assuntos ou atores, podendo informar sobre tais questões. Acreditase que a partir da informação, a conversação na rede seria ampliada e o exercício
da participação, facilitado.
Observa-se, a partir das análises aqui propostas, que as postagens
abordadas neste artigo dão visibilidade aos mesmos temas presentes na mídia
corporativa, dessa maneira não atinge seu potencial de democratizar o acesso à
informação, apenas replica e repercute temas pautados e verificados pela grande
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mídia. A informação também é prejudicada pela opção das páginas em trazer
atores sociais em sua maioria políticos, portanto fontes oficiais.
A conversação, um dos recursos prometidos pelas redes sociais em
ambiente digital, é prejudicada pela utilização de memes e recursos que indicam
discurso de ódio e/ou violência, que acabam por polarizar a discussão. A
participação dos usuários fica restrita às reações, comentários e
compartilhamentos, que são mais frequentes no caso de postagens com imagens
ou vídeos, em detrimento de textos. Neste sentido, o papel ativo do consumidor/
produtor é evidenciado, assim como a cultura do compartilhamento e o conceito de
propagabilidade (JENKINS; FORD; GREEN; 2015).
Algumas considerações
A partir das análises propostas neste artigo, observa-se que as redes
digitais, especificamente o Facebook, representam ambientes comunicativos e
discursivos com potencial para empoderar o cidadão e construir um debate
democrático e plural. No entanto, apesar da maior visibilidade de temas políticos e
da maior quantidade de informação, o ambiente digital como espaço de
conversação e participação ainda não é alcançado. Ao contrário, o que se vê é um
“terreno fértil para conflitos que se configuram, às vezes, em uma violência
simbólica de um discurso dominante sobre outros mais frágeis ou menos
aceitos” (DE OLIVEIRA; DA COSTA; SIGILIANO, 2016, p. 107).
Apesar de o conflito ser característico do processo deliberativo e da própria
democracia, espera-se que o ambiente de conversação política seja espaço de
“troca bem-intencionada de visões — incluindo os relatos dos participantes sobre
sua própria compreensão de seus respectivos interesses vitais” (HABERMAS,
2004, p. 283).
Sendo assim, os resultados obtidos a partir das análises e à luz do
referencial teórico reafirmam as ideias compartilhas por De Oliveira, Da Costa e
Sigiliano (2016, p. 119) de que, cada vez mais, as redes digitais têm se mostrado
arena política “onde fervilham argumentos que vão desde uma busca de uma
discussão madura, buscando consensos e entendimentos; a uma violência
simbólica em que o pensamento alheio é totalmente ignorado ou mesmo da luta
por hegemonia e posições na estrutura social”. De acordo com Rheingold (1997),
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as redes sociais seriam a transposição do real, a construção e reconstrução de
identidades.
Nesse sentido, as informações descentralizadas e pulverizadas em uma
dinâmica horizontal evidenciam o poder político das redes a partir da superação de
barreiras institucionais e governamentais não apenas no que diz respeito à
recepção, produção e compartilhamento de conteúdos, mas principalmente em
seu potencial de alcançar a participação política informada.
Assim, as redes sociais, aqui exemplificadas pelo Facebook, possibilitam
novas formas de interação e engajamento em assuntos do momento a partir da
troca de ideias e informações de forma ativa, permitindo aos usuários a criação de
laços de discussão e participação que permeiam a definição de sua identidade.
Ainda nesse sentido, muitos assuntos que até então estariam limitados ao espaço
privado ganham publicização e pontos de debate em âmbito público. A internet faz
com as novas tecnologias digitais tenha um potencial de incentivar, reconhecer e
impulsionar o debate de assuntos diversos.
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Resumo
O jornalismo imersivo é o cerne deste artigo científico, que apresenta um breve
histórico dos conceitos que o cercam, tais como realidades virtual, aumentada
e mixada. Prática existente desde 2007, o jornalismo imersivo foi criado pela
jornalista Nonny de la Peña quando ela introduziu no mercado o documentário
em formato de jogo digital Gone Gitmo. Por esta ser uma pesquisa-ação, na
qual os autores são parte integrante do conteúdo da pesquisa, opta-se pela
gravação de uma entrevista jornalística em vídeo em 360º como forma de unir
teoria e prática e vivenciar um experimento de tecnologia multimidiática. Tal
material foi gravado em Presidente Prudente-SP, em 30 de abril de 2017, e
nele são entrevistados participantes da startup StresScan, que naquela data
ganhou o 1º Startup Weekend realizado nessa cidade. Baseado nas reflexões
possibilitadas pela pesquisa, acredita-se que o jornalismo imersivo é uma
forma possível de promover um contato próximo entre veículos e público e de
fazer com que este seja virtualmente inserido no ambiente dos fatos noticiados,
de forma que o repórter deixe de ser o único detentor dessa oportunidade.
Neste estudo enxerga-se, também, a possibilidade de usar o jornalismo
imersivo como uma forma de dar protagonismo às pessoas e,
consequentemente, fazer pleno exercício do jornalismo público ou cívico.
Palavras-chave: jornalismo imersivo; vídeo 360º; tecnologia; multimídia.
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Introdução
Em plena Sociedade da Informação89 , era contemporânea, a
convergência das mídias se faz necessária e expande-se vertiginosamente. Deste
modo, os meios de comunicação interligam-se a outros para sobreviverem,
renovarem-se tecnologicamente e enquadrarem-se à época atual. E conforme
Jenkins (2009, p. 30), “A convergência não ocorre por meio de aparelhos, por mais
sofisticados que venham a ser. A convergência ocorre dentro dos cérebros de
consumidores individuais e em suas interações sociais com outros”.
É uma realidade que certamente tem potencial para impactar
diversos setores e áreas do conhecimento. No caso das ciências sociais
aplicadas, especificamente da comunicação social, a convergência dá vazão ao
jornalismo multimídia (GRADIM, 2003, p. 7) e muda o comportamento tanto de
quem produz, cobre e difunde publicamente a informação, quanto de quem a
consome. Até porque o acesso às notícias está em constante processo de
evolução.
De importância notória para a convergência midiática ocorrer, a
Internet “[…] estimula os usuários a oferecer seus testemunhos, suas versões dos
fatos ou sua opinião […]” (MOHERDAUI, 2002, p. 105). Desta maneira, grandes
veículos de comunicação tornam-se multimidiáticos, interativos e tendem a dar
protagonismo maior ao público – com referência a Straubhaar e LaRose (2004, p.
7), em décadas passadas ele era visto como receptor passivo; todavia, esse
processo de comunicação pode ser substituído por uma comunicação recíproca.
Por isso, não é mais exclusividade do repórter estar presente nos
locais dos fatos noticiados. Com um jornalismo imersivo, advindo em 2007, a
sociedade civil pode ser inserida virtualmente nesses ambientes por meio de
realidade virtual (RV), aumentada ou mixada e fotos e vídeos em 360º. E, assim,
será capaz de sentir emoções tão reais quanto as vividas pelo jornalista e de ser
mais crítico frente aos mais variados produtos midiáticos.

89 A Sociedade da Informação é a “[…] convergência tecnológica provocada pela chamada revolução digital,

que está dissolvendo as fronteiras entre as telecomunicações, os mass media e a informática, isto é, entre o
telefone, a televisão e o computador ou entre a televisão, a internet e o computador.” (OLIVEIRA, 2003, p. 85,
grifo do autor)
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A fim de proporcionar esse conteúdo imersivo ao público e conhecer
científica e empiricamente uma nova tecnologia para o jornalismo, o presente
artigo científico traz o experimento de uma entrevista com jovens empreendedores
em um vídeo em 360º – foi conduzida pelo jornalista Matheus Teixeira e gravada
em 30 de abril de 2017 em Presidente Prudente-SP.
Fundamentação teórica
O elo jornalista-público/público-jornalista, com o conteúdo como
mediador, é visto por meio de telefone, carta, e-mail, redes sociais virtuais,
espaços de comentários nos websites – como “Fale Conosco”, entre outros. Cada
vez mais esse contato torna-se virtual, sendo que a atenção que o jornalismo dá
sobre ter seus conteúdos no ciberespaço 90 vem de mais de quatro décadas atrás.

[…] o primeiro grande jornal que ofereceu serviços on-line foi The
New York Times (http://www.nytimes.com), em meados dos anos
1970, com seu New York Times Information Bank. O jornal passou
a disponibilizar resumos e textos completos de artigos atuais e
artigos de suas edições diárias […] (MOHERDAUI, 2002, p. 21,
grifo do autor)

Previamente àquela novidade introduzida pelo The New York Times,
surgiu em 1968 o conceito de RV, mais próximo ao que se vê hoje em dia, com o
capacete de realidade virtual Sword of Damocles (ver Figura 1), uma criação de
Ivan Edward Sutherland 91, doutor em engenharia elétrica. No entanto, o nome
oficial de realidade virtual veio apenas em 1989, cunhado por Jaron Lanier,
cientista da computação (KRUEGER apud STEUER, 1992, p. 75).

90 “[…] espaço de comunicação aberto pela interconexão mundial dos computadores e das memórias dos

computadores” (LÉVY, 1999, p. 94, grifo do autor). Também de acordo com Pierre Lévy, é um dispositivo
interativo e comunitário (1999, p. 29) que induz a inteligência coletiva (1996, p. 128) e é representado, entre
outros, por (1998, p. 104): hipertexto, multimídia interativa, simulação, realidade virtual, telepresença,
realidade aumentada e vida artificial.
91 “Em 1968, com a ajuda do aluno Bob Sproull, ele criou o primeiro sistema de óculos para realidade virtual e

realidade aumentada, chamado com carinho de Espada de Dâmocles, porque estava no teto, suspenso acima
da cabeça do usuário”. (BURTON, [s. d.], tradução livre)
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A base de tecnologia de Realidade Virtual (RV) emergiu nos anos
1970 em simuladores que ensinavam aos pilotos como voar em
aviões usando videocapacete (ou HMD: Head Mounted Display). A
Realidade Virtual começou a deslanchar nos anos 1980, quando o
exército dos EUA e a NASA começaram a criar novos sistemas
para imagens interativas geradas por computador. (PRADO, 2003,
p. 208)

FIGURA 1 – Sword of Damocles

"
Fonte: www.vrs.org.uk/virtual-reality/history.html (2017)

Em se tratando dos conteúdos imersivos, remontam arcaicamente ao
século XIX, com as obras de arte panorâmicas que pretendiam mostrar um local
por inteiro (VIRTUAL REALITY SOCIETY, 2017). No que tange o jornalismo
imersivo, seus primórdios datam da Segunda Guerra Mundial, de 1939 a 1945,
quando a jornalista norte-americana Martha Gellhorn usava, na reportagem The
view from the ground (“A vista a partir do chão”, em tradução livre), artifícios que
levassem os leitores a uma imersão nos cenários bélicos. (REIS, 2016)
Como os conteúdos imersivos vêm passando por expansões e
adaptações, não seria diferente com a realidade virtual, que tem contribuição de
vários inventores na segunda metade do século XX. Antes mesmo de Sutherland e
das ações militares, o cineasta Morton Heilig e a Philco desenvolveram óculos de
RV primitivos, no início da década de 1960 (VIRTUAL REALITY SOCIETY, 2017).
Conforme Tori e Kirner (2006, p. 5), inclusive foi o próprio Heilig o pioneiro nos
sistemas imersivos ao criar, nos anos 1950, o Sensorama 92 (ver Figura 2), no qual

92 A patente dele, de número 3.050.870, foi registrada nos EUA no ano de 1962 (BURDEA; COIFFET, 2003, p.

3). Cf. <www.mortonheilig.com/SensoramaPatent.pdf>
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o espectador sentava numa cadeira e apoiava a cabeça em frente a uma tela para
sentir movimentos, sons, odores, vento e ter uma visão estereoscópica – visão
que dá a sensação de profundidade. A seis curtas-metragens93 podiam ser
assistidos no equipamento, que no primeiro semestre de 2017 ainda estava à
venda pelo site oficial do produto por US$ 1,5 milhão. (SENSORAMA, 2017)
FIGURA 2 – Sensorama

"
Fonte: www.mortonheilig.com/InventorVR.html (2017)

Nos dias atuais, a realidade virtual é entendida como “[…] um
ambiente de som e visão que lhe dá a impressão subjetiva de estar em uma
realidade alternativa.” (STRAUBHAAR; LAROSE, 2004, p. 204) e caracterizada
por acesso a “[…] aplicações executadas no computador, tendo como
características a visualização de, e movimentação em, ambientes tridimensionais
em tempo real e a interação com elementos […]”. (TORI; KIRNER, 2006, p. 6)
A realidade virtual permite uso dos cinco sentidos humanos, segundo
reforçam Burdea e Coiffet (2003, p. 3). E, baseada em interatividade, imersão e
imaginação, envolve a criação de soluções para problemas reais em áreas como
engenharia, medicina, educação, entretenimento e setor militar. Com base em
práticas dos últimos dez anos, também no jornalismo multimídia.
Uma das mais emblemáticas criações para RV é a Cave, ou caverna
digital, um ambiente inteiro voltado a uma experiência audiovisual imersiva.
93 Os títulos dos filmes são: “A date with Sabina”, “Belly Dancer”, “Dune Buggy”, “Helicopter”, “I’m a Coca-Cola

bottle!” e “Motorcycle”. Cf. <www.vrs.org.uk/virtual-reality/history.html>
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A Cave é uma nova interface de realidade virtual. No seu design
abstrato, consiste em uma sala em que paredes, teto e piso
cercam o visitante com imagens projetadas. Seu design supera
muitos dos problemas encontrados por outros sistemas de
realidade virtual […] (CRUZ-NEIRA et al., 1992, p. 65, tradução
livre)

A RV é diferente da realidade aumentada! Segundo o Knight Center
Courses (2017b, 00’09”-00’53”), a primeira necessita do uso dos óculos de
realidade virtual (HMD, na sigla em inglês) para a entrada em um mundo imerso.
Enquanto isso, a segunda retrata o aparecimento de recursos digitais no mundo
físico, de modo a sobrepô-lo e deixar o real mais realçado, “[…] permitindo a
interação com o mundo virtual, de maneira mais natural e sem necessidade de
treinamento ou adaptação”. (KIRNER; TORI, 2006, p. 22)
Cabe ressaltar que existe a realidade virtual não imersiva (TORI;
KIRNER, 2006, p. 8), sem a utilização de HMD e “[…] quando o usuário é
transportado parcialmente ao mundo virtual, […] mas continua a sentir-se
predominantemente no mundo real”. Ela é facilmente notada em consoles de
videogames como o Xbox 360 e o Xbox One, da Microsoft – que fazem uso de um
sensor de movimentos em alguns jogos; no caso, do Kinect. Alguns autores
pontuam que ainda há a realidade mixada (virtual mais aumentada), além de que
um conteúdo em 360º não seria considerado RV. No entanto, continuaria sendo
uma experiência imersiva ao usuário. (KNIGHT CENTER COURSES, 2017b)
Associadas a um smartphone, as Tecnologias Digitais de Informação
e Comunicação (TDICs) – como óculos de RV, câmeras para 360º, hardwares e
softwares – contribuem para a execução de um jornalismo imersivo em cenários
híbridos. Segundo Prado (2003, p. 214), os espaços virtuais imersivos permitem
interação entre múltiplos usuários e proporcionam interatividade em tempo real.
É possível ver, ouvir, sentir, acionar e viajar muito além das
capacidades humanas […] Assim, a realidade virtual permite ao
usuário retratar e interagir com situações imaginárias, como os
cenários de ficção, envolvendo objetos virtuais e estáticos e em
movimento. Permite também reproduzir com fidelidade ambientes
da vida real […] de forma que o usuário possa entrar nesses
ambientes e interagir com seus recursos de forma natural, usando
as mãos com auxílio de aparatos tecnológicos, como a luva, e
eventualmente gestos ou comandos de voz. (TORI; KIRNER,
2006, p. 3, grifo nosso)

!
469

•

Jornalismo, Mídia e Tecnologia

I Congresso Internacional de Mídia e Tecnologia - “Neil Postman“ e a Nova Ecologia dos Meios
Universidade Estadual Paulista – Unesp, Bauru, Brasil, 04 a 06 de outubro de 2017

O termo jornalismo imersivo foi dado pela jornalista Nonny de la
Peña, que o descreve como “[…] a produção de notícias de uma forma na qual as
pessoas consigam obter experiências em primeira pessoa dos eventos ou situação
descrita nas histórias noticiosas” (PEÑA et al., 2010, p. 291, tradução livre). Nesta
mesma obra (2010, p. 293-294), os autores ressaltam que os ambientes virtuais e
imersivos possibilitam que os usuários respondam realisticamente aos eventos e
sintam-se presentes no lugar demonstrado virtualmente.
A ideia fundamental do jornalismo imersivo é permitir que o
participante realmente entre em um cenário recriado virtualmente
para representar a notícia. […] O participante também pode se
inserir na história de várias maneiras: como si mesmo, como um
visitante que ganha acesso de primeira-mão a uma versão virtual
do local onde a história está ocorrendo ou por meio da perspectiva
de um personagem retratado na notícia. Seja visitando o espaço
como si mesmo ou como um sujeito na narrativa, o participante
recebe acesso a vistas e sons inéditos e, possivelmente, aos
sentimentos e emoções que acompanham as notícias. (PEÑA et
al., 2010, p. 292, tradução livre, grifo nosso)

Peña é autora dos seguintes projetos de jornalismo imersivo: Hunger
in L.A., Formula One, Project Syria, Use of Force, One Dark Night, Kiya, Across
the Line, Wall Street Journal, Cartier Mansion, Out of Exile, We Who Remain e
After Solitary (EMBLEMATIC GROUP, 2017).
O produto dela pioneiro em jornalismo imersivo é Gone Gitmo, um
documentário em formato de jogo digital feito em parceria com a designer de mídia
digital Peggy Weil. Lançado em 2007 para Second Life (plataforma de mundo
virtual), e posteriormente desenvolvido em Unity (software de jogos), permite ao
jogador entrar na Prisão de Guantánamo (Cuba) e sentir-se privado de liberdade.
Os detalhes dos cenários são baseados em entrevistas com ex-detentos, vídeos,
fotos e material de fontes oficiais, pois os jornalistas não são autorizados a
entrarem nessa prisão. (MULTIPLE JOURNALISM, 2017)
Material e métodos
De acordo com Thiollent (1994, p. 22), há maneiras variadas de se
“[…] produzir conhecimentos, adquirir experiência, contribuir para a discussão ou
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fazer avançar o debate acerca das questões abordadas”. Faz-se necessário, neste
artigo científico, portanto, inserir-se ativamente no jornalismo imersivo a fim de
compreender melhor este ramo e fazer reflexão crítica sobre os aspectos técnicos
e cognitivos advindos com tal prática. Logo, ao realizar um experimento prático
nesta área há escolha natural pela pesquisa-ação:
Um tipo de pesquisa social com base empírica que é concebida e
realizada em estreita associação com uma ação ou com a
resolução de um problema coletivo e no qual os pesquisadores e
os participantes representativos da situação ou do problema estão
envolvidos de modo cooperativo ou participativo. (THIOLLENT,
1994, p. 14)

A fundamentação teórica, apresentada na seção anterior, reflete que
houve uma leitura de estudo, conforme denominam Marconi e Lakatos (2005, p.
19), e que a pesquisa bibliográfica foi empregada como técnica de pesquisa.

A pesquisa bibliográfica, ou de fontes secundárias, abrange toda
bibliografia já tornada pública em relação ao tema de estudo […]
Sua finalidade é colocar o pesquisador em contato direto com tudo
o que foi escrito, dito ou filmado sobre determinado assunto […]
(MARCONI; LAKATOS, 2005, p. 185)

Resultados e discussões
Como forma de exemplificar alguns hardwares e softwares que
permitem a criação e a visualização de produtos em realidade virtual e conteúdo
imersivo no jornalismo, os autores do presente artigo elaboram as tabelas abaixo.
TABELA 1 – Hardwares e softwares para jornalismo imersivo
Aplicativos que transformam o
smartphone em óculos de RV

Equipamentos para criação
de vídeos em 360º

Programas para criar
produtos de RV

6x9 (The Guardian).

360Rize.

Autodesk Maya.

ARTE360 VR.

Freedom 360.

Cinema 4D.

Jaunt VR.

Google Jump.

Unity.

JOVRNALISM.

GoPro Omni.

Unreal Engine.

LifeVR.

Insta360.
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NYT VR.

Jaunt Camera.

RYOT.

Kodak PixPro SP360 4K.

Within.

Nikon KeyMission.

YouTube.

Nokia Ozo.
Ricoh Theta S.
Samsung Gear 360.
Z CAM S1.

Fonte: HERNANDEZ, 2017.

TABELA 2 – Óculos de realidade virtual
Desktop VR

Mobile VR

HTC/Valve Vive.

Google Cardboard.

Oculus Rift (Facebook).

Samsung Gear VR.

Project Morpheus para PlayStation (Sony).

ZEISS VR One.

Fonte: LINOWES, 2015.

Os óculos do tipo Desktop VR são os com tela e sensores integrados,
ao passo que os Mobile VR têm encaixe para celular, que será o computador da
realidade virtual (LINOWES, 2015, p. 4-5). De acordo com Payão (2017), HTC e
Lenovo estão juntas na fabricação dos óculos Google VR, de realidade virtual –
até 18 de maio de 2017, sem data para lançamento. Ainda há óculos de realidade
aumentada, como o Microsoft HoloLens e o Google Glass. (REUTERS, 2016)
Alguns dos veículos de comunicação com mais notoriedade no
jornalismo imersivo têm sido: as norte-americanas ABC News, Associated Press,
BuzzFeed, CNN, Emblematic Group (propriedade de Peña), Empathetic Media,
Gannett, Google News Lab, PBS Frontline, RYOT, StoryUP, The New York Times,
The Verge e Univision Communications; além de Al Jazeera (Qatar), BBC
(Inglaterra), Euronews (França) e The Guardian (Inglaterra).
No Brasil, o jornalismo imersivo apresenta-se em produções como: o
videodocumentário Rio de Lama (Academia de Filmes/Beenoculus/Maria Farinha
Filmes), o quadro Fant360 (Fantástico/Rede Globo), o aplicativo Estadão
Realidade Virtual (O Estado de S. Paulo), o programa Veja 360º (TVeja/Grupo
Abril), o aplicativo Folha 360º e os vídeos da TV Folha 360º (ambos da Folha de
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S.Paulo). Além do mais, durante os Jogos Olímpicos Rio 2016 houve
disponibilização de 100 horas de conteúdo imersivo por SporTV e Samsung94.
Com duração de 8 minutos e 21 segundos, a entrevista jornalística95
em audiovisual 360º com membros da startup StresScan96, que serve de
experimento prático ao presente artigo, foi gravada com uma câmera Samsung
Gear 360 – de circunferência que cabe na palma da mão – acoplada a um tripé.
Feita pelo jornalista Matheus Teixeira, também foi intermediada por Adriel Oliveira
e Vitor Pompei, funcionários da startup Impulse Company. O vídeo foi gravado em
30 de abril de 2017, em Presidente Prudente-SP, editado no software Action
Director, da Samsung, e postado no YouTube em 3 de maio do corrente ano.
Considera-se que, diferentemente das reportagens tradicionais de
telejornalismo, não é preciso buscar planos e enquadramentos para os
entrevistados, uma vez que a lente especial da câmera 360º já capta todo o
ambiente. As pessoas entrevistadas aparentaram estar bem confortáveis, e aqui
cogita-se a hipótese de que não precisaram ficar preocupadas com fatores
externos, como filmadoras de grande porte manipuladas por cinegrafistas,
iluminação e um microfone com canopla segurado por um repórter – recursos
materiais e humanos que muitas vezes causam intimidação a quem não está
acostumado com rotinas da imprensa.
A entrevista em vídeo 360º permite que os espectadores sintam-se
no mesmo ambiente em que estavam os entrevistados, ocasionando, assim, uma
experiência de imersão do público no conteúdo noticiado.
O uso do "jornalismo de realidade virtual", ou de dispositivos
imersivos em 3D para uma narração vivencial, contribui para
experiências viscerais dos usuários, pois aumenta os sentidos por
meio de vistas fascinantes de 360º e áudio intenso, semelhantes
ao de vivenciar um evento no seu próprio local de realização, em
tempo real. (SPEIR, 2015, tradução livre)

Considerações finais
94

Cf. <http://sportv.globo.com/site/programas/rio-2016/noticia/2016/08/sportv-e-samsung-fecham-parceria-etransmitem-jogos-em-realidade-virtual.html>.
95 Tem o registro de 218 visualizações até 22 de junho de 2017. Cf. <www.youtube.com/watch?

v=7ml_YDV1FG0>.

96 Em 30 de abril de 2017 foi a equipe vitoriosa no 1º Startup Weekend em Presidente Prudente-SP. Cf.

<http://impulse.blog/index.php/2017/04/30/e-a-nova-startup-de-prudente-e/>.
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Castells (2005, p. 459) afirma que existe, acima de tudo, a cultura da
virtualidade real, na qual não se separa real e virtual, pois “[…] a realidade, como é
vivida, sempre foi virtual porque sempre é percebida por intermédio de símbolos
formadores da prática com algum sentido que escapa à sua rigorosa definição
semântica”. Na interpretação de Martino (2015, p. 103), para chegar-se à
virtualidade real basta acessar qualquer tela digital do cotidiano.
Com base em toda a revolução dos últimos 60 anos e com a vivência
dessa cultura da virtualidade real, o jornalismo se vê obrigado a adentrar
velozmente no mundo tecnológico. A notícia, por exemplo, não é mais vista
somente em televisores ou meios impressos, ouvida em aparelhos de rádio ou
acessada pelo computador. Ela está literalmente na ponta dos dedos, uma vez
que no Brasil o celular já é a principal forma de acessar a rede mundial de
computadores (CAMPOS, 2016): 92,1% das casas fazem esse uso, contra 70,1%
de acesso à Internet por meio de um microcomputador.
Esse dispositivo [celular inteligente] que nos conecta uns aos
outros em todo o mundo é um computador, é um rádio, é uma
televisão, é um jornal impresso, é tudo em um. E por isso é o
dispositivo mais essencial ao consumidor de mídia e é o
equipamento mais importante para um jornalista moderno.
(KNIGHT CENTER COURSES, 2017a, 05’17”-05’39”, tradução
livre)

Portanto, os jornalistas precisam lidar com as novas tecnologias e
oferecê-las ao público. Deste modo, espera-se que o contato mais próximo entre
redação e consumidor de notícias, por meio de interatividade e jornalismo
imersivo, faça com que preocupações da sociedade possam ser percebidas com
mais clareza e que, assim, exerça-se um jornalismo público ou cívico97.
Fortalecer os laços entre jornalismo e sociedade civil, tornando-a
protagonista das histórias reais é algo fundamental para ela engajar-se em uma
real democracia. E estes aspectos podem vir por intermédio do jornalismo

97 O jornalismo público é uma abordagem do negócio diário da profissão que apela aos jornalistas para que

eles (1) dirijam-se às pessoas como cidadãs, participantes potenciais nos assuntos públicos […] (2) ajudem a
comunidade política a agir em relação a seus problemas […] (3) aperfeiçoem o clima da discussão pública […]
e (4) ajudem a vida pública a caminhar bem, de modo que ela mereça reivindicar nossa atenção. (ROSEN
apud ROTHBERG, 2011, p. 161-162)
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imersivo. No mais, compreender e utilizar este segmento jornalístico torna-se uma
relevante ferramenta contemporânea para aprendizados acadêmico e profissional.
A narrativa imersiva é principalmente um novo formato para
apresentar e interagir com as notícias em um ambiente
tridimensional. […] O conteúdo de notícias é muito mais fluido –
dinâmico – em um ambiente on-line, que permite uma melhor
representação de eventos e processos da vida real. (PAVLIK,
2001, p. 20-21, tradução livre)
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Jornalismo Transmídia: proposta de uma matriz on-line de plataforma
comunicacional98
Bernardo FONTANIELLO99
Prof. Dr. Ricardo NICOLA100 ;
Universidade Estadual Paulista - UNESP, Bauru, SP
Resumo
Este artigo apresenta um panorama do desenvolvimento da prática jornalística em
rede, de acordo com o desenvolvimento tecnológico ocorrido nas últimas décadas
do século passado. Toda a pesquisa realizada para levantar os dados presentes
neste trabalho fizeram parte da Iniciação Tecnológica realizada entre setembro de
2016 e julho de 2017, com orientação do Prof. Dr. Ricardo Nicola. A IT previa uma
proposta de uma matriz de plataforma de jornalismo digital a fim de servir como
base de criação de um modelo ideal da prática jornalística transmidiática em rede
no Brasil. O desenvolvimento tecnológico da Comunicação permitiu a criação de
portais de jornalismo digital, aplicando, posteriormente o conceito de transmídia
presente na obra de Henry Jenkins.
Palavras-chave: ciberjornalismo; transmídia; multimidiáticas;
tecnologia de mídia

interatividade;

Introdução
O cerne e viez deste artigo vem da realização da pesquisa de Iniciação
Tecnológica “Jornalismo Transmídia: proposta de uma matriz on-line de plataforma
comunicacional”, produzida entre setembro de 2016 e julho de 2017, que teve
como principal objetivo identificar e caracterizar o jornalismo digital transmídia no
Brasil. Realizando isso através de um recorte que melhor redefinisse sua logística
em um jornalismo em rede, apoiado em uma bibliografia e sitiografia selecionadas,
a exemplo das contribuições Henry Jenkins ao tema e usando como base meios
de comunicação nativos da web para que se traçasse tal cenário.
É de extrema importância, ainda mais a nível científico, que o jornalismo
digital brasileiro seja discutido, de uma forma que aqueles que produzem conteúdo
jornalístico para web entendam a relevância que seus trabalhos têm com um
98 Trabalho apresentado na mesa 10 - Jornalismo, mídia e tecnologia, no Primeiro Congresso Internacional
de Mídia e Tecnologia.
99 Graduado em Comunicação Social - Jornalismo pela UNESP de Bauru. E-mail:

bernardofontaniello.bf@gmail.com

100 Doutor em Multimeios pela Unicamp e pós doutor pela University of Toronto. Docente do Depto. de

Comunicação Social da Unesp de Bauru. E-mail: ricardonicola@faac.unesp.br
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público cada vez mais conectado, seja através de computadores, smartphones ou
até smartTVs. A relevância de um estudo multiplataformático da mídia digital vem
da necessidade dos produtores de conteúdo jornalístico web em entender o
momento pelo qual se passa o jornalismo como metodologia de disseminação e
curadoria de informações. Shirky (2012, p. 72) discorre sobre como o cenário
midiático mudou com o avanço tecnológico e como foi seu impacto na relação
emissor-receptor no campo do jornalismo:
A paisagem da mídia transformou-se, porque comunicação pessoal e
publicação, antes funções separadas, agora se confundem. Um
resultado é a ruptura do velho padrão de separação profissional entre o
bom e o medíocre antes da publicação; agora essa filtragem é cada vez
mais social e acontece a posteriori.

Assimilando essa realidade, foi pretendido na pesquisa de Iniciação
Tecnológica mostrar como as principais plataformas de jornalismo digital no Brasil
se portam e como usam diferentes mídias para transmitir seu conteúdo ao público.
Portais como o G1 e o Uol são meros reprodutores de conteúdo de suas matrizes Globo Participações e Grupo Folha, respectivamente - ou também são
“produtores” de jornalismo web? Entender como funciona a dinâmica destes
veículos e o modo com que o público reage a eles é essencial para entender a
prática do jornalismo digital no Brasil e de que forma o público consome notícias
pela internet.
Retrospecto historiográfico do Jornalismo Transmídia
O jornalismo digital surge com a popularização da computação em rede, a
internet, no começo dos anos 1990, devido a aplicação de documentos hipermídia
conectados por servidores ao redor do mundo (“world wide web”), estabelecendo
uma nova forma de comunicação informatizada. Essa nova tecnologia deu
margem para o surgimento de uma nova forma de jornalismo, que pode ser tanto
uma nova vertente quanto uma alternativa ao jornalismo tradicional. O impacto da
informática se tornar cada vez mais acessível foi discutido por Kerckhove (2009, p.
69):
O crescimento rápido dos computadores pessoais desde o início dos
anos 80 demonstrou que a tela poderia ser o ponto comum de
incontáveis variações de produtos domésticos, chegando mesmo a
rivalizar com a indústria do automóvel.

Nesse início desta prática chamada de jornalismo digital, o “modus operandi”

!
479

•

Jornalismo, Mídia e Tecnologia

I Congresso Internacional de Mídia e Tecnologia - “Neil Postman“ e a Nova Ecologia dos Meios
Universidade Estadual Paulista – Unesp, Bauru, Brasil, 04 a 06 de outubro de 2017

dos produtores era replicar o conteúdo da mídia impressa em simples páginas web
que tinham como efeito apenas repassar o que já havia estado na mídia tradicional
para uma plataforma diferente e totalmente nova, etapa esta denominada como
jornalismo digital transpositivo (1990 a 2000), correspondendo a uma primeira fase
do jornalismo on-line, conforme categorização de Palacios, Mielniczuk, Barbosa,
Ribas e Narita (2002, p.3):
É muito interessante observar as primeiras experiências realizadas: o
que era chamado então de jornal online não passava da transposição
de uma ou duas das principais matérias de algumas editorias. Este
material era atualizado a cada 24 horas, de acordo com o fechamento
das edições do impresso

Ao passar do tempo, a conexão de internet se potencializou, o que permitiu a
criação de um jornalismo em rede mais coerente com a plataforma on-line:
caracterizava-se o jornalismo digital metáfora (2001-), chamado pelos autores
supracitados como uma segunda fase do jornalismo digital (2002, p. 3):
Nesta fase, mesmo ainda sendo transposições do impresso para a
Web, começam a surgir seções ou editorias para abrigar notícias de
fatos que acontecem no período entre as edições (chamadas de
"Plantão" ou "Últimas Notícias"); o e-mail passa a ser utilizado como
uma possibilidade de comunicação entre jornalista e leitor ou entre os
leitores, através de fóruns de debates; a elaboração das notícias passa
a explorar, ainda que de forma limitada, os recursos oferecidos pelo
hipertexto.

Apoiados por um mais fácil acesso à maiores velocidades de banda, os
portais de notícias puderam emergir de meros repositórios para produtores de
conteúdo em potencial (NICOLA, 2004), não só em texto, bem como em áudio e
vídeo, além das inúmeras possibilidades com fotografia em alta resolução. Todo
esse avanço atraiu jornalistas e conglomerados de mídia a repensarem o
jornalismo para a internet, atendendo a uma demanda crescente daqueles que
consumiam notícias pela rede. A cada nova tecnologia, o jornalista digital tinha que
se adaptar e adotar os novos recursos da web para veicular informação.
O fazer jornalismo no século XXI é uma experiência em grande parte
moldada pelo avanço tecnológico (MACHADO e PALACIOS, 2003). As novas
tecnologias da era digital e a revolução do acesso à internet trouxeram um semnúmero de possibilidades para o profissional do jornalismo. Um produto que antes
era elaborado pensando uma plataforma midiática apenas, a exemplo de um
telejornal - que é veiculado em um horário pré-determinado - graças a um auxílio
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das plataformas digitais pode se ajustar a uma audiência diferente que vai acessar
seu conteúdo em rede.
Desta forma, faz-se oportuna a definição dada ao conceito de transmídia por
Henry Jenkins (2009): a união de várias plataformas midiáticas para contar uma
mesma história, seja na ficção ou no jornalismo. Jenkins (2009, p.325) exemplifica
a convergência dos meios:
A convergência não depende de qualquer mecanismo de distribuição
específico. Em vez disso, a convergência representa uma mudança de
paradigma - um deslocamento de conteúdo de mídia específico em
direção a um conteúdo que flui por vários canais, em direção a uma
elevada interdependência de sistemas de comunicação, em direção a
múltiplos modos de acesso a conteúdos de mídia.

Essa definição caracteriza o jornalismo do século XXI, o jornalismo
transmídia (terceira fase) (JENKINS, 2009), que se apoia em múltiplas
plataformas para que o consumidor de seu conteúdo tenha acesso às mais
variadas nuances de um tema. Não obstante, a definição de Jenkins sobre
transmídia não é consenso entre os estudiosos e pesquisadores do tema.
Para McLuhan (1996), o conteúdo da televisão é resultado e consequência
da existência anterior do cinema e do teatro. Bolter (2001) completa com a
ideia que ao tempo que uma nova mídia incorpora as características das
anteriores ela também atualiza e melhora os meios antecessores.
Briggs e Burke (2006) escrevem que “integração de texto, números,
imagens, sons e diversos elementos na mídia, que foram examinados em
separado nos períodos anteriores”, o que faz entender que o conceito de
convergência de Jenkins não criou uma área nova, apenas unificou os
estudos de mídia se apoiando no que já existia anteriormente na ciência da
comunicação.
Afim de partir para uma outra fase desta Iniciação Tecnológica,
adotamos como linha de pesquisa a ideia de que com tais possibilidades
tecnológicas na área da comunicação e informática, o jornalismo digital
tende a ser multiplataformático, ou seja, todo o conteúdo interage com
várias plataformas de mídia, de uma forma fluida e relevante em todas elas.
Neste sentido, ajustar a prática do jornalismo digital às tendências de
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tecnologia multiplataforma é um caminho próximo do ideal a ser traçado.
O podcasting como formato jornalístico, estudo de caso
Um dos meios de mídia estudados durante a pesquisa foi o podcast,
conteúdo em áudio exemplificado por Vanassi (2007, p. 51):
Podcasting é um processo midiático baseado em emissões sonoras
que utiliza a internet como suporte para seu funcionamento e
propagação de suas mensagens. É um processo muito recente que
estabelece junto aos usuários como uma alternativa para difusão de
conteúdos sonoros.

Como formato relevante de produção em podcasting no Brasil a pesquisa
utilizou do portal Xadrez Verbal101 como referência. O portal traz semanalmente
uma análise especializada sobre política internacional em formato de podcast. Na
página de apresentação do podcast, o idealizador Filipe Figueiredo fala da
proposta do portal:
O podcast do Xadrez Verbal é um semanário de política internacional.
Toda semana, Matias Pinto e Filipe Figueiredo trazem pra você as
principais notícias da política internacional, com análises, críticas,
convidados e espaço para debate. Pode ser tanto baixado quando
ouvido por streaming, e você pode acessar o índice dos programas
publicados em sua categoria própria.

O podcast Xadrez Verbal é estruturado em blocos temáticos, num simulacro
de editorias em um jornal, mas sem ser essencialmente jornalístico. Há um bloco
de introdução, no qual os dois apresentadores, Filipe Figueiredo e Matias Pinto,
elencam o conteúdo do programa da semana. O segundo bloco é o giro de
notícias que apresenta os acontecimentos mais relevantes na semana em política
internacional. É seguido pelos blocos de colunas de opinião e de análise de
especialistas convidados - normalmente apresentados na introdução. Há mais um
bloco de giro de notícias, um bloco sobre datas históricas que fazem aniversário
na semana e, por fim, indicações dos apresentadores com livros, filmes,
documentários, podcasts, etc. que podem ou não serem relacionados aos temas
semanais. A duração do programa tem em média duas horas, de uma forma com
que os assuntos são sempre muito discutidos pelos apresentadores e eventuais
convidados.

101 xadrezverbal.com
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Durante os período entre os meses de abril e junho de 2017, os episódios do
Xadrez Verbal foram analisados semanalmente a fim de contribuir para a posterior
proposta de uma matriz on-line de jornalismo transmídia. Outros podcasts também
foram analisados, de forma menos intensa, para contribuir à pesquisa. O portal de
podcasts Anticast102, idealizado por Ivan Mizanzuk, foi trazido em consideração
devido ao modelo de um portal que agrega diversos podcasts temáticos, entre eles
o próprio Anticast, que discute diversos assuntos desde política interna e externa a
episódios de séries de ficção científica britânicas; o Salvo melhor juízo, programa
temático de Direito e o Projeto Humanos, uma série de documentários em áudio,
no formato de storytelling que versa por apresentar histórias reais, num formato
que trafega entre o jornalístico e o narrativo, fundamentado em pesquisas em
fontes primárias e secundárias e entrevistas, a fim de compor o conteúdo da
temporada. Dos podcasts do portal Anticast, se destaca para esta pesquisa o
Anticast episódio 274103, uma análise biográfica do serial killer brasileiro Febronio
Índio do Brasil. O episódio contou com a participação de Pedro Ferrari, que
pesquisou sobre o assassino em seu Doutorado.
Outro podcast analisado foi o Rádio Companhia104, programa produzido pela
editora paulista Companhia das Letras, em uma forma de aproximar o público
leitor do cotidiano editorial. Durante a análise do Rádio Companhia, percebeu-se
dois tipos de programas. Existem os episódios de conteúdo editorial, que traz
funcionários da editora para explanar sobre os processos de publicação de um
livro, desde o original enviado pelo autor até a distribuição para as livrarias.
Destaca-se, destes programas, o episódio de número 11, Produzindo o livro105,
com a participação da diretora de produção da Companhia das Letras, Elisa
Braga, falando sobre os processos de produção de um livro. Há também os
episódios que trazem conteúdo especial sobre livros publicados pela editora ou um
de seus selos, muitas vezes com a participação dos autores ou tradutores das
102 anticast.com.br
103<anticast.com.br/2017/02/anticast/anticast-274-o-primeiro-serial-killer-brasileiro-febronio-indio-do-brasil/>.

Acessado em 11/05/2017
104 blogdacompanhia.com.br/secoes/visualizar/Radio-Companhia
105 <blogdacompanhia.com.br/conteudos/visualizar/Radio-Companhia-11-Produzindo-o-livro>. Acessado em

12/05/2017
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obras. O episódio em destaque é o de número 10, Bob Dylan e Cosa Nostra no
Brasil106, com a participação de Caetano Galindo, tradutor de Letras (1961-1974),
de Bob Dylan e Leandro Demori, autor de Cosa Nostra no Brasil. Esses podcast
foram analisados, reitera-se, para contribuir com a proposta de um conteúdo em
áudio como parte da matriz idealizado ao fim deste relatório final.

Conclusão
A proposta de uma matriz on-line de plataforma de jornalismo digital
transmídia foi a etapa final da pesquisa em Iniciação Tecnológica, levando em
conta todos os aspectos desenrolados no item anterior. Após realizadas a primeira
e segunda etapas - pesquisa bibliográfica e análise de portais de jornalismo digital,
respectivamente -, havia material e coerência para se propor um protótipo de
plataforma de jornalismo em rede. Como forma de ilustrar melhor a proposta da
pesquisa, foi criada a matriz da plataforma, seguindo os conceitos de jornalismo
em rede estudados durante a vigência da IT. O resultado pode ser observado no
endereço eletrônico:
readymag.com/bfontaniello/matrix/
Ao findar-se a pesquisa pode-se observar as contribuições trazidas durante o
período de vigência da Iniciação Tecnológica. A ideia de criar uma matriz de
jornalismo digital transmídia é aplicada nesta pesquisa para que sirva, de alguma
maneira, como um referencial prático-teórico para futuras pesquisas acadêmicas
que possuam o mesmo caráter científico, dentro dos estudos em Comunicação.
Foi possível perceber as tendências do jornalismo transmídia em rede no Brasil e,
desta maneira, entender as demandas do público quanto ao interesse e a busca
pela notícia através de portais de jornalismo na internet e quais formatos de mídia
são mais atraentes e eficazes para transmitir um determinado tipo de informação.
Para compor o estudo da pesquisa proposta, todas as três fases do
jornalismo em rede - transpositiva, metáfora e transmídia - foram consideradas ao
se analisar os portais tomados como objetos de estudos, de uma forma que cada
detalhe de aplicação e prática de técnicas e métodos de jornalismo digital fossem
assimilados e aperfeiçoados para a proposta da matriz ao fim da pesquisa,
106<blogdacompanhia.com.br/conteudos/visualizar/Radio-Companhia-10-Bob-Dylan-e-Cosa-Nostra-no-

Brasil>. Acessado em 12/05/2017
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fazendo com que a análise prática dos veículos de mídia digital do Brasil fosse
baseada nos estudos e pesquisas de Jenkins, Kerckhove, Palacios, Mielniczuk,
Barbosa, Ribas e Narita e, após a fase de análise estes conceitos fossem
aplicados numa plataforma teórica que servisse com um modelo de estudos de
Comunicação. Desta forma, toda a historicidade e conceitos do Jornalismo
Transmídia foram aplicados no objetivo da pesquisa de Iniciação Científica que
buscou estudar este tema.
Ao propor uma matriz de veículo, por exemplo, que possua pílulas e vídeo
para um conteúdo rápido e direto, mas que pode ser aprofundado numa discussão
com especialistas num “podcast” semanal ou se tornar uma grande reportagem
em texto que se verse pelas técnicas da investigação jornalística, se dá margem
para uma padronização acadêmica de uma prática de mercado, ainda que a
ambição de que esta prática seja assimilada seja pequena, o valor da pesquisa
está na sua contribuição com novas pesquisas em Comunicação, que possam vir
a influenciar a forma como o mercado de jornalismo digital e seu público se
relacionam e que este mutualismo seja benéfico para a prática do jornalismo no
Brasil.
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MAPEAMENTO DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO E DO CONSUMO
DE INFORMAÇÃO JORNALÍSTICA LOCAL NA MICRORREGIÃO DE
BAURU107
Wesley Anjos de Souza108
Antonio Francisco Magnoni109
Giovani Vieira Miranda 110
Resumo
O artigo apresenta um estudo inicial sobre o mapeamento dos meios de
comunicação e o consumo da informação jornalística local em 10 dos 21
municípios que compõem a microrregião de Bauru. Para a análise, as cidades
foram divididas em dois grupos separados pela densidade demográfica, economia
e disponibilidade (ou não) de meios locais de comunicação. O primeiro grupo, com
populações e economia maiores, e disponibilidade de mídia local, é formado por
Bauru, Lençóis Paulista, Iacanga, Pirajuí e Duartina. O segundo grupo reúne as
cidades com pequena de Balbinos, Pongaí, Lucianópolis, Paulistânia e Presidente
Alves, municípios com pequena densidade demográfica. Para o mapeamento das
mídias e do consumo de seus conteúdos pelos cidadãos, optou-se pela aplicação
de questionários direcionados. Com isso, busca-se fazer uma análise sobre os
pressupostos de Veiga (2002), de que em parcela significativa dos municípios
brasileiros predomina uma falsa urbanidade, seja pelo tipo de economia local,
pelos serviços urbanos disponíveis e também pelo modo de vida e de cultura de
suas populações em articulação com a (in)existência de mídias e os hábitos de
consumo da informação jornalística local (PERUZZO, 2005).
Palavras-chave: comunicação social; jornalismo; regional; local.
Introdução
O objetivo central deste trabalho é realizar uma discussão teórica e
também demonstrar com a coleta de dados quantitativos e com análises de dados
públicos, oficiais e privados, que as equipes jornalísticas dos grandes, médios e
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pequenos veículos brasileiros são movidas por uma “ideologia noticiosa de matriz
metropolitana”, que prioriza sempre a realização de coberturas centralizadas e
hierarquizadas, cujas informações difundidas tratam majoritariamente de
problemas, ocorrências e de assuntos claramente relativos aos maiores centros
urbanos nacionais, estaduais ou regionais.
A maioria das edições periódicas é produzida são distribuídas por veículos
sempre instalados nas maiores cidades de cada região brasileira. É um modelo
noticioso, que condena as populações das cidades localizadas no entorno de
cidades grandes e médias, a receber informações que tratam de assuntos
impregnados das contradições e da complexidade social e administrativas típicas
das grandes urbes.
Vamos utilizar indicadores demográficos oficiais para demonstrar que o
modelo jornalístico que denominamos “modelo metropolitano de cobertura”, teve a
sua origem na “ideologia da urbanidade”, uma matriz político-administrativa
sustentada há quase um século, pelas classes dominantes nacionais. O
investimento doutrinário na construção (primeiramente retórica) do Brasil, como
um país moderno e majoritariamente urbano, começou a tomar forma na década
de 1930, durante o Governo nacionalista e populista de Getúlio Vargas e tomou
maior impulso durante a ditadura militar de 1964.
Hoje, o Brasil dos censos demográficos e também do “senso comum”, é
tratado como um país de população e de economia urbana. Na prática, o que
ainda predomina é uma urbanidade maquiada, deflagrada pela pressa e decisão
política do “getulismo”, que decidiu a “toque de caixa” modernizar, urbanizar e
industrializar o país. Hoje o país tem 5.570 municípios, cuja maioria tem como
sedes político-administrativas cidades pequenas e médias, que não apresentam
modos de vida e economias verdadeiramente urbanas.
José Eli da Veiga (2002) questiona se o país é de fato urbano em seu livro
“Cidades Imaginárias: o Brasil é menos urbano do que se imagina”. O autor
argumenta que mais da metade dos municípios brasileiros são sediados por
cidades pequenas e médias movidas por economias e relações sociais com
características tipicamente rurais.
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Podem ser considerados de pequeno porte os municípios que tem
simultaneamente menos de 50 mil habitantes e menos de 80 hab/
Km2, mesmo que tenham menos de 50 mil habitantes. [...] concluise então que não pertencem ao Brasil indiscutivelmente urbano,
nem ao Brasil essencialmente rural, 13% dos habitantes, que
vivem em 10% dos municípios. E que o Brasil essencialmente rural
é formado por 80% dos municípios, nos quais residem 30% dos
habitantes. (VEIGA, 2002, p.34).

Assim sendo, este estudo utiliza como recorte a microrregião de Bauru.
Para analisar os pressupostos de Veiga (2002) de que os municípios com
populações muito pequenas tendem a não ser tão urbanos, escolhemos 10
municípios e os separamos em dois grupos. O primeiro grupo de municípios
possui populações maiores, forte presença de economia comercial, alguns
pequenos nichos industriais e atividades públicas estaduais. São eles: Bauru;
Duartina; Iacanga; Lençóis Paulista; Pirajuí. O segundo grupo, por sua vez, é
formado por municípios que contam com poucas atividades públicas estaduais e
empregadoras de serviços públicos, sendo que as prefeituras são as maiores
fontes de empregabilidade depois das atividades agropecuárias. São eles:
Balbinos; Lucianópolis; Paulistânia; Pongaí; Presidente Alves.

Objetivos
Investigar e analisar entre as populações de 10 dos 21 municípios da
microrregião de Bauru, quais hábitos de consumo, qual o mercado e a produção
local de mídia, incluindo a identificação de veículos regionais e nacionais
preferidos por tais públicos ou que têm mais abrangência em cada cidade.

Métodos
O estudo para este trabalho foi feito por intermédio das seguintes fases:
1ª fase: levantamento bibliográfico e documental da pesquisa;
2ª fase: levantamento de dados acerca dos dois grupos de municípios no
que diz respeito aos índices indicadores oficiais e a presença de veículos de
comunicação e consumo de informação local, regional, nacional,
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3ª fase: pesquisa de campo com formulários específicos para as
características de cada município;
4ª fase: análise, interpretação e comparação dos dados obtidos entre os
dois grupos de municípios.
Mapeamento dos Veículos de Comunicação da Microrregião de Bauru
Falar de jornalismo local e regional no Brasil pode ser um assunto
espinhoso. Sobretudo, se for levado em consideração o modelo de rede de rádio e
de televisão vigente no país, que é conduzido pelos diversos interesses das
grandes emissoras metropolitanas. São elas que encabeçam um grande número
de afiliadas regionais, que são meras retransmissoras de edições noticiosas
diárias, em que predominam a cobertura de assuntos ocorridos nos grandes
centros nacionais e internacionais. Muitas vezes, tais coberturas noticiosas não
despertam o interesse ou têm vínculos concretos com as demandas informativas
das populações das cidades pequenas e médias, que constituem a maioria dos
municípios brasileiros. Por sinal, no processo informativo regional e local,
precisamos entender com clareza o significado e a importância da abrangência
noticiosa.
Peruzzo (2002) alerta para um estudo acadêmico realizado a partir da
década de 1990, a respeito da produção de conteúdo local. A autora pressupõe
que o jornalismo local seja aquele que retrate a realidade regional ou local
trabalhando a informação de proximidade.
O meio de comunicação local tem a possibilidade de
mostrar melhor do que qualquer outro a vida em determinadas
regiões, municípios, cidades, vilas, bairros, zonas rurais etc. Por
vezes, se cerca de distorções, como as que têm origem em
vínculos com interesses político-partidários e econômicos, mas,
mesmo acarretando vieses de informação, acaba contribuindo na
divulgação de temas locais. Está num contexto vantajoso para o
leitor ou telespectador, ou seja, a proximidade da informação. As
pessoas acompanham os acontecimentos de forma mais direta,
pela vivência ou presença pessoal, o que possibilita o confronto
entre os fatos e sua versão midiática de forma mais natural.
(PERUZZO. 2002, p. 78)
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A questão da produção local vai além. Peruzzo (2002) ressalta nas mídias
locais e interioranas a prática do jornalismo declaratório, isto é, um jornalismo que
só fala com fontes oficiais. Além disso, ela aponta que, geralmente, os jornais
locais têm poucos funcionários, alguns até sem formação e despreparados para
exercer a profissão de jornalista. Somado a estes pontos agravantes, há que
destacar que os jornais locais se alimentam com releases de assessorias de
imprensa, material de natureza promocional, que eles publicam com frequência e
sem nenhuma apuração.
Formado pelos municípios de Bauru, Duartina, Iacanga, Lençóis Paulista e
Pirajuí, este grupo possui, em média, 147.887,8 habitantes. Este grupo tem maior
presença de economia comercial, alguns pequenos nichos industriais e de
atividades públicas estaduais, federais e municipais com grande empregabilidade,
além de forte atividade agropecuária.
Segue o levantamento do grupo com maiores municípios:
1. Bauru
A – Jornais Impressos de Bauru: Jornal da Cidade e Fatos de Rua
(jornal alternativo produzido por moradores de rua a respeito da vida nas ruas).
B – Revistas Impressas de Bauru: Editora Alto Astral (conteúdos mais
voltados para o entretenimento do que para o jornalismo).
C – Rádios de Bauru: Rádio Bandeirantes 1.160 AM, Rádio Câmara 93.9
FM, Rádio Comunicação 94.5 FM, Rádio Jornal da Cidade de Bauru 96. 9 FM,
Rádio Jovem Auriverde 760 AM, Rádio Tupi 101.3 FM , Rádio Universitária Unesp
105.7 FM, Rádio Comunitária Vila Cardia 87.9 FM, Rádio Comunitária Parque
Jaraguá 87.9 FM Rádio Veritas 102.7 FM.
D – TVs de Bauru: TV FIB, TV Record Paulista, TV Prevê, TV TEM Bauru,
TV Unesp.
E – Portais de notícias de Bauru: Alto Astral, Bauru Check (mídia
alternativa vinculada a estudantes da Unesp), Casa do Hip Hop (mídia comunitária
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produzida pelos frequentadores da casa para os frequentadores), Jornal da
Cidade, Social Bauru.
F – População: 396.992

2. Duartina
A – Jornais Impressos de Duartina: Jornal PC Notícia.
B – Revistas Impressas de Duartina: Não possui.
C – Rádios de Duartina: Rádio Comunitária Educativa Rhuá 105.9 FM,
Rádio Vale do Sol 100.5 FM.
D – TVs de Duartina: Não possui.
E – Portais de notícias de Duartina: Não possui.
F – População: 12.558

3. Iacanga
A – Jornais Impressos de Iacanga: Não possui.
B – Revistas Impressas de Iacanga: Não possui.
C – Rádios de Iacanga: Rádio Educadora 104.9 FM.
D – TVs de Iacanga: Não possui.
E – Portais de notícias de Iacanga: Não possui.
F – População: 11.206

4. Lençóis Paulista
A – Jornais Impressos de Lençóis Paulista: Jornal O Eco
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B – Revistas Impressas de Lençóis Paulista: Não possui.
C – Rádios de Lençóis Paulista: Rádio Comunitária 87 FM, Rádio
Difusora 1010 AM, Rádio Hot 107.7 FM, Rádio Ventura 90.1 FM
D – TVs de Lençóis Paulista: Não possui.
E – Portais de notícias de Lençóis Paulista: O Eco.
F – População: 66.664

5. Pirajuí
A – Jornais Impressos de Pirajuí: Jornal Alfinete, Jornal A tribuna.
B – Revistas Impressas de Pirajuí: Não possui.
C – Rádios de Pirajuí: Rádio Pirajuí Clube 1260 AM
D – TVs de Pirajuí: Não possui.
E – Portais de notícias de Pirajuí: Jornal Alfinete.
F – População: 282.019

Formado pelos municípios de Balbinos, Lucianópolis, Paulistânia, Pongaí
e Presidente Alves, este grupo possui, em média, 3.365,8 habitantes. Este grupo
conta com poucas atividades públicas estaduais empregadoras e prestadoras de
serviços públicos e as prefeituras são as maiores fontes de empregabilidade dos
municípios depois das atividades agropecuárias, que se caracterizam como a
principal fonte produtiva, econômica e geradora de empregos para as populações
locais.
Segue o levantamento dos dados acerca dos municípios com menores
populações:
1. Balbinos
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A – Jornais Impressos de Balbinos: Não possui.
B – Revistas Impressas de Balbinos: Não possui.
C – Rádios de Balbinos: Não possui.
D – TVs de Balbinos: Não possui.
E – Portais de notícias de Balbinos: Não possui.
F – População: 5.006

2. Lucianópolis
A – Jornais Impressos de Lucianópolis: Não possui.
B – Revistas Impressas de Lucianópolis: Não possui.
C – Rádios de Lucianópolis: Não possui.
D – TVs de Lucianópolis: Não possui.
E – Portais de notícias de Lucianópolis: Não possui.
F – População: 2.372

3. Paulistânia
A – Jornais Impressos de Lucianópolis: Não possui.
B – Revistas Impressas de Lucianópolis: Não possui.
C – Rádios de Lucianópolis: Não possui.
D – TVs de Lucianópolis: Não possui.
E – Portais de notícias de Lucianópolis: Não possui.
F – População: 1.840
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4. Pongaí
A – Jornais Impressos de Pongaí: Não possui.
B – Revistas Impressas de Pongaí: Não possui.
C – Rádios de Pongaí: Não possui.
D – TVs de Pongaí: Não possui.
E – Portais de notícias de Pongaí: Não possui.
F – População: 3.494

5. Presidente Alves
A – Jornais Impressos de Presidente Alves: Não possui.
B – Revistas Impressas de Presidente Alves: Não possui.
C – Rádios de Presidente Alves: Rádio Criança (comunitária e sem
conteúdo jornalístico).
D – TVs de Presidente Alves: Não possui.
E – Portais de notícias de Presidente Alves: Não possui.
F – População: 4.167

Considerações Finais
Ao analisarmos o primeiro grupo, o qual tem maior população e
disponibilidade de veículos de comunicação jornalística próprios, ao verificarmos
os formulários, quando questionadas a respeito das mídias que consomem, a
maior parte das 71 pessoas que responderam consome informações pelas redes
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sociais na internet. Respectivamente, 73% sempre consomem informações por
intermédio das redes sociais, 49% por portais ou blogs de notícias, 41% pela
televisão, 41% pelo aplicativo do WhatsApp, 16% pelo rádio, 8% por jornais
impressos e 3% por revistas impressas.
Já o segundo grupo, com menor população e desprovido de veículos de
comunicação jornalística próprios, apresentou uma inclinação maior a consumir
informações sempre pela televisão. Por serem rurais, a qualidade da internet de lá
deve ser levada em consideração, visto que se dá predominantemente via rádio e
não pela banda larga tradicional. Neste grupo, respectivamente, 79% das 61
pessoas que responderam sempre consomem informações pela televisão, 72%
pelo aplicativo do WhatsApp, 63% pelas redes sociais, 32% por portais e blogs de
notícias, 32% pelo rádio, 18% por jornais impressos e 2% por revistas impressas.
Se fizermos uma média geral da microrregião de Bauru, percebemos uma
aproximação com o cenário geral nacional constatado pela Pesquisa Brasileira de
Mídia 2016 encomendada pela Secretaria de Comunicação Social (SECOM) da
Presidência da República e executada pelo IBOPE. Esta pesquisa contou com
15.050 entrevistas por todo país, sendo que quando questionadas sobre qual meio
utilizam para se informar a respeito do que ocorre no Brasil, 63% afirmaram fazê-lo
por intermédio da TV, 26% pela internet, 7% pelo rádio, 3% por jornal e 0% por
revista na primeira menção.
Já a média geral dos municípios da microrregião de Bauru, para encontrar
os dados da internet, como a nossa pesquisa especificou de forma mais detalhada
estes itens, calculamos uma média entre portais de notícia, redes sociais e o
WhatsApp. De um total de 133 respostas, respectivamente, 60% das pessoas
sempre consomem informações pela televisão, 55% pela internet, 24% pelo rádio,
13% por jornais impressos e 2,5% por revistas impressas.
Percebe-se, então, que assim como o cenário nacional apresentado pela
Pesquisa Brasileira de Mídia 2016, na microrregião de Bauru o veículo de
comunicação mais utilizado para obtenção de informações é a televisão. A
televisão é seguida, respectivamente, pela internet, rádio, jornal e revista. Sendo
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que, em espectro nacional, regional e local os meios jornalísticos impressos têm
apresentado um consumo muito menor com relação aos outros.
58% dos colaboradores do Grupo 1 consideram fácil o acesso a
informações do seu município, enquanto só 18% dos colaboradores do Grupo 2
consideram fácil acessar informações a respeito do município em que residem.
Consequentemente, o grupo com maiores populações considera maior a facilidade
de se informar a respeito de onde mora.
Além disso, no caso do Grupo 2, que não dispõe de veículos jornalísticos
próprios, quando questionadas a respeito, 85% das pessoas acreditam que a
ausência de um meio de comunicação em seu município os tornam menos
informados sobre o que acontece por lá.
Tal como Veiga (2002) propôs, os municípios com população pequena,
tendo como base o segundo grupo de amostra, não são tão urbanos para serem
considerados municípios, pois têm uma economia baseada em atividades rurais e
pouca urbanidade estrutural, que se reflete pelo Índice de Desenvolvimento
Humano (IDH), o qual é calculado pela renda, saúde e educação. A média de IDH
do grupo 1 é de aproximadamente 0,754, enquanto do grupo 2 é de 0,722.
Embora ambos sejam classificados como IDH Médio dentro da escala,
percebemos que o segundo grupo tem uma infraestrutura mais precária. Outro
fator que aponta o índice de urbanidade é a presença de veículos de comunicação
e produção de informações jornalísticas. No grupo 2, nenhum município produz
conteúdos próprios.
Percebemos que apesar de todos os municípios do grupo 1 terem ao
menos um veículo de comunicação próprio com produção de notícias, a maior
variedade de notícias que têm acesso é dos veículos de Bauru, a maior cidade da
região, conteúdos nacionais e internacionais. A plataforma mais contemplativa com
conteúdos locais das amostras analisadas é o rádio, que consegue atingir todo o
grupo 1 quanto a conteúdos próprios de cada município, enquanto as plataformas
impressas são as que menos atingem aos municípios, no que diz respeito a
conteúdos próprios.
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Tensiones entre el modelo unidireccional y el
participativa en el periodismo transmedia 111
Mariana Noemí BLANCO112
Universidad Nacional de Rosario – UNR, Rosario, Santa Fe, Argentina
Resumen

En un escenario de constantes transformaciones de la cultura digital y una nueva ecología de
medios, el modelo unidireccional tensiona con el participativo. En Argentina el periodismo ha
incursionado en varias experiencias transmedia, sin embargo, en los grupos mediáticos de alcance
nacional, su capacidad narrativa de expansión tiende a ser conservadora, con condicionamientos a
un modelo de coautoría. Este escrito propone una reflexión teórica que pretende abrirse a la
discusión en torno a estas tensiones, específicamente en producciones periodísticas transmedia.
Palabras-clave: periodismo transmedia; cultura participativa; modelo unidireccional; narrativas
transmedia.
Introducción

En un escenario de constantes transformaciones de la cultura digital y una
nueva ecología de medios, el modelo unidireccional tensiona con el participativo
en las producciones periodísticas transmedia de los grupos mediáticos de alcance
nacional, en Argentina. Incluso, se observan escasas experiencias de desarrollo
de este tipo de lenguaje.
Autores como Jenkins, Scolari, Pratten y Gosciola observaron este nuevo
lenguaje para explicar la expansión de un universo narrativo en múltiples
plataformas, es decir, en múltiples sistemas de significación y de medios, en un
contexto de convergencia mediática y tecnológica. En periodismo se han
desarrollado varias experiencias transmedia113, sin embargo, en los grupos
mediáticos de alcance nacional su capacidad de expansión tiende a ser
conservadora.
Este escrito es una reflexión teórica que pretende abrirse a la discusión en torno a
las tensiones mencionadas, específicamente en producciones periodísticas
transmedia. Para ello se tomó como base el texto “Análisis de Narrativa
111

Trabalho apresentado na mesa 10 – Jornalismo, mídia e tecnologia, Primeiro Congresso
Internacional de Mídia e Tecnologia
112

Licenciada en Comunicación Social- UNNE, maestranda en Comunicación Digital Interactiva – UNR.

113

Argentina tiene varias experiencias de narrativas transmedia de no ficción. Algunos ejemplos son:
Proyecto Walsh (http://proyectowalsh.com.ar/); Malvinas/30; Voto 83 (publicado en el diario La Nación); el
documental transmedia Mujeres en Venta, producida por la Universidad Nacional de Rosario.
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Transmedia en Periodismo. El caso Historias Extremas del diario La Nación”,
trabajo desarrollado en el Módulo Narrativa Transmedia de la Maestría de
Comunicación Digital Interactiva de la Universidad Nacional de Rosario.
En un primer abordaje surgió una pregunta que puede considerarse básica pero
necesaria para desmontar el caso analizado: ¿Cuáles son las características de
periodismo transmedia que presenta el caso seleccionado? Para ello, se tomaron
definiciones de diferentes autores sobre narrativa transmedia y periodismo
transmedia que permitan una aproximación a las características generales de este
nuevo tipo de lenguaje (JENKINS, 2008; SCOLARI, 2014; PRATEN, 2014; RENO,
2012).
Sin embargo, un segundo abordaje contribuye a reflexionar sobre un segundo
interrogante: ¿Cuáles son las tensiones que se observan entre un modelo
unidireccional y un modelo participativo en el periodismo transmedia en los medios
nacionales de Argentina?
Algunas aproximaciones teóricas
Cuando hablamos de narrativa transmedia, hacemos referencia a un nuevo
lenguaje que se desarrolla en un contexto de convergencia tecnológica y
mediática, y de cultura participativa (CAMPALANS, RENO & GOSCIOLA, 2012;
JENKINS, 2006; SCOLARI, 2012). Esto permite visualizar un nuevo fenómeno
que, de acuerdo con cada autor, puede denominarse usuario activo, pro-sumer o
co-autor, quienes generan modificaciones en las estructuras narrativas mediáticas.
Conviven en un nuevo ecosistema de medios, inmerso en una cultura digital que
está en constante cambio y sus fronteras no están del todo delimitadas.
Involucra las múltiples formas en que se expresan y se entremezclan las
culturas colectivas a través de distintos modos de producción, distribución y
fruición en los que la mediatización es de naturaleza digital” (IGARZA, 2012, p.
152).

El nuevo pacto triádico de esta cultura digital, por lo tanto, exacerba la
recepción activa. Según Jenkins, la cultura participativa “contrasta con nociones
más antiguas del espectador mediático pasivo” (JENKINS, 2006, p. 15). El autor
considera inseparables los roles de productor y de consumidor mediáticos, y los
define como participantes que interaccionan, conforme a un nuevo conjunto de

!
501

•

Jornalismo, Mídia e Tecnologia

I Congresso Internacional de Mídia e Tecnologia - “Neil Postman“ e a Nova Ecologia dos Meios
Universidade Estadual Paulista – Unesp, Bauru, Brasil, 04 a 06 de outubro de 2017

reglas. Los consumidores, los fans para el caso del transmedia storytelling,
cooperan con el proceso de expansión de la narrativa, de la historia.
No obstante, Jenkins también advierte que las corporaciones, y los
individuos dentro de los medios corporativos, ejercen un poder superior al de un
consumidor individual. No todos los consumidores tienen la misma capacidad de
participación, ya sea por el acceso a la tecnología, por su formación, entre otros
aspectos.
Scolari menciona que algunos consumidores se convirtieron en
prosumidores (productores + consumidores), ya que participan de esta expansión
del universo narrativo. Este es el caso que se observa principalmente en el mundo
fanfiction. Según varios autores, el rol activo del consumidor/ usuario/ público/
lector/ audiencia es una de las características centrales para una narrativa
transmedia, por lo que no sería tal sin la participación de éste (JENKINS, 2006;
PRATTEN, 2012; SCOLARI, 2013).
Pratten, considera fundamental la participación del público a través de
interacciones y su colaboración al momento de contar una historia transmedia
(GOSCIOLA, 2012). Manovich, al caracterizar lo que él denomina cultura del
software, abre las puertas de las teorizaciones sobre la denominada inteligencia
colectiva (MANOVICH, 2008).
En este contexto, se entreteje un cuerpo teórico tendiente hacia un modelo
participativo de los medios de comunicación, que contrasta con una visión
atomizada del receptor de la escuela norteamericana laswelliana, con su aguja
hipodérmica, y del paradigma de la comunicación de masas de mediados del siglo
pasado. Castell habla de una autocomunicación de masas, al referirse a la
posibilidad de comunicar de “uno entre muchos” y de “muchos entre muchos”.
La participación se presenta como antagónica al modelo del broadcasting,
al unidireccional. Sin embargo, dichas antinomias no están del todo separadas,
sino que conviven, de acuerdo al medio y sus lógicas de producción. Esto es
posible observar en el periodismo, donde ambas lógicas se entrecruzan y generan
tensiones.
Sobre la inclusión de las tecnologías digitales en el ámbito periodístico,
Luchessi observa tres cuestiones centrales. Una es la audiencia como productora
y difusora de información, generándose momentos de paridad y de asimetría
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invertida con los periodistas. La segunda, es que no se pueden analizar procesos
teniendo en cuenta únicamente las tradicionales categorías operacionales del
newsmaking. Según la autora, en este nuevo escenario de circulación de la
información, los criterios de noticiabilidad cambian de estatuto y de forma. Los
procesos de selección y de jerarquización comienzan a vincularse con los
consumos y con los criterios de búsqueda en la web. Y, en tercer término, el
“cambio que desplaza la periodicidad hacia la instantaneidad hace repensar los
roles y las funciones de los participantes del proceso de circulación informativa”.
(LUCHESSI, 2015, p. 14).
Si bien se observan cambios en las rutinas periodísticas, los medios
tradicionales de comunicación, mantienen elementos como la línea editorial que
inciden en la selección y jerarquización de información. La línea editorial en un
conjunto de “coordenadas espacio- temporales e ideológicas- profesionales desde
donde se intenta dar sentido a los mecanismos periodísticos de inclusión,
exclusión, jerarquización y tematización” (ARRUETA, 2010, p. 126).
Este elemento mantiene relación con el contrato de lectura, que son las
invariantes de elementos gráficos y discursivos, producto de un contrato implícito
con el lector (VERON, 2005). Si bien Verón en sus primeros estudios sobre los
contratos de lectura brinda una brújula para detectar la presencia implícita del
destinatario al momento de construir la noticia, la unidireccionalidad del modelo
comunicativo se mantiene latente en los medios de comunicación tradicionales
como el cine, la televisión, la radio, diarios y revistas.
En este contexto, parte del periodismo se esfuerza en preservar su
legitimidad institucional como productor de la información, constructor de
verosímiles, motor de universos narrativos creíbles, como el ámbito que permite la
producción y circulación de representaciones sociales (CHARAUDEAU, 2003;
ESCUDERO CHAUVEL, 1996; RODRIGO ALSINA, 1993; VERON, 2005).
No obstante, los procesos de miniaturización de dispositivos como laptops y
teléfonos celulares, la convergencia tecnológica, las nuevas plataformas de
relaciones a través de medios sociales, propician las bases de una cultura
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participativa114 que, en ocasiones, pueden generar deslizamientos de los
elementos del contrato de lectura original como la línea editorial de los medios de
comunicación. Incluso, pueden generar tensiones ante la posibilidad de un modelo
de coautoría.
La participación es una condición fundamental para una narrativa
transmedia, y como tal es una característica central del periodismo transmedia. Al
cual se entiende como:
una nueva forma de lenguaje periodístico que contempla, al mismo
tiempo, distintos medios, con varios lenguajes y narrativas a partir de
numerosos medios y para una infinidad de usuarios. Por tanto, son
adoptados recursos audiovisuales, de comunicación móvil y de
interactividad en la difusión de contenido, incluso a partir de la
blogósfera y de las redes sociales, lo que amplía de forma considerable
la circulación del contenido. Por otro lado, la telefonía celular (móvil)
utilizada en el periodismo es una herramienta fundamental para
garantizar la movilidad y la instantaneidad del proceso de construcción
narrativa, aunque para hacerlo sea necesario producir un guión
transmediático (Renó & Flores, 2012, p. 87).

Según destacan ambos autores, la diferencia con otra narrativa periodística
es que permite aprovechar las posibilidades comunicacionales en la sociedad
digital, donde predominan la movilidad, la liquidez de estructuras y la
interactividad, en el campo de la comunicación.
De “Historias Extremas”
En diciembre de 2016, el diario La Nación lanzó lo que denominó su primera
experiencia transmedia llamada Historias Extremas115. La propuesta consiste en
13 documentales sobre personas que atraviesan condiciones extremas. Las
piezas audiovisuales se publicaron en varias plataformas como la página web del
medio periodístico, en un micrositio desarrollado para este fin, en el programa LN+
que se aloja en el sitio de La Nación y también se transmite por DIRECTV,
Cablevisión Digital, y en vivo por YouTube. A su vez, se puede acceder a través
de la App de LN+, disponible para iOS y Android.
114

La participación puede estar sesgada por la falta de capacidad de acceso a nuevas tecnologías, por
la ausencia de alfabetización digital y ante la posibilidad o no de construir una agenda pública, la cual se
encuentra a merced de las grandes corporaciones mediáticas. Con respecto al acceso a tecnologías, en
Argentina, según los últimos datos de la Encuesta Nacional sobre Acceso a Tecnologías de Información y
Comunicación (2015), publicado por el Indec, el 89,6% de los hogares tenía teléfono celular (entre mayo y julio
de 2015), superado por el televisor que alcanzaba al 97,7% de los hogares.
115

Ver lanzamiento en http://www.lanacion.com.ar/1967348-historias-extremas-vivi-la-primeraexperiencia-transmedia-de-la-nacion.
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Historias Extremas cuenta con un formato papel, ya que se publica un
artículo en el diario, y también con especiales interactivos a los cuales se pueden
acceder a través del micrositio donde se aloja la serie de documentales. También
es posible compartir la historia en medios sociales como Facebook y G+. Por lo
tanto, la propuesta forma parte de un proceso de innovación para el periodismo en
un medio tradicional de Argentina116.
“Vivir en el horno”, “Toreros de la Puna”, “La Isla de la Soledad”, “Batalla de
poetas”, “De paladares y narices”, “Sueños de sal”, “Doctora Coraje”, “Los últimos
pescadores”, “El Chaltén, la vida al límite”, “Carne VIP”, “Fútbol, pasión
malvinense”, son algunos de los capítulos que se pueden encontrar en el
micrositio.
Para este primer abordaje, se observó, primordialmente las publicaciones
en el micrositio “Historias Extremas”, que, al momento de realizarse el análisis
contemplaba piezas comunicacionales desde diciembre de 2016 a marzo de 2017.
Teniendo en cuenta que, habitualmente los medios periodísticos trabajan
con una lógica de crossmedia, aquí se plantea el siguiente problema a abordar:
¿Historias Extremas presenta las características de narrativa transmedia, según
los autores mencionados en el apartado anterior?
Imagen del micrositio Historias Extremas.

116

Puede considerarse innovación cuando un producto (en este caso una pieza comunicacional), y/o
proceso u organización (formas de narrar en el ejemplo citado), es novedoso para el mercado en un sector o
en un sistema nacional de innovación. En este caso, en el sector periodístico en Argentina. Para ampliar
conceptos sobre procesos de innovación ver López, A. (1998), “La reciente literatura sobre la economía del
cambio tecnológico y la innovación: una guía temática”, en: Revista de Industria y Desarrollo; Nonaka, I. y
Takeuchi, H. (1995), The knowledge creating company, Chapter N° 3, Oxford University Press; OECD (1996)
“La innovación tecnológica: definiciones y elementos de base”; en Redes. Revista de Estudios Sociales de la
Ciencia, Vol. III, Nº 6; Teece, D. (2003) “Sacando partido de la innovación tecnológica: Implicaciones para la
integración, colaboración, obtención de licencias y políticas públicas”; en Sistemas de innovación y política
tecnológica, Trabajo y Sociedad.
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"
Imagen del especial interactivo que amplía información de uno de los documentales.
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"
Imagen de la página Web de La Nación donde se transcribe un artículo, al cual también se puede acceder a
través em formato papel. En formato digital conjuga varias plataformas como textos, videos y fotos.

Características de narrativa transmedia
La experiencia podría considerarse una innovación debido a que en
periodismo no abundan piezas comunicacionales de este tipo. Si bien algunos
autores consideran que el periodismo en esencia es transmedia por presentarse
en múltiples plataformas, éste en la mayoría de los casos expresa una experiencia
crossmedia, ya que refuerza un mismo mensaje a través de varios formatos, lo
cual, no necesariamente signifique la expansión del universo narrativo.
En el caso de la propuesta de La Nación, desde una mirada preliminar, es
posible señalar algunas características transmedia:
! Tendencia a enriquecer el relato en múltiples soportes (diario, televisión,
página web, dispositivos móviles), aunque en algunos casos existe una
tendencia crossmedia. Por ejemplo, la nota del diario se traslada a la página
del micrositio, y el audiovisual se observa tanto en el programa de televisión
como en el micrositio.
! Múltiples sistemas de significación. Al emplear distintos soportes, realiza
adaptaciones a distintos tipos de lenguajes como audiovisual, visual, y
escrito. Algunas piezas son sólo adaptaciones y otras son una unidad que
se complementa con el documental. Este es el caso de los especiales
interactivos.
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! Universo narrativo reducido. La historia se expande principalmente en las
propuestas que brinda el medio, a diferencia de otras propuestas propios
del modelo ficcional, donde el usuario contribuye a crear nuevas piezas.
! La interactividad se observa principalmente en la posibilidad de elegir el
recorrido de la historia.
! Destotalización. Siguiendo a Hans Ulrich Gumbrecht, Gosciola considera
que esta noción permite pensar la historia como múltiples narrativas
complementarias. Se crean mundos alternativos en distintas plataformas
con diferentes modos de recepción en el público. En el caso analizado,
cada pieza es una unidad que se complementan.
! Destemporalización. Las historias mantienen su línea argumental,
independientemente de su línea cronológica. El recorrido seleccionado no
está sujeto a estructura cronológica lineal.
! Acción territorial. En principio no se observaría una acción territorial, es
decir el salto de los soportes a la ciudad o a un determinado espacio físico.
Irigaray propone considerar la ciudad como una plataforma narrativa
transveral que permite construir la historia a través de una territorialidad
expandida.
Tensiones
La experiencia transmedia implica la participación activa de los usuarios. En
el caso expuesto, esta línea no se manifiesta del todo clara debido a que la
participación del público podría considerarse conservadora, ya que no se ha
identificado su expansión a otros niveles como la coautoría.
Sin embargo, ello no quita que no tenga el potencial para derivas en la
historia. Una propuesta podría consistir no sólo en habilitar un espacio en la
plataforma para subir contenidos de los lectores, sino también proponer
intercambios en otros ámbitos, más allá de lo mediático, a través de la acción
territorial.
Por el momento, la participación se observa, en los comentarios que
pueden dejar los lectores en la página web del diario La Nación, la cual tiene
normas de publicación.
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Además, no responde al problema del rol de un autor desde una lógica
transmedial, ya que el usuario/lector no es considerado como coautor. Por el
contrario, el micrositio registra la reserva del derecho de autor.
Conclusiones
En este escrito se plantearon dos preguntas: ¿Cuáles son las
características de periodismo transmedia que presenta el caso seleccionado?
¿Cuáles son las tensiones que se observan entre un modelo unidireccional y un
modelo participativo?
En primer lugar, se puede señalar que la propuesta es una innovación pero
que aún no logra romper con la lógica de una sola autoría, la del medio de
comunicación. Presenta contenidos enriquecidos en distintas plataformas que se
emparentan con una tendencia crossmedia pero ello no quita su potencial de
permitir la generación de contenidos con la participación de los lectores. Permite
espacios de interactividad porque el lector puede elegir su recorrido y dejar
comentarios en distintas plataformas. Al presentarse de manera atractiva y con un
diseño acorde, mantiene el potencial de lograr una expansión de su universo
narrativo por parte de los usuarios que se apropien de estas historias.
En segundo lugar, es posible señalar, que si bien se ofrecen instancias de
interactividad, el no quiebre de la lógica de una sola autoría, permite observar
tensiones entre el modelo unidireccional y el participativo. El universo narrativo no
se expande por iniciativa de los lectores, ni por espacios promovidos desde la
plataforma. Por lo tanto, no es posible observar, en este caso, una inversión de
roles. Se refuerza el rol del medio como el principal productor del contenido.
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O jornalismo caricato nas produções do youtuber Porta dos
Fundos117
Bianca Teixeira MORELLI 118
Denis Porto RENÓ119
Universidade Estadual Paulista – Unesp, Bauru, SP
Resumo
O gênero caricato é uma subdivisão das categorias do jornalismo opinativo, o qual
transmite a opinião através do humor e tem como objetivo realizar uma crítica a
tudo e todos, são produções que têm como principais leitores aqueles que querem
se informar rapidamente, característica semelhante aos atuais produtores e
consumidores de conteúdo na internet, em especial, o site de compartilhamento de
vídeos YouTube, o qual tem se mostrado, desde seu início, um espaço promissor e
fértil na nova ecologia midiática, criando, inclusive, até mesmo profissões, como é
o caso dos youtubers: criadores de conteúdo da plataforma YouTube. No Brasil,
um dos youtubers de maior representatividade é o Porta dos Fundos, um coletivo
de humor instituído por cinco amigos. Apesar da contemporaneidade dessas
produções, seu destaque e abrangência diante dos usuários instigaram o interesse
em compreender e, se possível, classificar esse conteúdo. Assim sendo, este
artigo se debruçou sobre o desafio de analisar as produções do youtuber brasileiro
Porta dos Fundos a fim de listar e identificar característica do jornalismo caricato,
mesmo que está classificação não seja reivindicada pelos produtores e tampouco
prevista pelo autor Marques de Melo (2003).
Palavras-chave: Mídia e tecnologia; Jornalismo Caricato; Audiovisual; Porta dos
Fundos; Youtubers.
1 Os gêneros alternativos do jornalismo
Entre os estudiosos da área, não há consenso a respeito das características
que definem o fazer jornalismo, tampouco sobre divisões e subdivisões dos
gêneros, apesar de, por vezes, detectarmos semelhanças entre as organizações
propostas por diferentes autores.
117 Trabalho apresentado na mesa 08 – Audiovisual na Nova Ecologia dos Meios, no Primeiro Congresso
Internacional de Mídia e Tecnologia.
118 Jornalista e mestre em Mídia e Tecnologia pela Unesp, atua como assessora de imprensa.
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A maioria dos teóricos propõe que o jornalismo pode ser dividido em duas
categorias fundamentais: a informativa e a opinativa. Há aqueles, ainda, que
adicionam o jornalismo interpretativo e o diversional, de modo a atender e
“adequar-se ao desejo dos consumidores ou equiparar-se aos padrões das
mensagens não jornalísticas que fluem através do mass media” (MARQUES DE
MELO, 2003, p.27).
Assim como é presumível pela própria nomenclatura, o jornalismo
informativo tem como objetivo essencial informar, sendo responsabilidade do
jornalista reportar os fatos sem opinar. A informação pode ser adquirida pelo
profissional através de uma vivência em tempo real ou entrevistando àqueles que
presenciaram o fato e, dessa forma, tenham importantes contribuições a oferecer.
Ao passo que a categoria opinativa também informa o acontecimento, no
entanto, o faz agregando opinião. Essa característica estava intensamente
presente nas primeiras publicações jornalísticas, repletas de comentários e
julgamentos. Com o passar do tempo e com ações políticas, os meios de
comunicação reduziram consideravelmente seus espaços para opinião e ficaram,
predominantemente, informativos.
Atentando-se a modelos internacionais de classificação de gênero, Marques
de Melo (2003) define, organiza, propõe e descreve os gêneros opinativos no
jornalismo brasileiro: editorial, comentário, artigo, resenha ou crítica, coluna,
crônica, caricatura e a carta.
De modo geral, o espaço reservado aos proprietários para expressar a
opinião oficial da publicação é o editorial. Ideologicamente, deveria ser um espaço
de reivindicação coletiva, porém, na realidade, esse texto é utilizado para propagar
como que a instituição gostaria de conduzir os assuntos políticos.
O comentário surge com a intenção de quebrar a ampla posse do editorial,
portanto, pessoas de saber notável e com impressionante bagagem sobre a
temática apresentam uma interpretação intensa e penetrada. Mesmo que o
comentarista tenha sua opinião, ele deve ser neutro, “orienta sem impor. Opina
sem paixão. Conduz sem se alinhar” (MARQUES DE MELO, 2003, p.113).
O gênero opinativo artigo tem como propósito desenvolver uma ideia e
apresentar sua opinião, o texto pode ou não ser escrito por um jornalista e deve
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oferecer ao seu leitor um debate amplo e variado, atentando-se a atualidade e a
clareza da opinião empregada na informação.
Elaborado por pessoas com conteúdo diferenciado e íntimo ao campo
cultural, a resenha ou crítica são um guia para a população a respeito de
conteúdos e produções culturais. A primeira aborda produtos de grande apelo
comercial e a última refere-se a obras refinadas, destinadas à elite.
A coluna pode se confundir ou abranger outros gêneros, como o
comentário, a crônica e a resenha, “tem fisionomia levemente persuasiva. Não se
limita a emitir uma simples opinião. Vai mais longe: conduz os que formam a
opinião pública veiculando versões dos fatos que lhe darão contorno
definitivo” (MARQUES DE MELO, 2003, p. 142).
Já a crônica é um gênero genuinamente brasileiro, “não encontrando
equivalentes na produção jornalística de outros países” (MARQUES DE MELO,
2003, p.148). Trata-se de uma delicada construção na fronteira entre o jornalismo
e o literário, inclusive, esse é um dos fatores que causa grande discussão entre os
estudiosos sobre sua classificação. Ao narrar um acontecimento, o jornalista/
escritor transmite também o momento cultural e social ali presente e faz pensar,
refletir e emocionar sobre fatos corriqueiros.
O espaço reservado às cartas nas publicações era, no contexto da
publicação da obra de Marques de Melo, uma das raras possibilidades de
interação do público com o meio. Na ocasião, o autor enfatiza o cenário de
passividade do receptor, principalmente, pelo fato dessas cartas passarem por
edição até serem publicadas. Contudo, essa realidade se modificou com o advento
da internet.
E, por fim, e de fundamental importância para este artigo: o gênero
opinativo caricatura, quando se utiliza a imagem como forma de opinar, um modo
de expressão artística com o objetivo de transmitir a opinião através do humor.
Marques de Melo aponta a necessidade de saber distinguir as imagens
opinativas (a caricatura), das informativas (gráficos, desenhos, mapas). As últimas
revelam-se apenas como um apontamento, uma ilustração dos fatos, já a
caricatura encontra-se carregada de julgamentos e um evidente posicionamento
opinativo.
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O autor afirma que este gênero pode ser subdividido em quatro: caricatura,
cartoon, comic e charge. A primeira se refere a desenhos de pessoas, animais e
objetos com o uso desproporcional de traços, utilizando-se da ironia para fazer rir.
A charge é feita de imagens que podem ou não estarem vinculadas com o texto.
Apesar de o cartoon ser elaborado a partir de acontecimentos do presente e
expressar uma crítica, não se faz uso de personagens ou fatos reais. E o comic é
a conhecida história em quadrinhos.
De acordo com Marques de Melo, esses dois últimos, comic e cartoon, não
são gêneros jornalísticos, pois, transpassam os limites entre o imaginário e o real,
entre o tempo e o espaço. Ao passo que os dois primeiros, caricatura e charge, “só
adquirem sentido no espaço jornalístico porque se nutrem dos símbolos e valores
que fluem permanentemente e estão sintonizados com o comportamento
coletivo” (MARQUES DE MELO, 2003, p.168). Assim sendo, ao se originarem de
situações verídicas, seu humor é validado graças ao contexto.
Marques de Melo pontua ainda que os primeiros exemplos nacionais do
gênero caricato são do início do século XIX, mas o que mais marcou o país, no
começo da década de 1960, foi o semanário Pasquim, um jornal de resistência ao
regime militar existente na época.
Não se sabe ao certo a razão do sucesso do folhetim, talvez tenha sido pelo
seu surgimento ter ocorrido em um contexto violento e de ausência da liberdade
de expressão ou pela novidade ao abordar conteúdos relevantes com a audácia e
irreverência do humor. Para o autor, o Pasquim foi a perfeita execução do
jornalismo caricato: “o traço e o texto, lado a lado, ironizam o cotidiano, satirizam
os protagonistas da notícia, registram com humor a emergência de um novo
projeto de sociedade” (MARQUES DE MELO, 2003, p.171).
2 Youtubers: criadores de conteúdo para o YouTube
As possibilidades oferecidas, principalmente, com o desenvolvimento da
internet e de aparelhos mobiles transformaram os modelos comunicativos,
especialmente, os moldes tradicionais das mídias de massa. Entre essas
novidades, pode-se destacar o site de compartilhamento de vídeos chamado
YouTube, lançado em maio de 2005 e fundado por ex-funcionários do site de
comércio on-line PayPal, Chad Hurley, Steve Chen e Jawed Karim. O site foi
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criado com o objetivo de ser um serviço simplificado para os usuários realizarem
upload de seus vídeos e assistirem outros em streaming.
No YouTube não há limites para a quantidade de vídeos que cada pessoa
pode publicar e é possível gerar URLS e códigos HTML, facilitando o
compartilhamento com os amigos e em redes sociais em geral. No livro “A
Revolução Digital do YouTube”, escrito por Burgess & Green (2009), os autores
apresentam uma linha do tempo da trajetória do site, mostrando o crescimento
contínuo e impressionante do número de usuários desde sua criação até os dias
atuais.
De acordo com os autores, o auge do sucesso do YouTube foi em outubro
de 2006, exatamente quando o Google o comprou por 1,65 bilhão de dólares. Um
pouco mais de um ano depois, em novembro de 2007, o YouTube figurava como o
site de entretenimento mais popular do Reino Unido, em segundo vinha o da BBC.
Já no início de 2008, o site de compartilhamento de vídeos constava,
seguramente, entre os dez mais visitados de todo o planeta, essa informação foi
mensurada através de inúmeros serviços de medição de tráfego da web. No
mesmo ano, no mês de abril, houve um crescimento de dez vezes o número de
vídeos postados em comparação com o ano anterior, em valores absolutos, seria
algo em torno de 85 milhões de vídeos hospedados na plataforma. Esse aumento
exponencial se manteve.
Ainda segundo o que Burgess & Green (2009) relatam no livro, a
ComScore, uma empresa de pesquisa de mercado da internet, informou que o
serviço oferecido pelo YouTube correspondia a 37% de todos os vídeos assistidos
nos Estados Unidos. Em segundo lugar ficou a Fox Interactive Media, com
somente 4,2%. Com esses e outros dados a respeito da plataforma, observou-se
que o tamanho e a popularidade alcançada pelo site eram sem precedentes.
Como atentamente observa Renó (2007), o YouTube figura como um
recurso de propagação de opiniões, crenças, ideias, culturas e tradições.
Oferecendo a seus usuários um ambiente apropriado para arquitetar um
hibridismo cultural e, assim, conseguir combater a homogeneidade resultante dos
interesses de pequenos grupos diante da indústria cultural, situação denunciada
pela escola de Frankfurt justamente devido a suas implicações.
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Podemos destacar também a facilidade de abrir uma conta e alimentar um
canal pessoal no YouTube, oferecendo ao usuário a experiência de creator, ou
seja, criador e consumidor de conteúdo na internet. A definição de creator,
juntamente com a plataforma a qual o indivíduo faz uso, resultou em novas
nomenclaturas específicas, como os youtubers, instagramers, snapchaters ou
blogueiros. Ou seja, criadores e consumidores de conteúdos para o YouTube,
Instagram, Snapchat e blogs, respectivamente. A relevância do uso desses novos
termos para descrever as funções atualizadas no cenário da internet ganhou
notoriedade em dezembro de 2016, quando o termo youtuber foi adicionado as
mais de 600.000 palavras do dicionário Oxford.
O dicionário define youtuber como "um usuário frequente do site de
compartilhamento de vídeos do YouTube, especialmente alguém que produz e
aparece em vídeos no site ". A origem da palavra coincide com o segundo ano de
existência do YouTube e quando o Google comprou o site: em 2006.
De modo geral, a função de youtubers é desempenhada por pessoas
comuns que apresentam alguma habilidade específica, como entender bem de um
jogo de videogame, como jovens que apenas querem expressar ou refletir sobre
situações simples. Independente da temática, canais que tenham destaque
recebem um valor proporcional ao número de inscritos, portanto, vídeos que fazem
sucesso e recebem grande acesso valem dinheiro.
O poder e o alcance dessas novas personalidades transformam-nas em
influenciadores que, para esse artigo consideraremos aqueles agentes da
comunicação que apresentam alto número de seguidores, inscritos e visualizações
dentro da plataforma que estão presentes. Essa característica também resulta no
interesse de empresas para que os youtubers realizem o conhecido
merchandising: a propaganda de um produto ou serviço diretamente para o
público-alvo. A possibilidade de monetizar a atividade de youtuber está ao alcance
de qualquer um e o passo a passo de como fazer é facilmente encontrado nas
páginas de suporte do Google120.
2.1 O Porta dos Fundos
120 Informação disponível em https://support.google.com/youtube/answer/72857?hl=pt-BR. Acessado em

04/03/2015.
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No Brasil, o coletivo de humor Porta dos Fundos, criado em 2012, é um dos
principais canais de youtubers no país, e por um bom tempo, figurou no primeiro
lugar absoluto em número de inscritos. Essa situação mudou em outubro de 2016,
quando o humorista piauiense Whindersson Nunes o ultrapassou.
O Porta dos Fundos foi fundado por cinco amigos, Fábio Porchat, Gregório
Duvivier, João Vicente Castro, Antônio Tabet e Ian SBF, que já tinham experiência
no mundo televisivo e estavam cansados e incomodados com a censura editorial
daquele meio. Então, encontraram na internet a tão desejada liberdade para poder
criar e produzir os mais diversos conteúdos e também identificaram nela um
mercado promissor em audiência e capital.
O canal tem como produto fundamental as esquetes de humor com duração
média de um a quatro minutos, divulgadas as segundas, quintas e sábados, às
11h, sempre inéditas. Com formato padronizado, o vídeo já se inicia com a história
principal, com duração de um minuto e meio a dois minutos e meio, em seguida
aparece a vinheta do Porta dos Fundos e, por fim, é exibido um conteúdo póscrédito com cerca de um minuto, dando continuidade ao assunto abordado ou com
algumas cenas do making of, concomitantemente, são divulgados os links para
outros vídeos do canal ou para se inscrever. Em abril de 2015, a produtora
divulgou que os novos vídeos passariam a ter legendas em inglês e espanhol e,
até o fim daquele ano, os antigos vídeos também seriam legendados121.
Conquistada a desejada liberdade editorial pelo grupo, os temas abordados
pelas esquetes de humor do Porta dos Fundos são os mais variados: machismo,
homofobia, racismo, preconceitos em geral e críticas políticas, sociais e
comportamentais, frequentemente pautados por acontecimentos recentes. Apesar
de o humor sempre nortear as temáticas e abordagens das produções, a vultuosa
abrangência alcançada pelo canal dentro e fora do país122 e o teor crítico dos
conteúdos incentivaram o interesse e a relevância deste estudo.
Não é responsável negligenciar este fenômeno a ponto de avaliá-los
apenas como entretenimento, isso porque grande parte das esquetes dialoga com
121 Informação disponível em http://f5.folha.uol.com.br/televisao/2015/04/1621909-quinto-canal-mais-

acessado-do-mundo-porta-dos-fundos-tera-legendas-em-ingles-e-espanhol.shtml. Acesso em 06/08/2015.

122 Notoriedade reconhecida pela revista Forbes ainda em 2013, disponível em http://www.forbes.com/sites/

andersonantunes/2013/05/31/in-the-land-of-telenovelas-a-youtube-channel-gives-a-glimpse-of-scriptedentertainments-future/. Acessado em 06/08/2015.
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acontecimentos reais, atuais e polêmicos e, favorecidas pelo tom ameno da
proposta humorística, os vídeos permitem reflexões e interpretações diferenciadas
em relação aos conteúdos padrões exibidos pelas mídias tradicionais de massa.
A proposta de lançar um olhar mais atento às produções dos youtubers em
questão foi baseada na explicação de Walter Lippmann, o qual defende que a
nossa percepção do mundo não ocorre de forma real e, sim, por meio de
representações, inclusive, àquelas que são originadas através da mídia. Ao
dialogar com a atualidade e debater temáticas que estão em destaque, os vídeos
do Porta dos Fundos podem atuar como formadores de opinião, pois, trabalham
diretamente com o pseudoambiente defendido por Lippmann (2008).
Afinal, mesmo com as diferenças naturais do entendimento de pessoa para
pessoa, existem instâncias sociais e políticas que influenciam e padronizam essas
representações. Esse processo está diretamente relacionado à construção da
opinião pública.

3 A opinião construída pelo caricato
Marques de Melo reconhece duas razões socioculturais que esclarecem o
aparecimento das caricaturas e, consequentemente, a intensificação do humor
como ferramenta para fazer jornalismo: avanço tecnológico nos processos de
reprodução gráfica e a popularização do jornal como veículo de comunicação
coletiva.
Observamos que o recurso da caricatura representou uma
necessidade social de um jornalismo que ampliava o seu raio de
ação, ganhando novos contingentes de leitores. O novo público da
imprensa continha segmentos que não haviam tido o privilégio da
educação formal continuada e cuja percepção dos acontecimentos
exigia processos descritivos mais eficazes e motivadores.
(MARQUES DE MELO, 2003, p.164).

Neste momento, é preciso atentar-se para o período e o contexto em que
este texto foi publicado pelo autor, primeiramente, em 1985 e, pela terceira vez,
versão que é utilizada nesta pesquisa, revisada e ampliada, em 2003. Ao longo
desses quase 15 anos da última edição, a comunicação, em especial, os meios de
comunicação sofreram (e sofrem) intensas transformações.
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Em 2017, o “avanço tecnológico nos processos de reprodução gráfica”, na
realidade, deu lugar ao avanço tecnológico da internet e o crescimento e
desenvolvimento, quase que diário, de plataformas de comunicação neste meio.
Portanto, nos dias atuais, vive-se a popularização do virtual ou online como
veículo de comunicação coletiva.
Outra ressalva importante é que o próprio autor Marques de Melo menciona
em sua obra que, até então, ele só havia presenciado a execução do jornalismo
caricato de forma eficiente em publicações impressas. Acreditamos que esse fato
é passível e necessário de atualização, mesmo cientes das respectivas diferenças
tecnológicas e de linguagem dos meios, consideramos que a similaridade de
adaptação social às novas tecnologias permite ampliar o conceito.
Por isso, identificamos no recorte desta pesquisa a definição e a proposta
do jornalismo caricato: o uso de traços exagerados de expressão, ocasionando
humor e que tem como objetivo a “sátira política e social” (MARQUES DE MELO,
2003, p.165). A caricatura permite humanizar e popularizar determinadas
personalidades da sociedade, principalmente no âmbito político. Seu estilo
pitoresco traduz questões complexas resultando em um entendimento mais amplo
pela maioria da população.
Marques de Melo descreve que o semanário Pasquim apresentava como
única e exclusiva intenção realizar uma crítica geral e democrática a tudo e todos,
principalmente, pelo fato de seus redatores não terem vínculo político, religioso e
tampouco econômico com algum grupo. Essa característica se assemelha a razão
pela qual os sócios-fundadores do Porta dos Fundos optaram pela produção para
a internet: em busca da liberdade editorial, procuravam por um espaço onde
pudessem falar sobre tudo e todos.
Os vídeos do Porta dos Fundos utilizam-se dos mais diversos temas e
comportamentos contemporâneos e são recorrentemente vinculados a
acontecimentos políticos, sociais, econômicos e comportamentais do país e da
população. O fato de os textos se originarem quase sempre de questões atuais
apresenta-se como mais uma propriedade do jornalismo caricato, o qual depende
da assimilação do público com o contexto para compreender a mensagem através
do humor.
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Portanto, ao assistir uma produção humorística do grupo, o internauta
precisa ter consigo um conhecimento, uma bagagem, uma percepção do mundo
para entender a piada ou ironia proposta ali. Ele só conseguirá criar uma opinião
sobre o vídeo ao assisti-lo propriamente, ter a imagem do que a produção
representa para a sociedade a respeito do assunto abordado e, por fim, ter uma
cultura pessoal capaz de interpretá-lo internamente, capaz de ler os símbolos ali
transmitidos e contextualizados. Então, como pontua Lippmann (2008), apenas se
houver os três fatores acima descritos, o indivíduo será passível de produzir sua
opinião.
Por isso, o debate de temáticas recentes em uma mídia com alto número de
acessos é um dos elementos necessários para que ocorra a opinião pública, pois
trabalha com o pseudoambiente defendido por Lippmann (2008). Essas
características são evidentes no Porta dos Fundos.
3.1 Infotretenimento
Portanto, conforme já mencionado, a abrangência alcançada pelo canal
dentro e fora do país e as temáticas abordadas nos vídeos, não podem ser
consideradas simples entretenimento. Assim sendo, a dualidade com a qual os
vídeos do Porta dos Fundos é construída permite encaixar a produção no gênero
de infotretenimento123, ou seja, a junção de informação e entretenimento. Apesar
de estar em alta, este gênero não é novidade dos tempos atuais e da evolução
tecnológica. O termo surgiu na década de 1980, porém só teve destaque no final
dos anos 1990, quando passou a ser usado por profissionais e acadêmicos da
área.
Inicialmente, era visto como um subproduto do jornalismo, na maioria das
vezes utilizado com conotação negativa e indigna, era considerado como uma
tentativa de iludir ou enganar o receptor. Atualmente, essa visão tem se
modificado, e o hábito e as vontades dos novos consumidores passou a requerer
produções mais leves, mas que não deixem de informar, abrindo, desta forma,
espaço para as produções de infotretenimento.

123 Outras grafias são utilizadas para descrever este gênero, como, por exemplo, infotenimento.
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A novidade atualmente sobre o gênero é que ele tem sido utilizado
frequentemente com conotação positiva, ou seja, tem sido valorizada a
capacidade de reflexão a partir de produções que abordem informação e
entretenimento, o que não acontecia outrora. Lara destaca algumas das
qualidades do gênero.
O infotenimento é um traço característico da sociedade
contemporânea, mas não necessariamente reflete aspectos
negativos a serem extirpados do social, vindo a se constituir numa
ameaça à “razão” ou exercício da profissão – ainda que a crise dos
“projetos coletivos” e das noções iluministas seja mais do que
evidente. Em outras palavras, o infotenimento deve sempre ser
analisado criticamente, mas pode ser agenciado por diferentes
atores sociais e organizações, podendo estar a serviço da
normatização social ou da construção de uma perspectiva ou de
ações críticas que coloque em pauta, por exemplo, reivindicações
de diferentes grupos sociais (LARA, 2010, p.8).

Munidos da leveza que agrada ao público contemporâneo, os vídeos do
Porta dos Fundos apresentam também temáticas e críticas sociais, debates sobre
fanatismo religioso, machismo, homofobia, racismo, entre outros comportamentos
em sociedade que são recorrentes. A maneira direta e objetiva de questionar
preconceitos e hábitos humanos, artisticamente carregada de ironia, sarcasmo,
irreverência e liberdade editorial revela-se um diferencial deste canal de youtubers
diante de outras produções que se propõem ao mesmo debate. Esses recursos
utilizados nos vídeos do Porta dos Fundos são descritos por Gutmann e são
característicos do infotretenimento.
Entre as principais marcas estão as reportagens performáticas, o
jogo de sentidos criado por manipulações videográficas, o modo
irônico com que discute os fatos cobertos pela grande imprensa, a
sátira feita a personalidades públicas e a paródia das produções e
processos televisivos, num jogo permanente de intertextualidade.
(GUTMANN, 2008, p. 2).

É importante e interessante ressaltar que os criadores do canal não
reivindicam para suas produções um caráter jornalístico, eles se definem como um
coletivo de humor que produz vídeos, apenas. Contudo, como anteriormente
pontuado a relevância das temáticas e comprovado seu gênero infotretenimento,
esses vídeos merecem atenção e muito provavelmente serão (ou já são)
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produções capazes de contribuir na construção da opinião pública. Reforçando,
assim, sua importância na nova ecologia midiática.
4 Conclusão
A velocidade com que a internet evolui e, consequentemente, desenvolve
novos computadores, aparelhos mobiles, plataformas entre tantos outros aparatos
tecnológicos tem se mostrado cada dia mais um vasto campo para estudos,
principalmente, de comunicação.
As relações ganharam novos protagonistas e ferramenta, resultando em
transformações sociais e comportamentais. Estudá-las se faz necessário,
especialmente, a partir do momento que ações e comunicações virtuais são
capazes de transformar a realidade de um país. O virtual é real. No entanto,
estudar um fenômeno que está em frequente progresso apresentou-se como um
desafio a se enfrentar, porém, também se mostrou gratificante ao oferecer
respostas, descrições e, assim, poder colaborar com avanço na área.
Mais uma interessante constatação foi identificar as características das
produções em proposições feitas há anos, as quais, guardadas as devidas
proporções tecnológicas, se modelam a experiência atual. Principiamos com a
visionária observação de Marshall McLuhan, escrita em 1969, que já enfatizava a
dependência do homem com os meios de comunicação, sem ele ter contato com a
internet e todo o ambiente envolto dela. Ouvimos suas palavras como se
estivessem sido pronunciadas recentemente, afinal, além de uma dependência
física, de ter um aparelho com internet por perto, há também uma necessidade
econômica, política e social de estar presente no ambiente virtual.
Assim sendo, observa-se a similaridade da linguagem e conteúdo dos
vídeos do Porta dos Fundos com o jornalismo caricato apresentado e descrito por
Marques de Melo. As características dessa modalidade opinativa são bem
específicas e, para o autor, só são efetivas em produções impressas, tendo como
exemplo clássico de sucesso o semanário Pasquim, nascido durante o período de
censura. Obviamente respeitamos o apontamento do teórico, no entanto, nos
arriscamos a dizer que as propriedade que ele relata de um produto de jornalismo
caricato são identificadas também nas produções audiovisuais do Porta dos
Fundos. Por exemplo, o traço exagerado, a sátira dos protagonistas da notícia, a
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ironia com que tratam o cotidiano estão presentes nos vídeos e denunciam, com
humor, a emergência da mudança. Mais uma característica que Marques de Melo
vincula ao semanário e que está presente nos youtubers é que ambos têm a única
e exclusiva intenção de fazer uma crítica geral e democrática a tudo e todos.
Felizmente, nos dias atuais, não presenciamos mais a violenta censura a
qual o Pasquim surgiu, porém, os meios de comunicação apresentam sim certas
amarras editoriais, geralmente influenciadas por interesses políticos e econômicos.
Exatamente, por isso, o Porta dos Fundos foi elaborado para a internet, pois seus
cinco fundadores buscavam a liberdade criativa, a possibilidade de apontar, criticar
e fazer rir em qualquer situação, independente do posicionamento religioso ou
político de um grupo de poder, sempre há uma denúncia. Essa liberdade editorial
encontrada pelo grupo é resultado da democracia garantida pela internet, desse
modo, podemos afirmar que ela nos ofereceu muito mais que novos meios, nos
reeducou com relação ao texto e à mensagem, invertendo até mesmo a lógica do
meio como mensagem, como propôs McLuhan (2005). Afinal, a mensagem é
protagonista no processo comunicacional, sobretudo, o audiovisual que se
apresenta como uma linguagem universal, convergente com a globalização dos
conteúdos na rede virtual.
Outro velho conhecido nos estudos de comunicação e também identificado
nas produções dos youtubers foi o gênero infotretenimento. Conhecido há
décadas, seu uso, na maioria das vezes, era vinculado a um teor pejorativo, mas
agora, com os novos hábitos dos consumidores, narrativas leves, semelhantes a
um bate-papo informal e que abordam a vida privada, é valorizado. Assim sendo,
essas produções se propõem a informar e a divertir simultaneamente,
conquistando espaço e a atenção dos cidadãos contemporâneos. O
infotretenimento passou a ser uma característica desejada pelos usuários.
Contudo, as produções são minunciosamente organizadas, sendo
impossível determinar apenas uma crítica incutida nos diálogos, os vídeos são
perspicazmente elaborados, permitindo, a cada fala, referencia e denuncia um
problema distinto em nossa sociedade, ou seja, uma única produção pode criticar
diferentes partidos políticos, comportamentos ou preconceitos. Tornando-se um
destaque da produção e se assemelhando ao objetivo do Pasquim, segundo
Marques de Melo, de criticar tudo e todos.
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Temos ainda a agilidade envolta na internet como uma característica
inovadora a ser pontuada, pois, além do tom de humor sempre presente nos
vídeos, as produções do Porta dos Fundos também são favorecidas pela
praticidade e rapidez presentes na internet, ou seja, em um dia ou até mesmo
algumas horas, eles podem realizar esquetes que dialoguem com fatos
impactantes na sociedade e divulgá-las ainda no auge de sua discussão,
aproveitando o “tempo” da notícia.
Assim sendo, munidos do conhecimento sobre opinião pública, jornalismo
caricato e esmiuçados os temas abordados nos vídeos do canal, atentando-se
para seu contexto real, político e social, suas características inovadoras e
tradicionais e mesmo que não seja reivindicado pelo grupo, o Porta dos Fundos é,
sim, capaz de executar o jornalismo caricato, pois, realiza denúncias e críticas
sociais a tudo e a todos, expressando a emergência e necessidade de mudança
do sistema e do país. O olhar diferenciado para situações corriqueiras e pontuais
da vida profissional, política, religiosa e pessoal se destacam diante da imensidão
de informações que somos bombardeados a todo minuto. Uma expressão
exagerada, um gesto exacerbado ou o uso de termos e/ou reações improváveis e
politicamente incorretos permitem e motivam o debate de modo geral.
Mais uma vantagem da produção de conteúdo vinculado à realidade e ao
cotidiano com humor, realizado pelo Porta dos Fundos, é a capacidade de eles
também alcançarem a atenção daqueles que Marques de Melo descreveu como
pessoas que não tiveram o “privilégio da educação formal continuada”. Assim
sendo, a produção com toques de ironia e caricatura democratizam a informação,
pois, explicam e aproximam situações e problemas da sociedade para pessoas
que, talvez, não fossem atingidas por produções tradicionais, como um telejornal,
por exemplo.
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Midiativistas e ciberativistas: as possibilidades engendradas por
ninjas e ambientalistas na comunicação em rede 124
Katarini MIGUEL125
Jane MAZZARINO 126
Resumo
A internet e a comunicação em rede possibilitam uma renovação da
linguagem, dos recursos técnicos, das propostas de interação e participação,
assim como da construção coletiva de informação e opinião. Mas nossas
pesquisas anteriores mostram que as organizações ambientalistas ainda
ensaiam sua imersão no universo cibernético e reproduzem a lógica da mídia
convencional, perdendo a oportunidade de democratizar e ampliar a discussão
ambiental (MAZZARINO e MIGUEL, 2017). Enquanto o jornalismo midialivrista
desenvolve a narrativa do tempo real, o devir do ocupar, e aproveita do
potencial tecnológico para difundir a contrainformação. Diante desse cenário,
a presente investigação busca pautar as estratégias midiativistas e suas
possibilidades no âmbito da comunicação e jornalismo socioambiental, por
meio de discussões teóricas e apontamentos sobre as práticas dos
movimentos sociais. Partimos da definição de Malini e Antoun (2013) sobre
midiativismo, midialivrismo de massas e ciberativista para conceituar o
fenômeno e entendê-lo empiricamente, a partir das experiências
comunicativas da ONG Greenpeace e do jornalismo praticado pela Mídia
Ninja, em uma tentativa que vai além da comparação e propõe uma reflexão
sobre as técnicas, a visibilidade e o discurso engendrado em rede.
Palavras-chave: Jornalismo; Midiativismo; Ciberativismo; Movimento
Ambiental; Mídia Ninja.
1. Movimentos, ativismos e tecnologias
Concebemos o movimento ambiental como composto por grupos,
organizações, representantes da sociedade civil que trabalham e se autodefinem
enquanto atuantes pela preservação do meio ambiente, considerando suas
correlações e complexidade, nas quais se encontram as Organizações Não
Governamentais (ONGs), termo mais corrente e adotado aqui, e as Organizações
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da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIPs) ambientalistas. Trata-se de um
fenômeno que está no seio dos novos movimentos sociais, aqueles com atuação
coletiva; locais, mas universalizados, focados em direitos difusos, com forte
capacidade identitária e de visibilidade midiática para mobilizar a opinião pública
(GOHN, 1997). São movimentos, em especial aqui o ambiental, que estão na
vanguarda tecnológica, se apropriaram do ambiente em rede e desenvolvem a
comunicação em diferentes formas jornalísticas e ativistas. E, nesse sentido, as
organizações agendam a sociedade, pautam seus temas e fazem uso de
estratégias midiativistas, que problematizamos aqui como o ativismo engendrado
em espaços midiáticos (MAZZARINO e MIGUEL 2017). Mas há o escopo
ciberativista a considerar, entendido como estratégia e não técnica, como gatilho
da mobilização em rede.

Ugarte (2007) define enquanto forma de

empoderamento, mediada pelas tecnologias, que se realiza por meio do discurso,
das ferramentas e da visibilidade, e se instrumentaliza pelo midiativismo.
Historicamente, como lembra Castells (2013), os movimentos sociais
utilizam de mídias, inicialmente os panfletos e jornais, com o objetivo de mobilizar
para suas causas e se legitimar institucionalmente. Na contemporaneidade, as
TICs (Tecnologias de Informação e Comunicação), potencializaram as expressões
comunicativas e possibilitam que os movimentos atuem a partir da difusão rápida e
viral de imagens e ideias “A tecnologia e a morfologia dessas redes de
comunicação dão forma ao processo de mobilização e, assim, de mudança social,
ao mesmo tempo como processo e como resultado” (CASTELLS, 2013, p.158).
No entanto, estamos, científica e empiricamente, constatando que as TICs
ainda desafiam organizações ambientalistas na exploração dos múltiplos recursos
para colocar em circulação seus discursos, informações, modos de dizer,
narrativas e posicionamentos sobre os acontecimentos ambientais. E as limitações
não se referem aos aspectos técnicos e narrativos que muitas ONGs já dominam,
mas às possibilidades de interatividade, colaboração e mediação que as
tecnologias disponibilizam (MAZZARINO e MIGUEL, 2017). Por outro lado,
notamos o avanço de estratégias midiativistas no contexto do jornalismo
independente, ora denominado enquanto midialivrista, que aproveita os recursos
tecnológicos para inovar na linguagem e na prática jornalística, contestar a
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comunicação hegemônica e desafiar os conglomerados midiáticos com
independência e autonomia para construir seu próprio meio de comunicação.
Isso posto, pretendemos aqui discutir, refletir e comparar as possibilidades
midiativistas e ciberativistas de dois contextos midiáticos que avaliamos como
pertinentes: da Mídia Ninja e do Greenpeace. Nossa proposta é exploratóriodescritiva, sem categorias ou protocolos de análise, dentro dos limites de um
breve artigo, em uma tentativa dialógica de identificar e debater sobre a dinâmica
em questão, a partir dos conceitos colocados por autores-chave como o próprio
Malini e Antoun (2013), Rudiger (2013), Castells (2013) e retomando investigações
que já realizamos anteriormente, em especial, sobre o Greenpeace Brasil
(MIGUEL, 2014; MAZARINO e MIGUEL, 2017).
Vale ressaltar que não lidamos aqui com uma visão ingênua ou unilateral
das tecnologias e, especialmente, da cibercultura, reconhecemos sim que
apresentam alternativas aos controles midiáticos, propostas de autonomização do
sujeito comunicativo, espaço para a sociedade civil expandir suas causas e
reivindicações e estabelecer novas formas de atuação. Mas também podem
favorecer anonimatos e impunidades, desafiar a privacidade, estimular o
individualismo ou ampliar a brecha da cidadania ao se restringir aos que têm
acesso e habilidade para lidar com o emaranhado de ferramentas (MAZZARINO e
MIGUEL, 2017).
É fato que na comunicação em rede se vivencia uma oportunidade única de
produzir, compartilhar e trocar conteúdos, estabelecendo uma esfera
conversacional, em que os instrumentos de comunicação desempenham funções
pós-massivas por não terem controle nem do emissor, nem do Estado, e sim uma
conexão mundial, que potencializa a ação política, recria formas comunitárias, e
sugere uma comunicação mais livre, democrática e global (LEMOS, 2009).
2. Midiativismo e a experiência radical de comunicação
Tratamos aqui da cibercultura como aquela que inunda a vida cotidiana, se
estabelece como a cultura da contemporaneidade e revela, segundo Rudiger
(2011), o potencial revolucionário das tecnologias na vida cotidiana, possibilitando
que os aparatos sejam usados para criar ou se inserir em movimentos políticos e
sociais de diferentes naturezas e territórios.
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As tecnologias são determinantes atualmente na articulação da
sociabilidade e “cada meio estimula uma forma de relação social: a mutação
oriunda dos meios digitais nos conduz para uma época menos padronizada e mais
democrática”, permitindo maior engajamento na vida pública (RUDIGER, 2011, p.
25).
Um novo ambiente que escapa dos limites estatais, desafia as elites e
renova a prática de consumir, produzir e mediar (ou não) a informação, que são
fatores muito provocadores para os movimentos de protesto. A rede vista como
território informativo aberto e “imoral”, um espaço de inovação e expressão.
Castells (2013) destaca, por exemplo, a dinâmica do movimento Occupy em Nova
Iorque, que espelhou o papel mobilizador e político da comunicação.
Todos tiram fotos e fazem vídeos, depois carregam-nos no
YouTube e nos múltiplos sites de rede social. Esse é o
primeiro tipo de movimento que conta todo dia sua própria
história, com suas múltiplas vozes, de um modo que
transcende o tempo e o espaço, projetando-se na história e
alcançando as vozes e visões globais de nosso mundo
(CASTELLS, 2013, p.137).

Um lugar sem centro, extramuros da cidade, a “periferia”, que levanta
questionamentos e desafia a ordem vigente (DI FELICE, TORRES e YANAZE,
2012). Desse modo, a comunicação em rede e as mídias (pós-massivas) ali
produzidas podem atuar de forma mais radical e inovadora na vida
contemporânea, sendo ator e protagonista dos processos de formação de opinião,
caixa de ressonância e articuladora de conteúdos (MAZZARINO e MIGUEL, 2017).
A rede, por ser multifacetada e comportar as mais diferentes e numerosas
ligações, amplia o universo de possibilidades e o número de pessoas atingidas,
potencialmente ressignificadoras de suas pautas.
Tratando especificamente das redes sociais digitais127, estas materializam
mais intensamente a experiência de comunicação e mobilização – geram uma
forma de sociabilidade compactuada pela vontade de se unir a grupos,
comunidades, demarcar identidades, se revelar. Avaliamos como uma experiência
127
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internet que conecta rede de pessoas/ Conjunto de atores e suas conexões (RECUERO, 2010)
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radical de comunicação que, obviamente, transcende a atuação institucional ou
organizada e implica em diferentes maneiras de enxergar as práticas sociais,
como bem colocam Malini e Antoun (2013, p.197).
Por isso não se pode embalar (....)toda narrativa pósmoderna como um aborrecido show do ego. Porque esse
tempo aberto é fundador de uma radical experiência de
liberdade de expressão, por possibilitar a criação de outros
enunciados e opiniões que estão para além do mercado de
mídia e dos comunicados oficiais estatais. A narrativa nas
redes sociais da Internet é sempre permeada de histórias
paralelas, de idas e vindas, de agregações de sentido, de
confrontos de personagens (perfis), que só faz alastrar as
ambiências em que o fato é vivido, transformado e tornado
público. À diferença da narrativa jornalística, marcada pela
autenticação dos fatos, hierarquização de fontes, predomínio
do passado, busca de uma enunciação à distância do fato
narrado e repetição de versões únicas, a narrativa
colaborativa P2P é o relato feito por uma multiplicidade de
perfis na Internet que portam o tempo da linha do tempo
como um agora, assume uma franqueza no falar como valor
e regra para se alcançar a verdade, identificam-se como
sujeitos unidos ao acontecimento, atores de sua atualização,
e têm a republicação como estratégia de alargamento de si e
de sua própria potência em uma audiência intensa.

Com o uso das mídias pós-massivas, as organizações ambientalistas, por
exemplo, proporcionam sociabilidades mediadas pelo interesse ambiental,
enquanto os meios de mídia livre rebatem o sistema corporativo de comunicação e
se unem aos interessados em construir contrainformação hegemônica. Como
colocam Lemos e Levy (2010, p.49) essas mídias não se preocupam com grandes
audiências, mas em “suprir nichos”, com “possibilidade de oferta de inúmeros
produtos para poucos” (LEMOS e LEVY, 2010, p.49). Nesse contexto, desperta a
proposta midiativista da rede, ao permitir que as mídias sejam utilizadas para dar
visibilidade aos diferentes posicionamentos e sentidos de mundo, com potencial
de engajamento; nas palavras de Mallini e Antoun (2013, p.143), o midiativismo
“substitui as formas democráticas representativas e midiatizadas por núcleos
centralizados (Estado), e seus órgãos de ação (instituições) por uma democracia
de participação interativa, constituindo uma rede de ação direta”.
O midiativismo usado para as práticas ciberativistas dos movimentos
ambientais, como o Greenpeace, e pela ‘organização’ midialivrista Mídia Ninja,
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lembramos que não é uma novidade, mas sua forma de disseminação e
potencialização na cibercultura, nos interessa sobremaneira. O próprio
midialivrismo foi reconfigurado na contemporaneidade. Tem suas bases nas lutas
antidisciplinares dos anos 1960 e 1970 e busca sobremaneira a liberação da
palavra. Mallini e Antoun (2013) colocam o midialivrista como o hacker das
narrativas, aquele que faz do meio de comunicação um movimento social em prol
das mais variadas causas. Bentes (2013, p.15) afirma que o midialivrismo se
encontra numa “experimentação que cria outra partilha do sensível, experiência no
fluxo e em fluxo, que inventa tempo e espaço, poética de descontrole e do
acontecimento”.
Malini e Antoun (2013, p.21) tratam das vertentes do midialivrismo.
Por um lado, o midialivrismo de massa reúne experiências de
movimentos sociais organizados que produzem mídias
comunitárias e populares, de dentro do paradigma da
radiodifusão, se afirmando como práticas da sociedade civil
alternativas e antagonistas em relação ao modo de se fazer
comunicação dos conglomerados empresariais
transnacionais e nacionais de mídia (...) Já o midialivrismo
ciberativista reúne experiências singulares de construção de
dispositivos digitais, tecnologias e processos compartilhados
de comunicação, a partir de um processo de colaboração
social em rede e de tecnologias informáticas, cujo principal
resultado é a produção de um mundo sem intermediários da
cultura, baseada na produção livre e incessante do comum
(...)

A proposta midialivrista nos chama a atenção porque está na ótica dos
movimentos e integra a autodefinição da Mídia Ninja, mas o conceito ciberativista
permeia essas práticas, ainda que não necessariamente carregue a ideia da mídia
livre, mas dá apoio às diferentes demandas de mobilização. Trata-se de um
ativismo em rede majoritariamente centrado em um eixo organizativo, realizado
com ferramentas da internet, que exerce força política e busca estratégias de
mobilização pela web e a interação com diferentes públicos (UGARTE, 2007). O
ciberativismo resulta nas mobilizações em rede, nas agregações coletivas,
levantes espontâneos, multidões conectadas, swarming e ou ciberturbas128, e
128

Em tradução, enxame. Denominação dada aos movimentos espontâneos, aglomerações que
surgem de forma inesperada, sem comando ou controle. Já a ciberturba, um conceito espanhol,
usado por Ugarte (2007), também se refere às agregações de pessoas pela rede de computadores,
mas que culminam necessariamente nas ruas, com manifestações presenciais.

!
531

•

Jornalismo, Mídia e Tecnologia

I Congresso Internacional de Mídia e Tecnologia - “Neil Postman“ e a Nova Ecologia dos Meios
Universidade Estadual Paulista – Unesp, Bauru, Brasil, 04 a 06 de outubro de 2017

ainda que o nó organizador, que desenha estrategicamente as ações, seja
preponderante, há práticas ciberativistas de estrutura horizontal, que recusam um
centro ou comando específico. Pretendemos debater essas questões a partir das
práticas de duas organizações que atuam na esteira ciberativista, midiativista e
midialivrista. A saber.
O Greenpeace é uma organização criada na década de 1970, originária de
um protesto contra testes nucleares. No Brasil, a organização foi fundada na
esteira da Eco 92, Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o
Desenvolvimento. Entre os propósitos do Greenpeace estão: proteger a floresta
amazônica, estimular o investimento em energia renovável e eficiência energética,
defender os oceanos, incentivar a agricultura segura e sustentável, e trabalhar
pela paz, atuando na mudança de comportamento, desobediência civil e confronto
pacífico. Foi objeto de pesquisa da tese de doutorado “Pensar a Cibercultura
Ambientalista” (MIGUEL, 2014), o que nos permite aqui inferir com mais
propriedade sobre sua experiência comunicativa. Revelou-se como um movimento
de vanguarda tecnológica, que prenuncia uma cibercultura própria, pautada no
discurso construído e na visibilidade.
Já a Mídia Ninja (Narrativas Independentes, Jornalismo e Ação), gestado
em 2013, no âmbito do Fórum Mundial de Mídia Livre na Tunísia, se articulou nas
jornadas de junho de 2013, e se autodefine como:

(...)uma rede descentralizada que produz e difunde conteúdos e
pautas invisibilizadas pela Grande Mídia. A partir da lógica
colaborativa de produção que emerge da sociedade em rede,
conectamos jornalistas, fotógrafos, videomakers, designers, e
possibilitamos a troca de conhecimento entre os envolvidos (MÍDIA
NINJA).

Nesse caso, para nossas discussões, temos o apoio do trabalho de Bottoni
(2015), de nossas investigações anteriores, Mazzarino e Miguel (2017), além de
realizarmos as próprias observações e explorações nos espaços midiáticos
específicos.
3. Ninjas e ou versus ambientalistas
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Analisamos de antemão que, mesmo com todas as possibilidades de
recursos técnicos, narrativos e simbólicos para circulação das mensagens
informações, o processo de midiatização das ONGs ambientalistas é tímido se
compararmos ao midiativismo produzido por grupos como a Mídia Ninja.
Miguel (2014) constatou, em observação exploratória nas plataformas do
Greenpeace Brasil, durante o ano de 2012, que persiste hoje, a ampla alimentação
dos espaços midiáticos, conteúdo autoral e utilização de diferentes mídias, mas
pouca atenção aos recursos de interatividade. As atualizações nos sites e redes
aconteciam mais de uma vez por dia. No portal, 40% das publicações eram multi e
hipermidiáticas, trazendo texto, foto, vídeos e hiperlinks para notícias anteriores ou
documentos relacionados. Uma das campanhas observadas, por exemplo,
‘Desmatamento Zero’, foi contada por textos e notícias, vídeos, documentos, jogo
virtual, depoimentos de artistas, desenhos, assim como está no calendário, na
camiseta, com cada meio expondo e reiterando uma parte da problemática, numa
estética transmídia129. Mas a participação do seguidor se restringe a assinar e
replicar petições (que já estão prontas), compartilhar notícias, a partir de uma
estrutura previamente concebida, que não atende à concepção de um
ciberativismo, que requer “a construção de propostas conjuntas, formas de
colaborar com as informações disponibilizadas”. “Nem mesmo há mediação dos
debates ou respostas diretas aos questionamentos realizados nas redes e no
portal” (MIGUEL, 2014, p.200). A autora verificou posts na fanpage do Facebook
que chegam a 2 mil comentários, por exemplo, e as respostas são escassas e
pontuais, sem gerar debate ou captar proposituras. São mais de 3 milhões de
seguidores.
Já no caso da Mídia Ninja, Bottoni (2015, 83) identificou que eles provocam
e cobrem os acontecimentos de forma ativa, construindo um espaço de escuta das
vozes das ruas, onde “personagens, narradores e leitores se misturam,
descrevendo e transformando a realidade”.

129

Jenkins (2009, p.29) coloca o conceito no contexto da cultura da convergência e denomina
como “o fluxo de conteúdos através de múltiplas plataformas de mídia”, uma dinâmica social que
atinge diretamente os meios tradicionais de comunicação, além de criar novos usos, formatos e
expressões comunicativas.
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Os Ninjas são participantes ativos dos acontecimentos. Eles
promovem os protestos e realizam as coberturas no papel de
manifestantes. Prezam pela instantaneidade da informação nas
coberturas ao vivo, de dentro das manifestações. O Facebook é a
ferramenta que ajuda o veículo alternativo a levar a informação
mais rapidamente ao público. Pelo que se apurou, o receptor de
seus conteúdos são as pessoas que apoiam o movimento ou as
causas tratadas pelo grupo. Ninjas escrevem para Ninjas. As
produções do grupo têm características do jornalismo móvel, com a
utilização de aparelhos que permitem transmissões ao vivo, sem
edição. O repórter Ninja é multimídia, tendo funções de fazer vídeo,
texto e fotos. Existem núcleos de seleção dos materiais da Mídia
Ninja, formado por integrantes que realizam a triagem,
principalmente dos conteúdos encaminhados por colaboradores.
Depois de postado o material, os Ninjas esperam pelo efeito que
ele pode causar na sociedade, focando, de maneira especial, na
busca pela participação política das pessoas (BOTTONI, 2015, p.
84).

A autora constatou que há oferta de espaços para que o receptor atue como
ativo, não só por meio de postagens de comentários, mas também de conteúdos
no Facebook da Mídia Ninja. Além da rede social, é possível enviar sugestões por
e-mail, mas o material passa por triagem prévia da equipe editorial e deve atender
a Política de Uso da Página (que impede ofensas, discurso de ódio, palavras de
baixo calão e outras questões perfeitamente compreensíveis). Intitulam-se como
cidadão multimídias, que atuam em rede para produzir e distribuir informação em
uma lógica colaborativa de criação e compartilhamento de conteúdo. Buttoni
(2015) avalia que os ninjas são instigados a proporem pautas e também a
colaborarem na cobertura dos acontecimentos. A autora concluiu que o ciclo de
produção da Mídia Ninja se dá com a promoção de movimentos, convocação de
pessoas, cobertura e divulgação dos eventos de modo colaborativo, apontando
para práticas de ciberjornalismo participativo, jornalismo cívico e ciberativismo.
A narrativa adotada pelos Ninjas é um jornalismo cívico porque tem
como objetivo incitar os cidadãos a participarem de assuntos que
envolvem a vida pública, além de se posicionar através do que é
informado. Aliado ao jornalismo cívico, a Mídia Ninja pratica o
ativismo, com a convocação de pessoas para participarem de
protestos e outras mobilizações públicas (BOTTONI, 2015, 84-85)

Em observações atualizadas, notamos que o site da Mídia Ninja
(midianinja.org) atua como uma vitrine de seus colunistas, mais de 80, que
defendem pautas progressistas e representam, prioritariamente, grupos
minorizados tais como mulheres, negros, comunidades GLBTs, trabalhadores,
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dando voz e vez à opinião de diferentes movimentos sociais. Ademais, a página
traz apenas seções mais tradicionais com informações sobre o coletivo, contato,
formas de financiamento e perguntas frequentes, onde justificam porque fazem e
acreditam no jornalismo - visto como uma das linguagens em uma “ecologia de
produção de conteúdo” -, e se manifestam na contramão do sistema corporativo
de comunicação.

Já o Greenpeace mantém um portal institucional com esses

elementos de contato, financiamento, perguntas, mas amplo espaço para sua
própria história, notícias, campanhas e petições, centrados na marca Greenpeace,
ainda que as matérias e artigos sejam assinados pelos profissionais (e não
colaboradores ou seguidores) da ONG.
É na página da rede social Facebook que o Mídia Ninja intensifica a
circulação de conteúdos observada por Buttoni (2015). Há mais de 1 milhão e 600
mil seguidores, superando as 20 atualizações diárias feitas pela rede de
colaboradores, compartilhamento de notícias e campanhas de parceiros, com
pautas fora da ordem do dia, tratadas de forma não convencional, com
engajamento, tempo real e tomada explícita de posicionamento. Essa tomada de
posição e engajamento está presente no movimento ambiental, mas no caso do
Greenpeace, há subutilização da colaboração e de equipamentos que permitem
explorar os acontecimentos in loco, ao vivo e com imagens cruas e instantâneas,
como fazem os ninjas, que experimentem uma linguagem mais documental e
dinâmica (com uso de câmeras digitais, tablets, dispositivos disponíveis nos
celulares), que podem tanto agendar diretamente seus públicos como as mídias
tradicionais. Comparados com os ninjas, os ambientalistas têm o dobro de
seguidores na rede social, mas desperdiçam a oportunidade de democratizar o
debate e envolver a sociedade na discussão ambiental (MAZZARINO e MIGUEL,
2017).
Há sim um campo discursivo próprio do ciberativismo no caso do
Greenpeace, que prioriza imagens (fotos, ilustrações, montagens com animais e
paisagens) para tematizar campanhas, protestos e garantir maior engajamento às
mensagens. No Facebook do Greenpeace, por exemplo, todas as publicações
contavam com imagem ou vídeo, reforçando a proposta imagética (MIGUEL,
2014). No que se refere ao investimento criativo, a autora observou nas
campanhas do Greenpeace a utilização de slogans, expressões de caráter lúdico

!
535

•

Jornalismo, Mídia e Tecnologia

I Congresso Internacional de Mídia e Tecnologia - “Neil Postman“ e a Nova Ecologia dos Meios
Universidade Estadual Paulista – Unesp, Bauru, Brasil, 04 a 06 de outubro de 2017

ou até mesmo infantil para resumir (ou simplificar) os projetos e ações, tais como
‘Desmatamento Zero Já’, ‘Assine pelo desmatamento zero’, ‘Desliga essa
motosserra’, ‘Liga das Florestas’, ‘Heróis das florestas’, ‘Eu, urso polar, preciso de
sua força para que minha casa fique a salvo, ‘Junte-se a nós’, ‘Participe desse
desafio’(MIGUEL, 2014). Certamente essas estratégias de comunicação podem
minimizar a complexidade das problemáticas ambientais, mas conseguem difundir
a questão para públicos diversos e altamente influenciados pela
multidimensionalidade das redes digitais. A Mídia Ninja também prioriza imagens e
constrói um discurso próprio, combativo, com uso de slogans e frases de efeito,
que integram, a nosso ver, a coloquialidade das redes sociais digitais, com
hashtags (etiquetas que agregam os assuntos nas redes sociais) e que vão
explicitando a linha ideológica, como o reiterado #Foratemer, além dos exemplos
#Diversidadeélutaeresistência, #PrendamEssesFascitas, #GritoGlobal
#MaisAmorMenosBolsonaro, abrangendo também pautas socioambientais,
#EudefendooCerrado, #ResistênciaIndígena, #DemarcaçãoJá.
Para Ugarte (2007) o nó ativista da web é um autêntico repositório de
métodos de lutas individuais e coletivas, que faz uso de brincadeiras, cartazes,
slogans, para divulgar e convocar seguidores para um propósito comum. Existe,
nesse sentido, uma tendência comunicativa que também foi identificada por
Castells na sua investigação sobre os movimentos sociais em rede. “Slogans
criativos, frases de efeito, palavras significativas e expressões poéticas constituem
um ecossistema de linguagem indicativo de novas subjetividades” (CASTELLS,
2013, p.99).
O entrave do pretenso jornalismo ambiental desenvolvido pelas
organizações ambientais é a cobertura fortemente institucionalizada, sem
inovações, pouco interativa e que acompanha, muitas vezes, a agenda da mídia
convencional, priorizando fontes oficiais e suas próprias vozes. “As ONGs mantêm
um padrão de critérios de noticiabilidade representado predominantemente pela
oferta de postagens sobre ações institucionais (campanhas, datas comemorativas,
eventos, mobilizações e protestos) e legislações” (MIGUEL e MAZZARINO, 2015,
p.14). O assunto emerge na medida em que surge de fato no cotidiano, onde a
mídia massiva, já interviu, sem uma abordagem proativa.
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Mazzarino (2016) avalia que a midiatização pontual tem baixo potencial
interpretativo e pouco estimula as conversas cívicas e a comunicação pública.
Seus estudos evidenciaram que os enquadramentos noticiosos das organizações
ambientalistas não contextualizam os assuntos e suas múltiplas dimensões, não
ofertam informações suficientes para um debate público, não se colocam, muitas
vezes, como agentes de construção do capital comunicacional socioambiental,
mas restringem-se ao papel de mediadores da informação ambiental.
Para aproximar o cidadão do debate ambiental seria
necessário qualificar o processo de midiatização com a
inclusão de alguns elementos: ampliação de temas e das
suas dimensões no que se refere aos enquadramentos;
justapor informações de diferentes fontes e veículos,
constituindo-se em um banco de dados sobre os temas e,
para isto, fazendo uso de links e instrumentos multimídia;
explorar possibilidades de interatividade; fazer uso de
pesquisa e investigação a fim de contextualizar, relacionar e
explicar o acontecimento; dispor de tempo para cobertura
aprofundada; buscar compreender demandas de informação
dos públicos de modo a atendê-las; explorar a atualização
constante (MAZZARINO, 2016, p. 87).

Nesse sentido, as estratégias oferecidas pelo midiativismo precisam ser
estrategicamente exploradas. As ONGs, e o Greenpeace especialmente, contam
com espaços midiáticos, profissionais comunicadores, podem estabelecer seus
próprios critérios de noticiabilidade, com oportunidade de interagir diretamente
com seus públicos, mas persistem em práticas comunicativas convencionais, que
negligenciam recursos de interatividade e colaboração (MAZZARINO e MIGUEL,
2017). Já a Mídia Ninja, até por sua própria natureza comunicativa, consegue se
apropriar do midiativismo e agendar temas, envolver públicos130, inovar na
linguagem e renovar as práticas jornalísticas militantes (e ativistas), ainda que
possamos iniciar uma nova discussão sobre seus verdadeiros interesses, os
defendidos e explicitados.
4. Considerações possíveis

130

A Mídia Ninja, segundo informações do Portal Imprensa, chegou a superar em engajamento
(soma de curtidas, comentários e compartilhamentos) os grandes veículos de comunicação tais
como Folha de S. Paulo, O Globo e revista Veja. (http://portalimprensa.com.br/noticias/brasil/78276/
midia+ninja+ultrapassa+grandes+veiculos+em+engajamento+no+facebook).

!
537

•

Jornalismo, Mídia e Tecnologia

I Congresso Internacional de Mídia e Tecnologia - “Neil Postman“ e a Nova Ecologia dos Meios
Universidade Estadual Paulista – Unesp, Bauru, Brasil, 04 a 06 de outubro de 2017

O midiativismo do Greenpeace atende a dinâmica da cibercultura, em uma
lógica ciberativista, com notícias e petições para cobranças políticas e jurídicas,
mas mantém uma estrutura vertical que vai de encontro às propostas
participativas, de construção conjunta, por exemplo. Dá origem a campanhas e
petições online, mas não fundam um acontecimento ativista, como sinalizam as
coberturas em tempo real e colaborativas desenvolvidas pelo coletivo Mídia Ninja.
As tecnologias e suas propostas de inovação da prática comunicativa e
jornalística, em diferentes âmbitos, técnicos, discursivos, expressivos, estéticos,
desafiam o Greenpeace a pensar na colaboração e interatividade. Já o
midialivrista entende a dinâmica da independência e desenvolve formas de
comunicação mais emancipadoras, menos tuteladas, abertas à participações e às
parcerias com grupos da mesma origem libertária. São mais próximos de uma
ética hacker, enquanto os ambientalistas pregam a desobediência civil, mas
insistem em um discurso institucionalizado. Os ninjas se colocam como cidadãos
multimídias, novos narradores, evidenciando um movimento pautado pela
transformação da narrativa midiática. Já no Greenpeace, os participantes podem
se cadastrar como ciberativistas, e atuar em rede, replicando mensagens e
informações já prontas e formatadas.
São cenários complexos, contraditórios, que não se esgotam nesse espaço
e precisam de intenso acompanhamento para chegar a conclusões categóricas.
Entendemos que há um fenômeno ciber/midiativista, que provoca mudanças
sociais e culturais que merecem atenção das pesquisas em comunicação.
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Resumen
Internet ha creado el marco de la nueva sociedad, un entorno vital a
medio camino entre lo virtual y lo real. El surgimiento de la web 2.0 o
web social ha supuesto un antes y un después para el conjunto de la
sociedad en, prácticamente, todas las esferas de la vida, desde el
plano más personal e íntimo, hasta el profesional o académico.
Es por ello, la necesidad urgente de reactualización los géneros de los
géneros periodísticos tradicionales, tanto informativos como de
opinión.
En el siguiente artículo nos centraremos en el análisis de los géneros
del periodismo informativo, en concreto de la noticia, con el fin de
destacar las características que los definen y cómo se manifiestan en
las secciones de los diarios, en general.
Introducción
El modelo de negocio de prensa tal y como lo conocemos dejará de
existir a medio plazo. Esto no quiere decir que los diarios
desaparezcan si no que tendrán que migrar hacia una información más
personalizada donde la integración con la web sea máxima y tendrán
que hacerse eco de noticias propias y ajenas. Para estar al día e
informar al punto de la noticia ya están las redes. Por tanto, sólo queda
realizar el análisis integral de la noticia colaborando con los usuarios y
completarlo con medios audiovisuales en la web.
Internet ha creado el marco de la nueva sociedad, un entorno vital a
medio camino entre lo virtual y lo real. El surgimiento de la web 2.0 o
web social ha supuesto un antes y un después para el conjunto de la
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sociedad en, prácticamente, todas las esferas de la vida, desde el
plano más personal e íntimo, hasta el profesional o académico.
Es por ello, la necesidad urgente de reactualización los géneros de los
géneros periodísticos tradicionales, tanto informativos como de
opinión.
En el siguiente artículo nos centraremos en el análisis de los géneros
del

periodismo informativo, en concreto de la noticia, con el fin de

destacar las características que los definen y cómo se manifiestan en
las secciones

de los diarios, en general. Muchos son los géneros

periodísticos etiquetados como tales que aparecen a diario en los
medios escritos, pero hay varios con una importancia mucho mayor
que la que tienen otros.
A la hora de llevar a cabo nuestro estudio, es completamente
necesario establecer una diferenciación entre los géneros informativos
y los géneros de opinión. Los primeros se dedican a plasmar en el
papel (o en la pantalla, según sea el caso) los hechos más importantes
acaecidos durante un período de tiempo determinado. Definen a los
protagonistas, narran lo ocurrido y, en ocasiones, profundizan en el
asunto con sus propias perspectivas o con documentación de diverso
tipo. Los segundos cuentan con la opinión como bandera, valorando y
analizando con detalle un hecho actual, y ofreciendo su punto de vista
sobre el asunto en cuestión. Como su propio nombre indica, la
diferencia entre ambos es muy clara: unos informan, otros opinan
acerca de la información. La parte informativa está compuesta por
géneros tan diferentes como el reportaje, la crónica, la entrevista o la
noticia. Cada cual cuenta con unas características propias, un singular
modo de tratar los hechos y un estilo peculiar en el lenguaje. Y esto es
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algo que se puede observar tanto en el cuerpo de texto como en los
titulares y elementos que le acompañan.
La información o noticia es el género que acapara una mayor parte de
protagonismo dentro de los medios de comunicación escritos,
ocupando gran parte de sus páginas. Es el más importante de todos,
hasta el punto de que los demás géneros informativos toman a la
noticia, ya sea inmediata o de actualidad duradera, como punto de
partida. Un reportaje comienza a tener sentido a partir de una
información valiosa; una entrevista no ha lugar si el invitado no genera
hechos noticiosos. Por estos motivos, se puede afirmar que la noticia
está siempre presente, pero si verdaderamente queremos profundizar
en los sucesos tenemos que acudir a los demás géneros informativos,
además de interpretativos, como la crónica y el reportaje.
Cuando el periodista escribe sus relatos se sirve de una amplia
variedad de formas lingüísticas, que es lo que conocemos como
géneros periodísticos. Son las distintas formas de expresión lingüística
que utiliza el periodista para contar sus historias al público.
José Luis Martínez Albertos (1992) es uno de los estudiosos que más
tiempo y esfuerzos ha dedicado a analizar y escribir sobre los géneros
periodísticos. Este autor define a los géneros periodísticos como “las
modalidades estilísticas particulares que adoptan los mensajes de
información de actualidad y que deben ser estudiadas en el marco de
los fenómenos de la comunicación de masas”.
Muchos han sido también los que se han dedicado a clasificar estos
géneros del periodismo. Una clasificación simplificada y universal
señala que los géneros periodísticos son dos: el relato (story) y el
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comentario (comment), categorías que vienen a cumplir los dos
objetivos esenciales del periodismo: la información y la opinión.
En España, Lorenzo Gomis, Sebastiá Bernal, Lluís Albert Chillón o el
citado Martínez Albertos han realizado otras clasificaciones sobre
estos géneros, muchas de ellas innovadoras y con nuevas
modalidades de géneros. José Luis Martínez Albertos. En su obra
Curso general de redacción periodística distingue entre los géneros
periodísticos tres grandes grupos, cada uno con su propia técnica, una
estructura peculiar, un determinado tipo de lenguaje y buscando una
determinada finalidad:
A.- Géneros informativos. La misión fundamental del periodista es la
de suministrar información al público. El periodista interpreta los datos
y palabras que utilizará en la redacción final, pero en el texto no
aparecen valoraciones periodísticas.
B.- Géneros interpretativos. Se pueden calificar como géneros
informativos, pero que al profundizar sobre algunos aspectos aportan
nuevos datos, nombres y detalles a la información. Contextualizan el
tema a tratar y le da una estructura y un estilo narrativo más libre,
amplio y abierto que la estricta información.
C.- Géneros de opinión. Ahora el periodista es un comentarista
especializado que conoce las circunstancias que rodean a los hechos,
las analiza, evalúa y las juzga. De esta manera, se convierte en un atril
y en una voz con efecto para la opinión pública.
Pueden apoyarse en hechos de relevancia que forman parte de la
actualidad informativa, pero que no se apoyan en los datos
informativos sino que analizan las repercusiones que pueden esos
datos ocasionar en la sociedad y en las personas.
En última instancia, estos géneros derivan en unos textos
argumentativos, porque la finalidad de autor es convencer al público
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de su punto de vista. El periodista intenta convencer al lector y emplea
para ello lar argumentaciones más oportunas.
Esteban Morán Torres (1988) afirma que en el periodismo se pueden
encontrar dos grandes vertientes: la interpretación y la información,
distinguiendo cuatro géneros informativos y cuatro de opinión. Son los
siguientes:
- Informativos: noticia, entrevista, crónica y reportaje.
- De opinión: artículo editorial, comentario, columna y crítica
periodística.
Ésta es la clasificación que vamos a tener en cuenta en las siguientes
páginas para estudiar los géneros periodísticos.
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El bloque temático informativo
La sección informativa del periódico está compuesta por géneros tan
diferentes como el reportaje, la crónica, la entrevista o la noticia. Cada
cual cuenta con unas características propias, un singular modo de
tratar los hechos y un estilo peculiar en el lenguaje. Y esto es algo que
se puede observar tanto en el cuerpo de texto como en los titulares y
elementos que lo acompañan.
En cuanto a las reglas referentes al estilo de los Géneros Informativos
podemos destacar:
Se recomienda escribir las oraciones en activa mejor que en
pasiva, con construcción covencional (sujeto, verbo, predicado).
Esta forma activa nos hace acercar la información.
! Evitar frases excesivamente largas. Para ello,
se aconseja
coordinar acciones mejor que subordinarlas.
! Uso del presente siempre que sea posible, porque permite
acercar el hecho. Es casi obligatorio y se puede usar para:
1. Acciones pasadas: se usa el presente histórico. Ej.: Picasso
nace en...
2. Acciones futuras: se usa el presente de anticipación. Ej.: El
alcalde viaja mañana...
3. En el caso de declaraciones, cuando un hecho ha pasado y
cuando no sea necesario relacionar el verbo con el momento de la
declaración e incluso se le da fuerza a lo que queremos decir. Ej.: El
alcalde opina que la subida de los impuestos...
! Uso del pretérito perfecto y del indefinido como tiempos
recomendados cuando no es posible el presente.
! Uso del futuro compuesto para dar noticias que debemos dar sin
saber si se han producido.
! Evitar las frases largas para no caer en errores de concordancia.
! Evitar el exceso de la puntuación, sobre todo, el uso de comillas,
guiones, paréntesis, corchetes, etc., pues dificultan la lectura y
crean confusión.
! Evitar el uso de los tópicos (marco incomparable, cálidos
aplausos).
!
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Evitar la reiteración de palabras, incluso de palabras con la misma
raíz.
Evitar las redundancias.
Evitar las cacofonías.
La información o noticia

La información o noticia es el género que acapara más protagonismo
dentro de los medios de comunicación escritos, ocupando gran parte
de sus páginas. Es el más importante de todos, hasta el punto de que
los demás géneros informativos toman a la noticia, ya sea inmediata o
de actualidad duradera, como punto de partida. Un reportaje comienza
a tener sentido a partir de una información valiosa; una entrevista no
ha lugar si el invitado no genera hechos noticiosos. Por estos motivos,
se puede afirmar que la noticia está siempre presente. Así opinan
autores como Martín Vivaldi (1997),

quien asegura, simple y

llanamente, que “es el género periodístico por excelencia”.
La función principal (y casi única) de la noticia es narrar a la audiencia
los hechos que se han producido en un momento y en un lugar
determinado, recogiendo los aspectos más importantes al respecto y
ofreciendo un tratamiento detallado del asunto. El periodista se limita a
trasladar al papel los hechos noticiosos con una estructura y un
lenguaje determinado, acercándose lo máximo posible a la fidelidad de
lo acontecido. Es de carácter obligatorio ceñirse a la realidad y no
emitir ningún juicio de valor.
Estudiosos como el profesor Martínez Albertos (1993) definen la
noticia como “un género que da cuenta de un modo sucinto de un
hecho actual o actualizado, digno de ser conocido, divulgado y de
innegable repercusión humana”.
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Esta definición, que vio la luz hace ya más de un cuarto de siglo, sigue
estando vigente y continúa sirviendo para explicar este importante
género. Como afirma, se trata de una plasmación escueta de lo
acontecido, atendiendo a los principales puntos y sin entrar a
interpretarlos. Es común que se recojan declaraciones de algún
protagonista o testigo, pero sin incidir en la contextualización del hecho
o en sus posibles consecuencias. Esa labor pertenece a otros
géneros.
Por otra parte, el hecho recogido debe poseer actualidad, además de
cercanía con la audiencia. En el mundo que vivimos, donde cada
segundo tiene una importancia enorme, la actualidad juega un papel
fundamental. Tanto es así, que incluso hay noticias que se quedan
desfasadas horas después de haberlas publicado, por motivos
diversos. Por eso, el periodista debe procurar elegir bien la información
para que aparezca como algo novedoso y cercano en el tiempo. Todo
lo demás no tiene cabida en la noticia.
Por último,

siguiendo la definición que ofrece Martínez Albertos

(1993), debe ser un hecho que ataña directa o indirectamente a la vida
de las personas que consumen el medio de comunicación, que tenga
una repercusión en sus vidas y que se sientan afectados por ello. Sólo
de este modo conseguirán captar su atención.
Así se explica la aparición durante los últimos años de cabeceras y
emisoras con contenidos locales, cercanos a la audiencia, y donde los
ciudadanos ven reflejados sus problemas y sus quehaceres diarios. Si
no tiene repercusión a nivel humano, la noticia pierde sentido.
El género de la información o noticia cuenta con unas características
peculiares que será necesario tener en cuenta a la hora de su
elaboración, y que hacen referencia tanto al periodista como a los

!
548

•

Jornalismo, Mídia e Tecnologia

I Congresso Internacional de Mídia e Tecnologia - “Neil Postman“ e a Nova Ecologia dos Meios
Universidade Estadual Paulista – Unesp, Bauru, Brasil, 04 a 06 de outubro de 2017

receptores a los que está dirigida. De todas ellas, dos son las
principales premisas que debe cumplir: actualidad y cercanía.
La primera hace referencia a hechos inmediatos en el tiempo, cuanto
más, mejor. El periodista Álex Grijelmo (1997) se refiere a la actualidad
como el requisito más importante, asegurando que “debe ser un
hecho, ante todo, reciente”. El secreto estriba en que es un
acontecimiento desconocido hasta el momento de su publicación, y
necesita imperiosamente salir a la luz pública. Este hecho es posible
comprobarlo, ante todo, en las ediciones digitales, donde juega un
papel esencial e inherente a su gestión. Cada pocos minutos aparece
una nueva actualización de sus portadas, con noticias de primerísima
actualidad, que les permite diferenciarse del resto de los medios de la
competencia.
La segunda característica, la cercanía, dependerá del medio al que se
haga referencia y el espectro territorial que abarque. En cualquier
caso, a un ciudadano español siempre le interesará más una
información sobre su país, comunidad autónoma o ciudad que lo que
ocurra en otras partes del mundo, sea cual sea.
Aunque éstas son las dos nociones principales que debe tener una
noticia, existen otros aspectos a los que atender para establecer una
posible jerarquización según su importancia, que varía en función de
las directrices de las que disponga el medio, pero es necesario
tenerlas en cuenta. Aspectos como la relevancia personal del
protagonista de la información, lo inusual de la información o las
repercusiones en un futuro componen algunos ejemplos. No son
específicamente necesarias para definir una noticia, pero mientras
más características de éstas reúna un texto, más importancia adquirirá
con respecto al resto.
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En lo referente al estilo periodístico, la principal característica de la
noticia es la objetividad, siempre teniendo en cuenta la posible
subjetividad inherente a cada profesional. Es fundamental que el
periodista no emita juicios de valor ni interprete lo ocurrido. Para esos
menesteres ya existen otros géneros. La noticia debe exponer los
hechos tal y como han tenido lugar, pero siempre desde una posición
distante, con objeto de que sea el lector quien valore la información
ofrecida.
Todo esto queda justificado en la medida en que la noticia es el
instrumento con el que los periodistas construyen la realidad social,
con la importancia que tiene este hecho.
Según afirma Rodrigo Alsina (1989) “el periodista tiene un rol
socialmente legitimado e institucionalizado para construir la realidad
social como realidad pública y socialmente relevante”.
El lenguaje utilizado por la noticia descansa sobre expresiones
cerradas, con una importante ausencia de tecnicismos y frases cortas
y explicativas. Las subordinadas también se emplean, pero en menor
medida.
Las partes que componen este género son fácilmente identificables, ya
que suelen contar con distinto tratamiento tipográfico, y aparecen
claramente diferenciadas unas de otras. Es uno de los pocos géneros
en los que se puede seguir un orden establecido, lo que facilita el
trabajo tanto del periodista como del receptor del medio.
En primer lugar se encuentra el titular, encargado de coronar la
información y de llamar la atención del lector, para que decida leer los
contenidos a los que acompaña. Lleva a cabo una síntesis escueta de
los hechos, y se centra en el aspecto principal de los mismos, usando
normalmente entre ocho y diez palabras. Por este motivo, ya que el
espacio es menor y el tamaño de la letra mucho mayor, el periodista
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debe saber condensar bien la materia. A diferencia de otros géneros,
el titular de la noticia solamente puede ejecutarse con un carácter
informativo, puesto que acompaña a un texto del mismo estilo. No hay
lugar para titulares de carácter literario o imaginativo, simplemente
informativo. Es la puerta de entrada a la narración de los
acontecimientos. Puede estar acompañado de subtítulos o antetítulos,
que complementan la información ofrecida por el título principal.
En segundo lugar está la entradilla (también conocida con el vocablo
anglosajón lead), igualmente diferenciada en el aspecto tipográfico. Es
el párrafo principal de la información, donde se recogen los elementos
más importantes de la misma, y a través de la que el lector debe
obtener los datos esenciales del hecho. El lector debe contar con una
gran capacidad de síntesis. Por último, el cuerpo de texto se encarga
de desarrollar los aspectos secundarios y detalles acaecidos,
describiendo los hechos con una importante nota de objetividad.
Deben ser expuestos con un lenguaje accesible, y siempre con un
estilo informativo.
En este sentido, Martínez Albertos establece, entre otras prioridades,
“el uso de palabras llanas, la construcción de frases en la forma activa
de los verbos e intentar tener una referencia directa del
acontecimiento” (1993), para poder narrarlo con mayor precisión. Su
extensión varía en función de la importancia del hecho, la cercanía con
respecto al lector y las posibilidades que pueda ofrecer en un futuro.
Por último, y para terminar con el estudio de la noticia, es necesario
hablar sobre su estructura (siempre aludiendo a una generalidad) y las
posibilidades que ésta ofrece. En los estudios sobre redacción siempre
se ha recomendado la aplicación durante el proceso de redacción de
la pirámide invertida, es decir, exponer los hechos de mayor a menor
importancia, siempre según el punto de vista del profesional. Esta
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estructura favorece ofrecer al comienzo del texto los elementos más
relevantes con los que cuenta la información, y es muy común que
responda a las principales preguntas sobre el tema que se está
tratando. La pirámide invertida se justifica en el hecho de que la
morfología de la noticia depende, del espacio y tiempo disponible al
que debe ajustarse el periodista. De este modo, y sólo con leer las
primeras líneas de una información, el receptor puede conocer
perfectamente los aspectos más importantes del hecho noticioso. El
resto del texto tendrá la obligación de desarrollar los detalles que, en
caso de necesidad, podrían eliminarse sin menoscabo para el sentido
de la noticia.
En los albores de Internet…
Los grandes cambios producidos en nuestra sociedad, y muy
especialmente en la forma de comunicarnos y relacionarnos, desde el
final del siglo XX no podían suceder sin dejar una profunda huella en el
lenguaje.

Para José Luis Martínez Albertos (2006) el mensaje se

define como la información que el emisor envía al receptor a través de
un canal o medio de comunicación, es una parte fundamental de un
proceso donde la transmisión de información es primordial y asegura
que la finalidad del mensaje periodístico es estar al servicio de la
noticia y conlleva un proceso mental de tres fases: la recogida de
datos, su interpretación valorativa y la codificación formal o
construcción de los mensajes. La noticia se define como “el relato de
un hecho comprobable, de interés general, y que se comunica a un
público masivo”.
El avance de los cibermedios en

los últimos veinte años ha sido

vertiginoso, pero lo cierto es que no ha hecho más que empezar. No
hay duda de que en los próximos años seremos testigos directos de
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nuevos cambios y novedades pues, como no puede ser de otra
manera, los medios de Internet siguen inmersos en un proceso de
evolución tecnológica, económica y editorial.
El mensaje periodístico es una fracción del proceso de comunicación.
David K. Berlo (2008) lo describe como el producto de intercambio
entre el emisor y el receptor. Ese sistema de articulación de elementos
a partir de una estructura donde el código, el contenido y el tratamiento
son la base para su comprensión.
En este sentido, el código de los medios impresos conlleva, según cita
el autor a Eliseo Verón (2001), la división de señales en tres sentidos:
el visual-lingüístico (a través de los textos elaborados de acuerdo con
un discurso lógico); el visual-paralingüístico (expresado en los titulares
y pies de fotografía); y el visual no lingüístico (donde se visualizan los
elementos gráficos del periódico). Sin embargo, sea cual sea el código
utilizado, el mensaje no solo es producto de la unión de los signos
particulares y necesarios de cada medio, sino que requiere una
articulación particular de sus partes que se regulan a partir de criterios
sintácticos basados en un primer código rector que actúa en cada caso
concreto.
En los albores de Internet los expertos proclamaban el nacimiento de
un nuevo medio de comunicación que iba a poner en peligro a los
soportes tradicionales. Los estudiosos hablaban incluso de la
desaparición de la prensa y del libro impreso. Es la misma sensación
que a lo largo de la historia se ha producido en la sociedad con la
aparición de cada nuevo medio de comunicación. Internet ha
provocado la disolución de las fronteras que separan a los medios en
función de su soporte y de los formatos de información. Tanto los
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medios virtuales como las versiones electrónicas de los
convencionales ofrecen nuevas realidades mediáticas que ya no se
explican mediante los viejos paradigmas de la comunicación; en el
segundo, la web tiende hacia la confluencia entre PC y TV, y ahora el
lenguaje audiovisual se impone como un estándar de la cultura digital.
En el entorno digital se incorporan progresivamente nuevas formas de
organizar los mensajes que Martínez Albertos divide en dos premisas:
a) incremento en el uso de hipertextos y b) surgimientos de géneros
periodísticos que anulan o sustituyen a los tradicionales.
La web ha experimentado un crecimiento inicial y continúa creciendo
más rápido que ningún otro medio en la historia. El 68,9 % de los
españoles afirma que lleva más de una década utilizando Internet,
según los datos de la última encuesta de la AIMC. Un dato muy
importante si tenemos en cuenta el hecho de que a finales del siglo XX
el número de personas con acceso a Internet en España no
sobrepasaba los dos millones.
Además, la convergencia de la escritura con los medios digitales
define una nueva forma de estructurar y demandar información lo que
exige de los usuarios, aprender de nuevo a leer, escribir, e incluso, a
definir nuevas lógicas para el acceso y difusión de la información,
porque ésta tiende a construirse como espacios navegables, como
redes interconectadas a diferentes estímulos abiertos a las decisiones
del usuario e incluso a que éste incorpore aportaciones personales. El
conocimiento en la sociedad de la información aparece fragmentado,
disperso, hiperespecializado y desjerarquizado.
Por su parte, Armentia, et. al. (2000), establecen algunos contrastes
entre los mensajes periodísticos digitales y los tradicionales como la
pérdida de vinculación de los contenidos dentro de un contexto
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temático de tal forma que las noticias aparecen aisladas entre sí y el
lector no las integra a una temática superior.
Sin embargo, con el paso de los años se ha podido comprobar que a
pesar del gran éxito y la gran capacidad comunicativa que tiene
Internet, convive en armonía con los medios de comunicación de
masas tradicionales y no ha puesto en peligro la pervivencia de
ninguno de ellos.
Internet reduce el tiempo que dedicamos a otros medios, puesto que la
Red y los medios de comunicación de masas tradicionales comparten
una misma reserva de audiencia. También se ha demostrado que
Internet es una alternativa funcional a la televisión para
entretenimiento, pasar el tiempo, interacción social e información.
En la prensa escrita, la página aparece como una unidad temática y
jerárquica, se ofrecen complementos visuales, gráficos e infográficos,
las noticias de segundo rango se exponen después.
En contraste, en el periodismo digital desaparece el concepto de
página, las noticias carecen de jerarquía y el valor de las
informaciones se supedita al orden en que se presentan.
También desaparece la jerarquización de la prensa escrita
determinada por el espacio, con base en el número de columnas que
ocupa una noticia; en el periodismo digital, los textos se presentan con
diferencia de horarios pero el espacio es el mismo y se pierde una
referencia jerárquica de discriminación y relevancia, y aunque no hay
límites de recursos, se desaprovecha la capacidad de incorporar otros
textos como la fotografía o el video en la mayoría de las informaciones
que se ofrecen o estos recursos tienden a marcar la redundancia al
mostrar aquello que también se dice en el texto sin que se atienda la
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importancia de complementariedad de la información y el
aprovechamiento de cada recurso a partir de su formato.
El aumento exponencial de la velocidad en las comunicaciones es una
de las características más notables de este cambio. Los conceptos y
palabras, la creación de neologismos y el consenso popular para
aceptar un término de moda se generan con una rapidez nunca vista.
El mensaje periodístico digital posee rapidez en la comunicación que
se establece entre el medio y su audiencia, hay inmediatez porque
incluso, puede ser más rápido que la radio y la televisión, porque es el
lector quien demanda la información que requiere y tiene la capacidad
de conectarse en cualquier momento para satisfacer esa necesidad. El
acceso mediante internet posibilita el contacto entre una noticia y otras
semejantes, antecedentes, documentación, servicios, una amplia
gama de posibilidades que permiten acceder a información exhaustiva
sobre cualquier tema.
Algunos autores señalan que la noticia digital debe limitarse a un
máximo de 25 líneas de texto y aprovechar el uso de enlaces o ligas
que permitan completar la información que se divulga, pero los textos
deben ser más breves. Esto implica eliminar oraciones subordinadas y
menos complementos en cada oración para facilitar la lectura. La
redacción debe ser tematizada. Un texto en el que cada idea nueva se
exprese en una oración, casi telegráfico en el que tras dos o tres
oraciones referidas a un mismo tema se pase a un párrafo nuevo que
introduzca a un tema nuevo. Las oraciones simples, breves y
tematizadas incrementan la facilidad de lectura y también la
compresión.
También es posible informarse casi de manera simultánea sobre
aquellos acontecimientos que se presentan al momento, siempre que

!
556

•

Jornalismo, Mídia e Tecnologia

I Congresso Internacional de Mídia e Tecnologia - “Neil Postman“ e a Nova Ecologia dos Meios
Universidade Estadual Paulista – Unesp, Bauru, Brasil, 04 a 06 de outubro de 2017

el medio se actualice permanentemente y permita a la audiencia
conocer las particularidades de la información que publica. En este
sentido, existe la oportunidad de interactuar con la audiencia para
generar debates sobre temas particulares e incrementar la
participación del público con el medio de comunicación.
Ordenadores, teléfonos móviles, televisiones interactivas y tabletas
son utilizados para acceder a la multitud de blogs, redes sociales y
páginas web, que utilizamos como herramientas para comunicarnos, y
periódicos digitales a los que accedemos en busca de las noticias más
importantes del día para estar constantemente informados.
Consideraciones
El interés periodístico se centra ahora más en los contenidos que en
los medios, en los usuarios más que en los editores y en los servicios
más que en el soporte tecnológico que los hace posibles. La realidad
virtual simula todo tipo de procesos y su acceso en tiempo real permite
que el usuario interactúe mediante la manipulación de objetos y
perciba sus efectos. Los editores, considerados como filtros y
promotores de la agenda de los medios, tienden a desaparecer porque
la red permite el acceso directo de las audiencias a las fuentes de
información sin la mediación profesional pero esa supresión del
mediador genera otros recursos intermedios. Porque la tarea de filtrar,
contrastar, comparar, interpretar y reelaborar información en un
entorno de explosión informativa, se convierte en estratégica.
La realidad virtual o las búsquedas de información a través de la red
se ofrecen como un nuevo modo de conocimiento del mundo exterior
debido a que se encuentra a disposición de un número cada vez
mayor de seres humanos. El problema es que si antes el requisito
básico del mensaje periodístico o de la noticia era su comprobación,
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ahora la simulación de la realidad es capaz de ofrecerla sin que
necesariamente sea verdad.
Todos los medios manejan la misma materia prima, sin embargo
debido al “tratamiento” que cada medio le da el resultado puede llegar
a ser totalmente diferente.
Tradicionalmente, el contenido del mensaje periodístico se divide en
información y opinión, respaldados en la ética periodística de quien
escribe. Ahora que cualquiera puede ostentar esta función, debido a la
capacidad de producir un medio virtual o electrónico, esa división no
es tan clara, ni se asegura una ética de producción de la información
que publica.
Además, la convergencia de la escritura con los medios digitales
define una nueva forma de estructurar y demandar información lo que
exige de los usuarios, aprender de nuevo a leer, escribir, e incluso, a
definir nuevas lógicas para el acceso y difusión de la información,
porque ésta tiende a construirse como espacios navegables, como
redes interconectadas a diferentes estímulos abiertos a las decisiones
del usuario e incluso a que éste incorpore aportaciones personales.
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Análise sobre o fim do Google News na Espanha
como agregador algorítmico e gerador de feeds de notícias131
Leyberson PEDROSA132
Universidade Estadual Paulista – Unesp, Bauru, SP

Resumo
Este artigo considera a relevância de agregadores algorítmicos usados como meio
digital de acesso a conteúdos jornalísticos. Neste trabalho, analisa-se como o fim
da edição espanhola do agregador Google News afeta a visibilidade de notícias na
web e examina o papel dos algoritmos nos processos de mediação da informação.
Após a reforma na lei de propriedade intelectual da Espanha, a empresa Google
alegou que as novas regras inviabilizavam financeiramente manutenção da versão
news.google.es. O Google News foi criado em 2002 e conta com mais de 70
edições regionais pelo mundo. É considerado o agregador de notícias mais
popular do mundo, de acordo com o Instituto Reuters. O serviço agrega
manchetes de fontes jornalísticas e os agrupa em histórias semelhantes, que
podem ser personalizadas de acordo com os interesses dos leitores. O banco de
dados do agregador é alimentado manualmente por editores de sites noticiosos
que cadastram os links para avaliação interna do Google. Neste artigo,
demonstramos que o fim da edição espanhola faz parte de um contexto maior de
disputas entre Google e empresas informativas tradicionais em diferentes países,
inclusive no Brasil. O encerramento do site news.google.es diminiu a
disseminação de conteúdos regionais, mas não se converteu em ausência
definitiva dos sites jornalísticos espanhóis em outras edições do agregador.
Palavras-chave: Notícias; Agregadores; Algoritmos; Google News; Espanha.
1 Introdução
Diante da expansão de fontes de conteúdo na web, mídias sociais on-line,
mecanismos de busca, agregadores, e-mails e home pages de sites jornalísticos
tornaram-se diferentes opções de porta de entrada para acesso às notícias. Criado
em setembro de 2002, o agregador de notícias Google News conta atualmente
com mais de 70 edições regionais pelo mundo e usa algoritmos para agregar,
agrupar e exibir manchetes de conteúdos jornalísticos de sites previamente
131 Trabalho apresentado na mesa 10 - Jornalismo, mídia e tecnologia, no Primeiro Congresso Internacional
de Mídia e Tecnologia.
132Doutorando em Mídia e Tecnologia pela Universidade Estadual de São Paulo (Unesp) e jornalista da

Empresa Brasil de Comunicação (EBC). Entre 2015 e 2017 criou e coordenou a especialização em Jornalismo
Digital e Produção Multimídia pelo Centro de Educação Superior de Brasília (Iesb). leypedrosa@faac.unesp.br
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cadastrados em seu banco de dados por publishers - termo este usado pelo
Google para se referir a editores de blogs e de sites noticiosos.
Em funcionamento há 15 anos, o Google News apresenta-se como uma
opção de acesso à notícias locais e internacionais, o que gerou diferentes conflitos
sobre propriedade intelectual em diferentes países dos continentes europeu,
americano e asiático (COBOS,

2017, p. 101), inclusive no Brasil. Empresas

informativas tradicionais (CORRÊA, Elizabeth Saad; COUTINHO, 2009) acusam o
Google de violação sobre os direitos autorais ao se apropriar indevidamente de
manchetes, fotografias e outros conteúdos sem pagar os devidos custos ao
produtor, além de roubar a audiência dos seus sites. Outra acusação comum é
sobre a "depreciação da marca da mídia, porque o usuário, vendo as notícias
listadas em conjunto pode não distinguir entre uma e outra fonte de notícias ao
decidir em qual clicar" (COBOS, 2017, p. 101, tradução nossa)133.
As disputas entre Google e empresas informativas culminaram em
diferentes resultados como acordos de cooperação, mudanças na lei ou bloqueio
do serviço feito, por exemplo, pelo governo chinês em 2004. Na Espanha, após
pressão da Associação de Editores de Diários Espanhóis (Aede), o governo inseriu
na lei de propriedade intelectual do país a obrigatoriedade de uma taxa a ser paga
por qualquer site que reproduza conteúdo de terceiros. Um mês depois da medida
entrar em vigor, a empresa Google optou por desativar a versão espanhola do
agregador, surpreendendo à própria Aede que, em uma reviravolta local, pediu
"intervenção das autoridades espanholas e comunitárias”

(GONZÁLEZ, 2017,

tradução nossa)134 para que o Google voltasse atrás. Em declaração oficial
disponível em news.google.es, a empresa alegou que a reforma na Lei de
Propriedade Intelectual da Espanha geraria prejuízos financeiros ao Google caso
continuasse com o seu serviço no país europeu:
Depois da aprovação da reforma da Lei de Propriedade Intelectual,
tivemos que encerrar o serviço do Google Notícias na Espanha.
Esta nova legislação obriga a qualquer publicação espanhola a
cobrar, queira ou näo, de serviços como o Google Notícas por
133

Texto original: “another accuse is the depreciation of the brand of the media outlet, because the
user, seeing the news listed together, might not distinguish between one and another news source
when deciding which to click.” (COBOS, 2017, p. 101).
134

Texto original: "intervención de las autoridades españoles y comunitarias" (GONZÁLEZ, 2017).
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mostrar o menor fragmento de suas publicações. Uma vez que o
Google Notícias é um serviço que não gera renda (não exibimos
publicidade no site web), esse novo enfoque tornou-se
simplesmente insustentável. (GOOGLE, 2017, tradução nossa)135

Ao examinar como o fim do Google News da Espanha afeta a visibilidade
de notícias na web, este artigo analisa o papel dos algoritmos nos processos de
mediação da informação. Estruturalmente, o trabalho analítico está o dividido em
dois capítulos: 1) o processo de distribuição de notícias nas mídias digitais; 2) a
relevância agregadores de notícias como meio digital de acesso à informação.

2 Informação em feeds algorítmicos
No advento da internet, enquanto o jornalismo passava a ter que repensar seu
papel na sociedade em rede (CASTELLS, 2005) e empresas informativas
tradicionais vivenciavam uma crise de modelo institucional, empreendimentos
nativos das mídias digitais desenvolveram sistemas computacionais de seleção e
entrega de conteúdos, tomando como base a produção participativa da web, na
qual todos os indivíduos atuam tanto como consumidores quanto produtores de
informação:
Os usuários são agora criadores e produtores de suas próprias
imagens, de suas próprias mensagens, de seus próprios
conteúdos. Sem saírem de casa, eles utilizam os dispositivos
móveis e as redes de blogs e as plataformas sociais do Facebook
e Instagram, entre outras, para compartilharem conteúdos com
seus amigos. (MASSAROLO, 2015, p. 149).

Nesse contexto de automatização, produção colaborativa e criação de
novos modelos comerciais, duas empresas se destacaram por seus investimentos
em soluções tecnológicas baseadas em algoritmos. Em 1998, surgiu oficialmente
o buscador Google, fruto de uma pesquisa de doutorado na Universidade Stanford
(EUA), que viraria poucos anos depois uma das empresas mais requisitadas
mundialmente por causa de seu serviço de busca de sites e de um leque de
produtos que possuem como base a busca, o gerenciamento e a entrega de

135

Texto original: “Tras la aprobación de la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual hemos
tenido que cerrar el servicio de Google Noticias en España. Esta nueva legislación obliga a
cualquier publicación española a cobrar, quiera o no, a servicios como Google Noticias por mostrar
el más mínimo fragmento de sus publicaciones. Dado que Google Noticias es un servicio que no
genera ingresos (no mostramos publicidad en el sitio web), este nuevo enfoque resulta
sencillamente insostenible.” (GOOGLE, 2017).
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conteúdos informativos disponíveis on-line. Já o Facebook, após também ser
gestado em ambiente acadêmico, foi lançado em 2004 como uma plataforma de
rede social on-line com a promessa de agregar diferentes pessoas e páginas
institucionais em um mesmo espaço.
Ambas empresas possuem estratégias concorrentes, mas têm em comum a
necessidade de selecionar e destacar informações personalizadas aos seus
usuários em feeds dinâmicos. Um feed pode ser entendido como a listagem
momentânea de conteúdos específicos após algum processo de seleção ou como
define Araújo (2017), como um “objeto em fluxo constante”.

Normalmente, um

feed é gerado tanto por meio da interação homem-máquina como ocorre ao
pesquisarmos palavras-chave no site de busca do Google, quanto
automaticamente a partir de nosso perfil de navegação como ocorre no NewsFeed
do Facebook. Conforme defende Araújo (2017), é necessário compreender o feed
enquanto um dispositivo “com fronteiras fluidas, com limites definidos
relacionamente” (ARAÚJO, 2017, p. 240).
Apesar dos algoritmos estarem comumente associados à filtragem e
redução de amostras em tecnologias digitais, o escritor James Gleick (2013)
destaca que processos similares ao que chamamos de algoritmo já estavam
associados à informação desde a Antiguidade. Antes mesmo da existência de
softwares, Gleick lembra que o ser humano fazia o papel de computador e exercia
uma série de algoritmos, ou seja, de passos para se chegar a resultados que
poderiam influenciar, por exemplo, no sistema de entrega de uma mensagem ou
no limite de aproximação de um navio em relação à costa.
Em 1972, Donald Knuth, um dos primeiros cientistas da
computação de Stanford, olhou para os restos de uma tabuleta da
antiga Babilônia do tamanho de um livro de bolso, da qual metade
estava no British Museum, de Londres, um quarto estava no
Staatliche Museen, de Berlim, e o restante estava desaparecido, e
enxergou aquilo que só pôde descrever, de maneira anacrônica,
como um algoritmo. (GLEICK, 2013, p. 54)

O próprio nome algoritmo resulta do sobrenome de Abu Abdullah
Mohammad Ibn Musa al-Khwarizmi, matemático “que criou tabelas de funções
trigonométricas que avançaram para o oeste pela Europa e para o leste até a
China, feitas à mão e copiadas à mão, por centenas de anos” (GLEICK, 2013, p.
91). Aos poucos, as transformações tecnológicas passaram a automatizar o
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trabalho manual de um cálculo algorítmico primeiro por meio de processos
mecânicos com engrenagens até chegar ao modelo de computação digital atual.
Para que possamos localizar a atuação dos algoritmos nos processos
comunicativos, precisamos retomar as origens das mídias digitais ou novas
mídias, entendidas por Manovich (2005) “como objetos culturais capacitados pelas
tecnologias de comunicação em rede.” (MANOVICH, 2005, p. 27). Pesquisador de
novas mídias desde o início da década de 1990, Manovich distingue as novas
mídias de outras mídias a partir do uso da computação para aceleração dos
processos algorítmicos via softwares e do modelo de distribuição digital.
Manovich crítica abordagens que tratem a nova mídia de forma cronológica,
como se fosse uma mídia que sucede a outra, como ocorreu no surgimento da
fotografia, cinema, vídeo etc. Para ele, é perceptível a relevância do software, a
ponto de considerar que "estamos nos movendo da mídia para o software”. Além
disso, argumenta que os dados passaram a ser mais que simples dados pois
ensinam o próprio software a se comportar e influenciam o jeito de consumir o
conteúdo por meio de metadados. O pesquisador chega a conceituar as novas
mídias como sendo a própria execução de algoritmos, ou seja, de tarefas que
poderiam ser feitas pelo ser humano, mas que a máquina consegue fazer de
forma consideravelmente mais rápida. Tal visão não o impede de questionar que
tal automatização também gera maior quantidade de conteúdos em detrimento da
qualidade do conteúdo entregue, exigindo um olhar mais atento sobre os
processos comunicacionais e em rede.
No livro “A Vida Algorítmica”, o filósofo francês Éric Sadin prospecta uma
série de “implicações subjetivas, éticas e políticas associadas ao que chama de
“totalização digital” (JUNIOR, 2015, p. 255) do mundo. Ele retrata o futuro de uma
sociedade rodeada por equipamentos capazes de extrair informações de onde
quiser e sobre os diferentes resultados gerados “a partir deste processo de
captação e compartilhamento de dados, através de mediações algorítmicas as
quais não se sabe como operam” (JUNIOR, 2015, p. 256). Sadin desmonta a
suposição de que a técnica seria neutra ao desnaturalizar presença da tecnologia
e considerar nossa “própria experiência de mundo sendo determinada em alguma
medida pelos aparatos técnicos” (JUNIOR, 2015, p. 257).
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3 Agregadores algorítmicos
Há seis anos pesquisando as influências das mídias digitais na produção e
consumo de notícias, o Instituto Reuters divulga anualmente relatórios sobre a
situação do jornalismo em 36 países e cinco continentes. Os dados do relatório
publicado em 2017, e obtidos a partir de perguntas a 70 mil usuários, apontam que
a maioria dos entrevistados costuma consumir notícias por meio das mídias
sociais on-line e por meio de aplicativos de mensagem como Whatsapp, WeChat,
Facebook Messenger, Viber, entre outros. O último relatório do Instituto identificou
que os processos de distribuição da informação que envolvem algoritmos são mais
procurados do que outros caminhos. De acordo com a pesquisa, 54% dos
entrevistados preferem caminhos rotulados como algorítmicos para selecionar
histórias do que conteúdos escolhidos diretamente por editores e jornalistas (44%)
em seus próprios sites.
Manuel Blázquez-Ochando (2016), ao propor o desenho de um agregador
de código aberto para sociedade, defende que os agregadores modificam
diretamente a lógica do setor jornalístico e que os feeds gerados tornam-se um
meio mais prático para acessar e contrastar notícias de fontes diversas de
informação em um só lugar (BLÁZQUEZ-OCHANDO, 2016, p. 673). De acordo
com o Instituto Reuters, a demanda por serviços agregadores aumentou ao longo
dos anos. Atualmente, agregadores de notícias como Flipboard, SmartNews, Apple
News, Google News, Snapchat Discover, Kakao Channel e Line News
representam 5% das fontes preferidas de acesso de notícias.
A pesquisa chama atenção para a emergência do agregador Apple News,
que integrou seu feed de notícias com a ferramenta de busca Spotlight, recurso
presente nos computadores e celulares da marca norte-americana. Contudo, a
Apple News está disponível atualmente somente nos Estados Unidos, diferente do
Google News, presente em 72 edições regionais. Dados do relatório apontam que
o Google News melhorou sua integração com dispositivos móveis e com o próprio
motor de busca da Google após implementar um acelerador de páginas para
dispositivos móveis, o AMP ( Accelerated Mobile Pages), gerando aumentos
significativos no tráfego móvel das notícias agregadas. Os analistas do Instituto
Reuters reforçam, ainda, que tanto o Google News quanto a Apple News tem
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como característica o cadastramento manual dos sites noticiosos pelos editores
das empresas informativas para que possam ser utilizados pelos agregadores.
Tendo em vista os agregadores mais populares (Flipboard, Google News,
Reedit e Smart News), os pesquisadores perguntaram aos entrevistados se, ao
usarem a internet para notícias na última semana, eles lançaram mão de algum
desses sites ou aplicativos móveis citados que agregam diferentes links de
notícias136. Os resultados demonstraram que 21% dos entrevistados da América
Latina e da Ásia usaram o Google News para tal finalidade, 13% usaram o Google
News na América do Norte e 10% na Europa.

Ressalta-se que a base de

entrevistados da Europa é de mais de 40 mil pessoas, enquanto Ásia tem um
pouco mais de 11 mil, a América Latina, 8 mil, e os Estados Unidos pouco mais de
4 mil. O levantamento apontou também que o uso do Google News é
significativamente maior em relação a outros agregadores (Tabela 1):
Tabela 1 – Uso de agregadores de notícias por continentes

"
Fonte: Digital News Report 2017.

4 Google News x empresas jornalísticas
Após a aprovação de mudanças na lei de propriedade intelectual na Espanha em
4 de novembro de 2014, portais e sites que agregam notícias com ou sem
136

Pergunta em inglês “When using the internet for news, have you used any of the following sites
or mobile apps that aggregate different news links in the last week? Please select all that
apply.” (REUTERS, 2017).
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intenção de lucro passaram a ser obrigados a pagar uma taxa às empresas donas
das publicações. Esse imposto ficou conhecido como canon Aede por ter sido
criada por pressão Associação de Editores de Diários Espanhóis (Aede). Manuel
Blázquez-Ochando (2016) aponta que as grandes empresas jornalísticas na
Espanha se viram sem condições de competir com novos empreendimentos
digitais e, por isso, pressionaram mudanças na lei de propriedade intelectual para
frear a distribuição de notícias por agregadores. Como consequência direta, o
Google News publicou comunicado oficial que deixaria de oferecer uma versão
espanhola do agregador, alegando inviabilidade financeira.
Apesar das manifestações e do apelo final da associação, a edição
espanhola do Google News tornou-se inativa em dezembro de 2014, o que não
eliminou totalmente os portais e sites de notícias do buscador principal do Google
ou de outras edições regionais do agregador. A pesquisadora Tania Lucía Cobos
analisou o real impacto do fim da edição espanhola ao acompanhar como os
conteúdos de meios de comunicação espanhóis passariam a ser agregados em
duas outras edições no México e Colômbia.
Por meio de observação quantitativa entre os cinco dias

anteriores e

posteriores do fim oficial do news.google.es, Cobos identificou que meios de
comunicação espanhóis como ABC.es, El Mundo, El País, La Vanguardia Europa
Press continuaram presentes nas edições latinas. A pesquisa revelou uma
diminuição drástica dos meios espanhóis nas edições de Colômbia e México,
contudo "estes não desapareceram por completo” (COBOS, 2015, p. 679)137.
Nesse sentido, veículos espanhóis que possuíam abrangência internacional
continuaram a ser agregados pelas outras edições enquanto publicações locais e
regionais espanholas perderam fluxo de visitas.
Apesar da taxa canon ter sido uma demanda motivada pela Aede, a própria
associação reconheceu que o fim do serviço do Google News na Espanha foi
negativo tanto aos "usuários como aos próprios jornais (Aede reconhece uma
perda de 30% dos visitantes e a cifra é muito maior para os jornais pequenos ou
que não são membros da Aede" (XALABARDER PLANTADA, 2015, p. 26,

137

Texto original: “estos no desaparecieron por completo de las otras ediciones
estudiadas.” (COBOS, 2015, p. 679)
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tradução nossa) 138. Em uma reviravolta dos acontecimentos, a associação pediu
intervenção das autoridades espanholas para que o Google News não fechasse as
portas na Espanha devido ao papel dominante do Google como buscador e
distribuidor de notícias. "Desta forma, Aede pede que as autoridades "protejan de
maneira eficaz" os direitos de cidadãos e empresas, uma vez que o encerramento,
segundo a própria avaliação da associação, impactará
negativamente" (XALABARDER PLANTADA, 2015, p. 26) 139.
Destaca-se, ainda, que a ação da Aede na Espanha não foi um caso
isolado. No Brasil, por exemplo,
as Organizações Globo, assim como outras grandes empresas de
comunicação do país se opuseram ao trabalho de agregamento de
links do Google News e entraram com ações judiciais contra o
Google, limitando o tráfico de conteúdos aos muros internos dos
portais da empresa. (MASSAROLO, 2015, p. 149).

Em 2004, o governo da China bloqueou o acesso ao Google News em
território local. Já outros países como a Alemanha e Bélgica, a disputa entre
empresas informativas tradicionais e Google culminaram em acordos de
cooperação no qual as organizações de mídia poderiam abrir mão de receber
valores para terem seus conteúdos agregados. Na França, o Google teve que criar
um fundo de 60 milhões de euros destinado às empresas, dando fim a uma
extensa batalha judicial iniciada em 2008 (COBOS, 2017, p. 102).

5 Considerações gerais
As disputas econômicas e políticas entre Google e Espanha colocam ênfase no
papel e relevância do processo de distribuição de conteúdos noticiosos com o
auxílio de algoritmos. Uma vez que a quantidade de conteúdos aumenta, novas

138Texto

original: "los usuarios como de los propios periódicos (AEDE reconoce una pérdida de
visitantes del 30% y la cifra es mucho mayor para los periódicos pequeños que no son miembros
de AEDE).” (XALABARDER PLANTADA, 2015, p. 26).
139Texto

original: "De esta forma, AEDE pide que las autoridades "protejan de manera eficaz" los
derechos de ciudadanos y empresas, a los que este cierre, según la propia valoración de la
asociación, impactará negativamente.” (XALABARDER PLANTADA, 2015, p. 26).
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soluções algorítmicas são criadas com propostas de apresentação em feeds.
Nessa ampliação dos processos de automatização da distribuição da notícia, a
autoridade das empresas informativas se fragmenta em diversas mídias digitais
enquanto os usuários tendem a encontrar os conteúdos jornalísticos em feeds
diversos, criados com o auxílio de algoritmos (REUTERS, 2017).
Apesar de algumas soluções jurídicas, políticas e econômicas obtidas entre
Google e empresas jornalísticas, o problema da diferenciação da origem das
notícias listadas em um mesmo feed está longe de ser resolvido. Neste cenário,
percebe-se a necessidade de mais estudos focados sobre as preferências de
consumo do usuário que, ao escolher acessar uma notícia no feed do Facebook
ou em um agregador de notícias, depara-se apenas com a etapa final de um
processo algorítmico - que não está isento de contradições e disputas da
sociedade. Tal embate se inicia, por exemplo, durante o próprio processo
produção da notícia na fonte original e na decisão por deixar ou não seu conteúdo
ser agregado algoritmicamente. Mesmo assim, essas escolhas não são garantias
de que agregadores como Google News e Apple News considerem o site uma
fonte de notícias e deem visibilidade ao conteúdo.
Pelo contexto espanhol examinado, a tentativa de frear ou regular
agregadores com a rigidez da lei e por meio de pressões políticas possui efeito
local imediato, mas são ineficientes se considerarmos um cenário de totalização
digital (JUNIOR, 2015) com diferentes soluções algorítmicas, que vão além de
questões territoriais. Uma vez que as mídias se convertem em softwares
(MANOVICH, 2005), estas tendem a usar algoritmos mais complexos e eficientes
no trabalho de mediação da informação para além de fronteiras regionais. Isso não
significa aceitar que feeds algorítmicos sejam neutros de interesses alheios ao do
usuário. Basta destacar que o próprio processo de se fazer parte do banco de
dados do Google News não é automático: depende tanto das empresas em
optarem pelo cadastro no agregador quanto do aceite do próprio Google, que pode
rejeitar uma determinada fonte conforme seus próprios critérios de noticiabilidade
ou optar por não desenvolver ações específicas em um determinado país.
Se as empresas informativas produtoras de conteúdos original são reféns
de empresas que agregam e distribuem a informação com o auxílio de algoritmos,
essas respostas precisam de debates com mais fôlego. Entretanto, o estudo sobre
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o caso da Espanha e de situações correlatas em outros países é capaz de
demonstrar que o atual modelo de negócio de distribuição de notícia baseado em
acesso direito aos sites tornou-se deficitário; e que procedimentos algorítmicos
passarão a ter cada vez mais força no Jornalismo.
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Movimentos juvenis: uma análise das práticas comunicativas de
jovens LGBT+ participantes da Parada da Diversidade de Bauru
(SP) em 2017140
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Resumo
Ao longo da história, grupos juvenis têm participado de movimentos sociais e de
espaços de contestação sobre as mais diversas questões sociais. É nesse
contexto em que podemos notar a participação de jovens em movimentos com
bandeiras e pautas específicas, muito relacionadas a sua vivência e ao grupo com
que esses indivíduos se identificam. O presente trabalho propõe uma análise
sobre as práticas comunicativas que são estabelecidas pelos jovens em uma
Parada LGBT+, movimento de rua de contestação e de expressão cultural de um
grupo não hegemônico. Além disso, busca-se entender de que maneira eles
enxergam o jornalismo atual nas discussões de suas causas e necessidades. Foi
feita uma pesquisa de campo no evento convocado pelo público LGBT+ de Bauru
(SP) para substituir a Parada da Diversidade de Bauru, que foi cancelada pelos
organizadores poucos dias antes de sua realização, em agosto de 2017. Foram
feitas 50 entrevistas com jovens pertencentes ao grupo LGBT+ e, em seguida, as
respostas foram analisadas de maneira qualitativa, a partir da criação de
categorias de análise e do destaque de frases e situações marcantes.
Palavras-chave: Comunicação; Práticas Comunicativas; Jovens LGBT+; Parada
da Diversidade; Bauru.
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Ao longo da história, grupos juvenis têm participado de movimentos sociais e
de espaços de contestação sobre as mais diversas questões sociais (IANNI,
1968). Para Gobbi (2012), essa diversidade é perceptível nos estudos sobre
juventude e faz com que tenhamos que considerar a existência de juventudes e
não de apenas de uma juventude; isto porque, se considerarmos os jovens como
uma única categoria, estaremos ignorando importantes diferenças étnicas,
religiosas, sociais, econômicas, sexuais e de gênero.
É nesse contexto que podemos notar a participação de jovens em
movimentos com bandeiras e pautas específicas, muito relacionadas a sua
vivência e a ao grupo que esses indivíduos se identificam. Pensando nas reflexões
de Maffesoli (2000), concluímos essas “tribos” ganham espaço nas cidades atuais,
possibilitando lutas de minorias e grupos historicamente excluídos. O presente
trabalho propõe uma análise sobre as práticas comunicativas que são
estabelecidas pelos jovens participantes de uma Parada LGBT+, movimento de
rua de contestação e de expressão cultural de um grupo não hegemônico.
Straubhaar et al (2013) evidenciam que os jovens tendem a ter uma forte
utilização das mídias e de práticas comunicativas em seus movimentos.
Buscaremos analisar as mídias e as práticas recorrentes utilizadas por membros
jovens do grupo na organização e divulgação do evento, até a sua realização.
Para isso, foi aplicado um questionário de perguntas dissertativas para jovens
pertencentes ao grupo LGBT+, que estavam presentes em um evento LGBT de
protesto contra cancelamento oficial da Parada da Diversidade de Bauru, que
aconteceu na mesma data em que seria realizado o evento.
Após a pesquisa de campo, as respostas foram analisadas de maneira qualitativa,
buscando características coincidentes e criando pontos de análise que atendam os
objetivos da pesquisa.
Movimentos juvenis e práticas comunicativas
Existem diversas maneiras de se analisar o fenômeno das juventudes. Uma
das mais importantes é levando em conta sua dinâmica cultural, de ser
heterogênea e estar relacionada com diversos nichos e contextos.
Deve-se levar em conta a diversidade da juventude, sem generalizações.
“Defendemos que não há só uma juventude, mas juventudes. Não um jovem, mas
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jovens” (GOBBI, 2012, p.14). Sendo válido, assim, estudar os mais diversos
aspectos desses grupos, pensando neles como protagonistas sociais, em
agrupamentos diversos, cada um em uma determinada realidade. Os aspectos
socioculturais são importantes e devem ser considerados, principalmente em
ambientes como os latino-americanos.
Martin-Barbero, (2008), citando jovens latino-americanos desse período,
afirma que, nos anos 1980 e 1990, os grupos juvenis marginalizados começam a
ganhar destaque nas relações sociais de diversos países, pois passam a se tornar
protagonistas de um enfrentamento aos valores tradicionais, sendo verdadeiros
reflexos das crises urbano-sociais. Essa posição acadêmico-social se opõe àquela
mantida até meados da década de 1960, visto que os jovens, para a época, teriam
basicamente a função de continuidade social do padrão de vida da classe
dominante.
Te n d o e m m e n t e o e x p o s t o , o p r e s e n t e a r t i g o v i s a d e b a t e r
comunicativamente uma das subculturas juvenis: o público LGBT+.
Todas essas subculturas e organizações juvenis têm se organizado por meio
de práticas comunicativas diversas, especialmente em ambientes digitais. A
juventude latino-americana tem utilizado fortemente os canais tecnológicos e
conectados para estabelecer suas relações e ampliar seus contatos interpessoais
(STRAUBHAAR et al, 2015). O anseio e o encantamento que muitos jovens têm
por essas tecnologias não é, definitivamente, apenas uma questão de ‘status’.
Eles buscam a tecnologia para terem acesso à comunicação e aos novos modos
de se comunicar. Seja por computadores ou dispositivos móveis, os jovens
conectados querem poder navegar nessa realidade tecnológica, aproveitando as
potencialidades de unir seu grupo e de exercer a tal ‘juventude
conectada’ (STRAUBHAAR et al, 2015).
Movimento LGBT+ e as Paradas da Diversidade
O marco da luta LGBT+ foi um confronto pela luta dos direitos civis dos
homossexuais que ocorreu em um bar na cidade de Nova Iorque, chamado
Stonewall Inn. Pode-se dizer que esse foi o primeiro enfrentamento do movimento
junto ao poder público e policial, já que os frequentadores do bar – e da região –,
em sua maioria homossexuais, se impuseram frente a uma ofensiva que visava
coibir a presença e, sobretudo, a concentração de homossexuais naquela
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localidade. O confronto que aconteceu no dia 28 de junho de 1969 – e que durou
praticamente todo um final de semana – foi também resultado do aumento
expressivo de movimentos de mulheres e negros a partir dos anos de 1940, na
busca pelos direitos civis e de igualdade na sociedade.
A influência desse acontecimento foi imprescindível para a comunidade
LGBT+ que, a partir de então, passou a se organizar e se posicionar de maneira
política junto ao poder público. O fato é que a resistência sempre existiu, como
explica Nilton Luz, afirmando que não é que não houve iniciativas antes desse
marco para a comunidade LGBT+, “(...) mas o movimento LGBT moderno, ou pósmoderno, se organiza a partir do Stonewall, a partir das paradas que passaram a
ser realizadas anualmente, dois ou três anos depois, e isso nos demarca, isso nos
identifica.” (p. 234, 2011)144.
A questão da identidade evidencia a questão da união que passou a ser vista
depois de Stonewall, o caráter de identificação e de coesão, de uma comunidade
de pessoas que se reconhecem como iguais. “Mesmo que exista a construção de
uma identidade “estranha” – “queer” – ainda assim é importante que essa
identidade seja reconhecida: pelo outro, pelos outros, pelo Estado.” (RIBEIRO,
2011, p. 154).
A partir de Stonewall vários outros movimentos de integração começaram a
surgir em outros lugares do mundo, em seu devido tempo. Como ocorreu nos
Estados Unidos, no Brasil também o movimento LGBT+ teve influência da
mobilização de mulheres (Centro da Mulher Brasileira – CMB) e negros
(Movimento Negro Unificado contra a Discriminação Racial), que passaram a se
organizar de maneira militante na década de 1970 (SCHWARCZ, 2015).
No Brasil a mobilização tardou praticamente dez anos e teve a imprensa
como grande aliada no processo de implementação da importância da luta no
país, processo “no qual se reivindicava o reconhecimento da diferença associado
à pauta da demanda por igualdade e universalidade de direitos, e que introduzia
novas categorias analíticas, como gênero ou sexualidade (...).” (SCHWARCZ, p.
474, 2015). A mobilização da imprensa foi essencial para que o movimento fosse

144 Fala de Nilton Luz do Fórum Baiano LGBT na mesa Estudos, políticas e os marcadores sociais da

diferença na comunidade LGBT no Brasil pós-Stonewall. In: COLLING, Leandro (org.). Stonewall 40 + o que
no Brasil? p. 213 – 246. Salvador: EDUFBA, 2011.
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consolidado, e lançou mão de publicações direcionadas para o público gay como o
“Nós Mulheres” e o “Lampião da Esquina”, por exemplo. A questão da
formalização também se mostrou uma necessidade, sendo que o primeiro
movimento a ter seu registro em cartório foi o Grupo Gay da Bahia (RIBEIRO,
2011).
Infelizmente, os homossexuais sofreram um duro golpe quando a AIDS foi
considerada uma epidemia no país, já que esse grupo foi considerado o maior
risco para a população ao final dos anos 1980. “Muitos grupos se desmobilizaram,
enquanto outros passaram a se dedicar exclusivamente ao combate à doença,
conhecida então, erroneamente, como “peste gay”.” (RIBEIRO, 2011, p. 155).
O movimento LGBT+ tem sua retomada pública em meio aos anos 1990,
mais precisamente em 1995, quando essa comunidade realiza as primeiras
Paradas do Orgulho LGBT, que se intensificam entre 1995 e 1997. Na cidade de
São Paulo, a primeira Parada foi em 1997 (TRINDADE, 2011), reuniu alguns
grupos LGBT+ e instaurou uma nova forma de comunicar suas reivindicações.
Anos mais tarde, a contabilidade das paradas mostra um aumento significativo: de
acordo com Ribeiro (2011, p. 155) existem mais de 170 manifestações em todo o
país, sendo a Parada de São Paulo a maior do mundo, recebendo um público
anual um número aproximado de três milhões de pessoas.
Entre essas 170 Paradas do Orgulho Gay está a Parada da Diversidade que
acontece anualmente na cidade de Bauru, interior do Estado de São Paulo.

Parada da Diversidade em Bauru
O evento nasceu em 2008, idealizado pela Associação Bauru pela
Diversidade (ABD) e realizado em parceria com a Prefeitura da cidade, e desde
então tem aumentado significativamente de público. A Parada é realizada na
Avenida Nações Unidas e conta com trios elétricos, a participação de membros de
grupos da causa LGBT+, além de simpatizantes, tanto da cidade quanto da região,
que se programam todos os anos para comparecer.
Na tabela a seguir, um demonstrativo sobre todas as edições da Parada até
o ano de 2016:
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Tabela 1: Parada da Diversidade em números
Edição

Data

Tema

Público

Atração

1

07/09/2008

“Homofobia mata: por um estado laico de
fato”

15 mil

Bandas
locais

2

06/09/2009

“O direito à Igualdade só existe na
diversidade”

20 mil

Monique
Evans

3

29/08/2010

“Diga não à violência”

25 mil

Wanessa

4

28/02/2011

“A educação é a solução: todos contra o
bullying”

30 mil

Preta Gil

5

26/08/2012

“A empregabilidade gera cidadania”

35 mil

O Teatro
Mágico

6

01/09/2013

“Cidadania: direito de ter direitos”

40 mil

Kelly Key

7

31/08/2014

“Em defesa da diversidade da família”

40 mil

Gaby
Amarantos

8

01/09/2015

“O equilíbrio está na diversidade”

40 mil

Wanessa

9

28/08/2016

“Eu voto contra o preconceito”

-

Banda Uó

Autoria própria. Fonte dos dados: Jornal da

Cidade145

A edição da Parada de Bauru que seria a de número 10 estava marcada para
acontecer no dia 27 de agosto e teve divulgada a participação da drag queen
Pablo Vittar, muito em evidência no cenário nacional e, até mesmo, mundial, após
participar de um clipe com Anitta e o grupo Major Lazer, lançado em meados de
2017. No entanto, a cantora cancelou sua participação no evento devido a
problemas de saúde, o que fez com que a Parada fosse cancelada. A justificativa
dada pela organização foi que “a expectativa em torno da principal atração tinha
sido frustrada. Além disso, para substituir a artista, seria necessário apresentar
uma documentação com antecedência junto à Secretaria Municipal de Cultura e
não haveria tempo hábil para isso.” 146.
Os dados fazem parte da matéria: A Parada da Diversidade em Dez Momentos – Relembre as conquistas e
as temáticas abordadas. Publicada em 20/08/2017, no caderno Bairros, p. 3. Disponível em: <http://
edicao.jcdigital.com.br/jcbauru/2017/08/20/2337/pdf/2008jcJ103.pdf>. Acesso em: set/2017. Informações
também da matéria: “Primeira Parada da Diversidade em Bauru”. Ahtos GLS. 23/08/2008. Disponível em:
<http://www.athosgls.com.br/noticias_visualiza.php?contcod=24343>. Acesso em: set/2017.
145

146 Matéria publicada no Jornal da Cidade no dia 18/08/2017: “Parada da Diversidade é cancelada em Bauru”.

Disponível em: <https://www.jcnet.com.br/Cultura/2017/08/pabllo-vittar-fica-doente-e-parada-da-diversidade-ecancelada-em-bauru.html>. Acesso em: set/2017. Informações também na matéria: “Após cancelamento da
Parada da Diversidade, novo evento é realizado em Bauru”. 27/08/2017. G1. Disponível em: <https://
g1.globo.com/sp/bauru-marilia/noticia/apos-cancelamento-da-parada-da-diversidade-novo-evento-e-realizadoem-bauru.ghtml>. Acesso em: set/2017.
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Devido ao cancelamento, a ABD informou a realização do Encontro da
Diversidade, a ser realizado em mesmo dia e horário.
Figura 1. Divulgação da Parada da Diversidade e do Encontro da Diversidade

!
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Disponível em: <http://i2.wp.com/maisbauru.com.br/wp-content/uploads/2017/04/24.04-pabllo.jpg>; http://
94fm.com.br/wp-content/uploads/2017/08/unnamed.jpg e <https://www.facebook.com/
associacaobaurupeladiversidade/>. Acesso em: set/2017.

Metodologia de Pesquisa
O público LGBT+ faz parte das subculturas juvenis que buscam espaço nas
políticas públicas, na mídia e na própria sociedade. Ocupando um lugar nãohegemônico nas relações sociais, eventos como a Parada da Diversidade de
Bauru acabam sendo oportunidades de luta, reinvindicação e mobilização desses
jovens em prol de suas bandeiras e necessidades. Sendo assim, este artigo
entrevistou presencialmente 50 jovens de 15 a 29 anos, que declaravam fazer
parte da “juventude LGBT+”, para entender o funcionamento e as interações que
são estabelecidas.
A intenção inicial da presente pesquisa era entender as práticas
comunicativas desses jovens na participação e difusão das ideias do evento, que
acontece em Bauru desde o ano de 2008. Porém, surgiu uma oportunidade mais
ampla de pesquisa com o cancelamento do evento oficial e o surgimento de um
encontro paralelo, que não foi organizado pelo poder público e pelos tradicionais
organizadores.
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Diante de tal situação, foram propostas três questões abertas, que foram
respondidas oralmente e documentadas pela equipe de pesquisadores. Nelas, a
ideia inicial de mapear as práticas comunicativas foi ampliada, ganhando destaque
os processos de cancelamento da Parada oficial e a difusão de um encontro
paralelo de protesto. Além disso, as entrevistas foram utilizadas para entender
qual é a visão que esse grupo juvenil tem do jornalismo atual, nas pautas
relacionadas a suas rotinas, bandeiras e reinvindicações. São elas:
1. Como você ficou sabendo do cancelamento da Parada da
Diversidade? Qual foi a sua reação?
2. O que te motivou a comparecer mesmo sem o evento oficial? O
que você está achando do evento nesse formato?
3. Para você, como o jornalismo tem feito a cobertura dos eventos e
das causas do público LGBT+? Tem sido positivo ou negativo?
Para análise posterior, foram criadas categorias para o agrupamento das
respostas. É importante frisar que as entrevistas foram totalmente espontâneas,
sem qualquer direcionamento dos pesquisadores, além das perguntas já citadas.
Além disso, complementando os dados numéricos, foram selecionadas frases e
situações de impacto que complementem a análise e aprofundem o que foi
constatado.
Para organizar as reflexões e exposição dos dados empíricos, foram
propostos dois subtópicos de análise. Na primeira parte, serão discutidas as
práticas comunicativas e as questões relacionadas às mudanças no evento desse
ano. Em seguida, para finalizar a reflexão, vamos investigar quais são as visões
desse público sobre o jornalismo e sua cobertura das temáticas LGBT+.
Antes de partirmos para a análise, foi proposto aos participantes da
pesquisa que fizessem a sua auto declaração de gênero e de sexualidade. As
respostas podem ser vistas a seguir:
Tabela 2: Auto declaração de gênero e sexualidade
Feminino cis gênero, homossexual

13

Masculino cis gênero, homossexual

12

Masculino cis gênero, bissexual

9

Feminino transexual, heterossexual

5
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Feminino cis gênero, bissexual

3

Feminino cis gênero, sexualidade fluida

2

Gênero fluido, homossexual

2

Masculino cis gênero, sexualidade fluida

1

Não-binário, homossexual

1

Travesti, homossexual

1

Fonte: autoria própria.

Figura 2: Apresentação no Encontro da Diversidade – Bauru

"

Foto: Juliano Sousa

Práticas comunicativas e os eventos LGBT+ de Bauru
Essa primeira parte busca mapear quais são as práticas comunicativas e os
meios mais acessados por esse público ao se informar e combinar ações
relacionadas à Parada. A partir das perguntas descritas anteriormente, foram
realizados alguns gráficos, mapeando dois eixos de análise: os meios e mídias
utilizados; e a causa LGBT+ e as reações com o cancelamento do evento oficial.
Confira abaixo as análises propostas, a partir de categorias criadas.

Tabela 3: Como você ficou sabendo do cancelamento da Parada?
Evento Oficial (Facebook)
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Compartilhamentos Diversos (Facebook)

9

Grupos de Amigos (WhatsApp)

8

Mídia Bauruense (Facebook)

6

Pablo Vitar (Redes Sociais)

6

ONG e Labirinthus (Facebook)

2

Mídia LGBT+ online

1

Amigos contaram presencialmente

1

Não estava sabendo até chegar ao evento

1

Fonte: autoria própria.

Os resultados coletados evidenciam que o público participante da pesquisa
é bastante ativo midiaticamente e profundamente conectado em meios online. O
Facebook é notadamente uma ferramenta de organização desse público, sendo
inclusive as mídias tradicionais consumidas a partir dessa ferramenta. Também
com importância semelhante, está a mobilização via WhatsApp e outras
ferramentas.
O processo comunicativo do público alvo com a Parada é basicamente
online e todos os entrevistados fizeram alguma referência a internet e redes
sociais, inclusive a entrevistada que afirmou não estar sabendo do cancelamento.
Foi alegado o desconhecimento por não buscar a leitura das informações que a
ela chegaram e não pela ausência de notificações.
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Tabela 4: Reação após cancelamento
Revolta ou tristeza por cancelarem um evento de protesto apenas por causa de um 22
show
Medo pelo futuro de eventos LGBT+ e suspeita de armação

18

Revolta ou tristeza por não ver um ídolo pertencente ao público LGBT+ (Pablo
Vittar)

7

Vem todos os anos independente do formato

2

Entendeu o cancelamento

1

Fonte: autoria própria

Tabela 5: Causa de ir ao evento alternativo
Protesto e apoio a causa LGBT+

23

Protesto ao cancelamento da Parada

10

Luta por liberdade de expressão

7

Diversão

5

Fazer um encontro cultural LGBT+

4

Recomendação de amigos

1

Fonte: autoria própria

Figura 3: Público no Encontro da Diversidade – Bauru

"
Foto: Juliano Sousa
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Nas entrevistas coletadas durante o evento, ficou nítido a revolta gerada
nos jovens desse público após o cancelamento do evento oficial. A Prefeitura
Municipal de Bauru e os membros da Associação Bauru pela Diversidade (ABD),
uma ONG de defesa do público LGBT+, foram culpabilizados e houve um discurso
forte de descontentamento com a situação. Para a grande maioria dos
entrevistados, o cancelamento do show do Pablo Vittar não justificaria esse
abandono do evento. Essa sensação de revolta ficou nítida nas frases que
constantemente eram citadas pelos participantes: “Não precisamos de show para
lutar pelos direitos”, “O show acaba, mas a luta continua” e “A parada somos nós”.
Como visto nos gráficos acima, vários entrevistados manifestaram receio
desse cancelamento abrir precedentes para a retirada de apoio em futuros
eventos desse público. Pôde-se perceber nos discursos uma forte sensação de
perseguição do poder público aos membros do grupo LGBT+. Além disso,
decepção frisada foi a de um artista nacional que representa esse público não ter
feito de fato o show que era prometido.

Tabela 6: Como combinaram de vir mesmo assim?
Grupo do WhatsApp com amigos LGBT+

25

Grupo no WhatsApp feito com desconhecidos do público LGBT+ para combinar a
ida conjunta

11

Combinaram pelo evento “A parada somos nós” no Facebook

10

Presencialmente com amigos do grupo LGBT+, já na hora de evento

4

Fonte: autoria própria

Quando estudada a organização do evento alternativo, os ambientes
digitais e as ferramentas online ganharam destaque, especialmente o WhatsApp.
Para comunicação interpessoal e para mobilização do público para o novo evento,
ficou nítido que os grupos nesse aplicativo foram utilizados como principal
ferramental. Muitas pessoas de outras cidades alugaram vans mesmo depois do
cancelamento e fizeram grupos com pessoas desconhecidas para valorizar e inflar
os números do evento. No Facebook, o novo evento teve muitas marcações e
várias pessoas decidiram ir sozinhas devido ao forte apelo de mobilização.
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Quando solicitado que esses jovens analisassem o modelo novo de evento,
a receptividade foi extremamente positiva. Seja como evento cultural, ambiente de
mobilização/luta ou como ambiente de socialização do grupo, os jovens
entenderam que os objetivos do evento foram atingidos. Explicitando os dados, 17
jovens responderam que “Foi bom por ser um espaço de cultura, música ou
convivência LGBT+”, 16 afirmaram que foi “Maravilhoso ou excelente, pois uniu o
público LGBT+ na militância” e 10 deles defenderam que “Faltou de infraestrutura,
mas foi válido como protesto e luta”. Apenas 5 não gostaram do evento e um deles
considerou sem motivos a organização de um evento paralelo.

Jornalismo e sua cobertura das temáticas LGBT+
Para finalizar, foi proposta uma discussão para o público opinar se o
jornalismo atual atende ou não as demandas que esses jovens têm. As respostas
foram colhidas livremente, tabulando os dados a partir da proximidade temática
nas opiniões. O quadro a seguir detalha os resultados colhidos.

Tabela 7: Como o Jornalismo e a Mídia tem retratado o público LGBT?
Jornalismo oscila, às vezes ajudando a causa e às vezes reproduzindo
estereótipos

13

O jornalismo e as novelas têm ajudado o público LGBT+

8

Não tem feito diferença para a causa

7

Atrapalha e incentiva o ódio contra o público LGBT+

6

As novelas e séries tem ajudado a causa. O jornalismo não.

6

Só cobre o tema para vender ou ter audiência

4

A visibilidade dada pelo jornalismo melhorou muito nos últimos anos

4

Tem divulgado positivamente a causa LGBT+

2

Fonte: autoria própria

Nota-se que o jornalismo atual não é visto pela maioria dos entrevistados
como um aliado do movimento LGBT+. Ao todo, há 20 entrevistados que
consideram que o jornalismo não ajuda o público de fato, alguns deles citando as
telenovelas como uma ferramenta melhor. Ainda existem 16 visões negativas
sobre o jornalismo, que acreditam que a profissão atrapalha o público estudado; e
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apenas 14 jovens trazem visões verdadeiramente positivas sobre o jornalismo.
Logo, 36 pessoas não consideram que o jornalismo sobre o público LGBT+ tem
sido feito de maneira adequada.
Por fim, 31 pessoas citaram o fato de que o jornalismo não tem tratado os
assuntos do público apenas por responsabilidade social. Para eles, grande parte
das notícias só estão na mídia devido à pressão do público LGBT+ ou porque as
polêmicas relacionadas ao tema “vendem, geram cliques ou dão audiência para as
empresas midiáticas”.
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Credibilidade jornalística e qualidade da informação em mídia digital:
estudo comparativo entre avaliação algorítmica e checagem editorial 147
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Resumo

A partir de uma revisão sobre o conceito de credibilidade jornalística, este artigo aborda o problema
da qualidade da informação veiculada digitalmente no contexto da nova ecologia dos meios.
Discute-se a questão da verdade na produção de notícias na internet, e as formas de medi-la e
expressá-la ao leitor, de modo a ajudá-lo a discernir se está diante de uma informação em que
pode confiar. Para isso, o trabalho apresenta resultados parciais de uma pesquisa empírica
realizada no âmbito do Projeto Credibilidade e que ouviu 314 jornalistas brasileiros sobre o papel
do jornalismo na sociedade contemporânea, indicadores de qualidade da notícia e práticas de
edição do produto digital, em comparação com seus equivalentes impressos. A partir dessa
apresentação e caracterização do problema, o trabalho descreve instrumentos contemporâneos de
avaliação da qualidade da informação por meio de algoritmos e de checagem editorial,
considerando o método de trabalho de iniciativas de checagem de fatos, ou fact-checking. O
objetivo é mostrar como essas abordagens tratam a questão da qualidade e da credibilidade da
informação nos meios digitais que caracterizam o ambiente comunicacional contemporâneo.
Discute-se, por fim, a necessidade e a oportunidade de adoção de novas estratégias e
perspectivas para se avaliar criticamente a qualidade e a credibilidade dos processos de produção,
validação e distribuição dos conteúdos jornalísticos no meio online.
Palavras-chave: jornalismo; mídia digital; credibilidade; algoritmos, fact-checking
Introdução
A intensa e crescente proliferação de informações, opiniões e comentários sobre temas de
atualidade e interesse público na internet tem tornado cada vez mais difícil, sobretudo para leitores
mas também para profissionais de comunicação social, identificar elementos distintivos sobre a
qualidade e a própria autenticidade do conteúdo dessa comunicação.
Peças apócrifas, de autoria incerta ou mesmo fraudulenta e que muitas vezes mimetizam
formatos e linguagens características do jornalismo multiplicam-se em função de interesses
comerciais e políticos, ora servindo como instrumentos de monetização pela visualização de
publicidade, ora como ações de propaganda, promovendo ou denegrindo a imagem pública de
personagens e instituições, por exemplo.
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Esse fenômeno tem sido objeto de um intenso debate público em torno de termos e
conceitos emergentes, como os de notícias falsas (fake news) e pós-verdade (post-truth) – tendo
sido esta escolhida a "palavra do ano" em língua inglesa pela Oxford Dictionaries; ela expressa a
ideia de que fatos objetivos têm menor influência para moldar a opinião pública do que apelos à
emoção ou crenças pessoais.
Ainda que esses termos sejam insuficientes para descrever a complexidade do problema,
eles ilustram a discussão em curso acerca dos modos com que se percebem, se avaliam e se
legitimam, nos meios digitais de comunicação próprios da contemporaneidade, as noções de
veracidade, autenticidade, autoralidade e, mais especificamente, de credibilidade da informação
que circula na rede.
Nesse contexto, procedimentos editoriais de checagem sistemática de fatos e instrumentos
computacionais que empregam sistemas para rastreamento e certificação de referências na
internet têm sido utilizados, entre outras técnicas, para auxiliar produtores e consumidores de
notícias a distinguirem a informação de ruído.
Em jogo está a capacidade humana e também algorítmica de identificar, com a rapidez e
acurácia exigidas pelos serviços noticiosos, aquilo que é (ou parece ser) uma comunicação
criteriosa e metódica de fatos apurados de acordo com o método jornalístico e aquilo que é (ou
parece ser) produto de fraude ou engodo, aferindo sua credibilidade.
Para contribuir com a produção de conhecimento sobre o tema, este trabalho procura
refletir sobre a qualidade da produção de notícias na internet, considerando a visão de profissionais
de jornalismo sobre indicadores de credibilidade associados ao discurso jornalístico e alguns dos
instrumentos empregados, no ecossistema digital, para aferi-la.
A partir de uma revisão sobre o conceito de credibilidade, o texto apresenta resultados
parciais de uma pesquisa realizada com 314 jornalistas brasileiros sobre o papel do jornalismo na
sociedade contemporânea, os atributos de qualidade do texto noticioso e as práticas de edição
adotadas em veículos online, em comparação com os impressos.
São também descritos instrumentos de avaliação da qualidade da informação digital
realizados por meio de algoritmos e de checagem editorial, considerando, sobre este último
aspecto, o método de trabalho e a interfaces de sinalização de credibilidade de iniciativas
brasileiras de checagem de fatos veiculados em sites de notícias, ou fact-checking.
O objetivo é mostrar como essas diferentes abordagens tratam a questão da credibilidade
da informação jornalística que transita na rede mundial de computadores, ajudando a compreender
os modos e instrumentos que podem servir à distinção da qualidade dos conteúdos mediados no
ambiente comunicacional contemporâneo.
Credibilidade jornalística e novos meios
Bucci (2000) considera a credibilidade como o maior patrimônio dos jornalistas e dos meios
de comunicação em que exercem seu ofício: os chamados veículos jornalísticos. Tal patrimônio,
porém, depende da qualidade própria de um processo de comunicação, e não está garantido a
priori em função de uma auto-atribuição do meio em que se opera.
De um ponto de vista epistemológico, a capacidade de justificação das razões pela qual se
pode confiar em um discurso acerca de fatos e suas explicações remonta a própria teoria do
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conhecimento, envolvendo conceitos relacionados às noções de objetividade, racionalidade,
representação, referenciação como modos de construção e representação da realidade.
Ao contribuir para a constituição de uma teoria própria do jornalismo, Traquina (1993)
sublinha a impossibilidade de considerar-se o jornalismo como produtor de uma imagem da
realidade que opera apenas com base em elementos de significação extraídos dessa mesma
realidade, na medida em que seus operadores manejam ferramentas discursivas e técnicas de
significação que interferem em seu produto.
O mesmo se dá com outras formas de representação da realidade, inclusive a ciência.
Meditsch (1997) sustenta, por exemplo, que "desenvolvimentos recentes nas áreas da
epistemologia, teoria do discurso, sociologia do conhecimento e psicologia da cognição" permitem
que se considere o jornalismo "como forma de conhecimento de direito próprio, ao invés de um
simples instrumento para transmitir conhecimentos produzidos por outrem" (p.11).
A esse respeito, o autor lembra, porém, que é preciso distinguir a noção de verdade
utilizada para a justificação do discurso jornalístico (como, por exemplo, um relato verdadeiro sobre
um fato ocorrido em realidade) do ideal filosófico de verdade enquanto um estatuto absoluto, certo
e universal (e portanto inatingível, dada a inexequibilidade prática de um processo de apuração que
alcance tais requisitos).
Falar de “a verdade”, enquanto substantivo, atributo coisificado, assim vai perdendo o
sentido. Mais apropriado será se falar no adjetivo, no enunciado “verdadeiro”. E poderão
existir muitos enunciados verdadeiros, eventualmente até contraditórios entre si, ainda que
cada um coerente com seus pressupostos, porque nenhum enunciado é capaz de esgotar a
realidade inteira (MEDITSCH, 1997, p. 4)

Segundo Benetti e Lisboa (2015), há três condições centrais para que essa relação de
confiança se estabeleça entre os veículos jornalísticos e seus públicos, e elas estão relacionadas
às ideias de crença, verdade e justificação. “O sujeito deve crer que o jornalismo diz a verdade, e
esta verdade deve estar justificada em seu próprio discurso” (2015, p. 11). E ainda:
O conhecimento produzido pelo jornalismo também se torna confiável na medida em que
cria métodos e processos de apuração que sustentam a veracidade dos seus relatos, que
envolvem rigor e pluralismo de visões, objetividade e clareza na apresentação e descrição
dos fatos, imparcialidade na seleção do que deve ser relatado (BENETTI E LISBOA, 2015,
p.16)

Assim, a capacidade de um discurso jornalístico dotar-se de credibilidade – isto é, de se
fazer crível e, com isso, conquistar a confiança do público e constituir-se como um locus
privilegiado de interlocução sobre os fatos que balizam a agenda das sociedades contemporâneas
– está relacionada a um modo que lhe é próprio de mediar criticamente os discursos sobre
acontecimentos que atualizam, transformam e impactam essa agenda.
Subjaz nessa abordagem entendimento de que um ponto central que caracteriza os
produtos comunicacionais do jornalismo, mais até do que sua linguagem noticiosa e a
padronização dos formatos comumente adotados por produtores e difusores de conteúdo
jornalístico, é justamente seu método, um procedimento criterioso de seleção, apuração, checagem
e tratamento de dados e informações dotadas de atualidade e interesse público.
Essa distinção é especialmente relevante no momento em que tecnologias de informação
facilitam e impulsionam, de modo exponencial, não apenas o compartilhamento e a distribuição de
notícias (ou de textos pseudo-noticiosos) mas também a sua produção por meio de sistemas
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autômatos de rastreamento, seleção e combinação de informações de modo a dinamizar os fluxos
comunicacionais em busca da maximização de sua audiência.
Para Gandour e Rosenburg, "a revolução digital fragmenta o ambiente informativo e
impulsiona a pulverização das plataformas de comunicação e o enfraquecimento do modelo de
negócio tradicional das empresas jornalísticas" (2015, p.56). Ainda segundo os autores, "em meio à
inexorável transformação dos canais de obtenção e troca de informações, o jornalismo é o método,
o código e a ética dos quais a sociedade não poderá prescindir."
A credibilidade que caracteriza o discurso jornalístico resulta, portanto, da qualidade de um
processo de produção da informação, e não apenas da reputação da marca de veículo. E o
reconhecimento dessa credibilidade (que pode, em uma instância seguinte, traduzir-se na
reputação da marca de um determinado veículo jornalístico) faz com que se agregue valor especial
aos produtos jornalísticos, diferenciando-os de uma miríade de canais para-jornalísticos ou pseudonoticiosos que proliferam na internet.
A necessidade de se atentar, cada vez mais, para o problema da credibilidade e da
confiabilidade de conteúdos jornalísticos publicados no ambiente cibernético, e a consequente
busca por formas de medir e expressar essas qualidade atribuídas a textos e outros produtos do
jornalismo distribuídos online, decorre de transformações no ecossistema mediático que Levinson
(2013) atribui aos chamados "new new media".
Segundo o autor, diferentemente do que ocorria até então em torno da chamada nova
mídia digital (ou new media), com seus websites, portais de notícias, lojas virtuais e outras peças
características de uma fase anterior da internet, em que os papéis de produtor e consumidor de
conteúdos estavam ainda bem separados e definidos, a era dos novos novos meios embaralhou e
redefiniu essas posições, transferindo poder decisório dos até então chamados publicadores para
uma legião de internautas agora dotados do poder não apenas de acessar e fruir conteúdos, mas
também de produzir, reproduzir, transformar, adaptar, mesclar e redistribuir essas peças de
comunicação.
No entanto, no ambiente descentralizado da nova nova mídia, nem todo esse poder
discricionário sobre os conteúdos online está sob o controle pessoal dos internautas, já que um
papel crucial ou mesmo preponderante nesse novo ecossistema comunicativo é desempenhado
por instrumentos algorítmicos de inteligência artificial encarregados de filtrar, priorizar e distribuir os
produtos da comunicação digital.
Manovich (2013) observa, nesse sentido, que são softwares, e não internautas, a entidade
que opera as engrenagens que determinam o funcionamento dos meios no ecossistema emergente
das novas novas mídias, em um nítido processo de empoderamento das instâncias computacionais
sobre aspectos críticos da vida social, econômica e pessoal. Sobre isso, em um texto publicado já
há mais de dez anos, o autor já apontava que:
Search engines, recommendation systems, mapping applications, blog tools, auction tools,
instant messaging clients, and, of course, platforms which allow others to write new software
– Facebook, Windows, Unix, Android – are in the center of the global economy, culture,
social life, and, increasingly, politics. And this “cultural software” – cultural in a sense that it is
directly used by hundreds of millions of people and that it carries “atoms” of culture (media
and information, as well as human interactions around these media and information) – is only
the visible part of a much larger software universe (MANOVICH, 2008, p,3).
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Esse controle exercido por softwares no ecossistema comunicacional de uma sociedade
fundamentalmente apoiada em fluxos de informação, segundo o autor, extrapola o aspecto
funcional, instrumental ou meramente acessório pelo qual algorítmos são postos a serviço dos
interesses humanos. Eles, na verdade, passaram a constituir-se como definidoras da própria
identidade contemporânea, nos termos de uma "software society" ou "software culture" (idem, p.
15).
Visão dos jornalistas sobre credibilidade
Para compreender como os jornalistas brasileiras percebem e avaliam a credibilidade de
seu próprio ofício profissional, foi realizada uma pesquisa com profissionais no âmbito do Projeto
Credibilidade, capítulo brasileiro do Trust Project coordenado por meio de uma parceria entre o
Programa de Pós-Graduação em Mídia e Tecnologia da Unesp e o Instituto para o
Desenvolvimento do Jornalismo (Projor) . A pesquisa consultou 314 jornalistas de 38 diferentes
veículos atuantes em 15 localidades no Brasil, principalmente nas cidades de São Paulo (52%) e
Rio de Janeiro (27%), a maioria deles nas funções de repórter (37%), editor (22%) ou diretor (12%),
com idade entre 25 e 54 anos (82%) e mais de dez anos de experiência na profissão (67%).
Ao tratar do papel do jornalismo na sociedade, a média ponderada das respostas revelou,
por exemplo, um alto grau de concordância com as ideias de que o jornalismo é crucial para a
democracia (1,09) e capaz de promover uma sociedade melhor (1,50). Por outro lado, foi registrado
um maior grau de discordância desse grupo em relação às ideias de que o jornalismo fornece
narrativas verdadeiras e contextualizadas dos fatos (2,50), retrata a diversidade dos grupos que
formam a sociedade (2,52) e represente e dê voz à totalidade das pessoas (2,71).
Outra questão abordou a visão da empresa jornalística em que atuam, segundo esses
jornalistas consultados, acerca de princípios éticos e valores qualitativos do jornalismo
relacionados à credibilidade de seus produtos noticiosos. De modo geral, os jornalistas acreditam
que as empresas em que atuam apoiariam afirmações que refletem princípios éticos (91%) e
valores qualitativos do jornalismo (79%). Os comentários textuais que acompanham essas
respostas, no entanto, revelam um certo distanciamento entre o que acreditam ser um apoio formal
das instituições jornalísticas a essas afirmações e a prática real que exercem no cotidiano da
profissão.
Ainda de acordo com a pesquisa, as características do texto noticioso consideradas mais
importantes pelos jornalistas refletem valores como precisão, apuração e correção (76%),
independência editorial (57%), correção ágil dos erros, pluralidade das fontes consultadas (44%),
contextualização da informação (44%) e atribuição clara das fontes (43%). Também consideradas
importantes, porém entre as características menos citadas, estão canal de feedback acessível ao
leitor (12%), descrição do método de apuração (12%), publicação da biografia do jornalista e
revelação de possíveis conflitos de interesse (8%), presença em mídias sociais (5%) e descrição
do método de edição da matéria.
Comentários textuais nesta seção revelaram um conjunto de outras políticas e práticas
utilizadas pelos jornalistas para construir e manter credibilidade junto a seu público, com destaque
para canais de comunicação direta com leitores (9%), observância de valores pessoais como ética,
senso de justiça e honestidade (7%), interação com o público via mídias sociais (6%) e
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manutenção de função de ombudsman ou ouvidoria (5%), entre outras, além da re-afirmação de
diversos valores editoriais (37%) já expressos na seção anterior, sobre indicadores de qualidade do
texto noticioso.
A maior parte dos jornalistas envolvidos na pesquisa afirma que suas empresas mantêm
uma missão oficial (84%) ou seguem alguma política sobre ética (88%) ou privacidade (77%). A
maioria deles, porém, afirma nunca ter promovido ou participado de algum censo sobre diversidade
em sua redação (80%).
Acerca das práticas de edição do produto jornalístico digital, a pesquisa revela que nem
sempre os conteúdos digitais publicados pelos jornais são produzidos conforme os mesmos
padrões de qualidade e submetidos aos mesmos rigores de edição utilizados para outros
conteúdos, como os publicados em edições impressas, por exemplo. O padrão de qualidade
aplicado pelas empresas aos conteúdos digitais é frequentemente ou às vezes mais baixo para,
respectivamente, 16% e 33% dos entrevistados; e o rigor da edição aplicado aos conteúdos digitais
é frequentemente ou às vezes mais baixo para, respectivamente, 19% e 36% dos entrevistados. Já
os padrões éticos aplicado aos conteúdos digitais são considerados os mesmos em relação a
esses diferentes tipos de conteúdo pela maior parte dos entrevistados (69%).
De forma geral, os resultados da pesquisa apontam, por um lado, para um amplo
reconhecimento desses profissionais em relação aos atributos de qualidade que caracterizam os
conteúdos noticiosos do jornalismo profissional – o que coincide com a ideia previamente discutida
de estar a credibilidade jornalística lastreada pelo rigor de seu método de produção, e não apenas
nem principalmente pela reputação dos veículos.
Por outro lado, parece preocupante a constatação de que, apesar de concordarem ser o
jornalismo uma atividade crucial para a democracia e, ao menos em tese, capaz de promover uma
sociedade melhor, uma grande parte desses jornalistas não acredita que seus produtos sejam
capazes de oferecer narrativas verdadeiras e contextualizadas dos fatos, retratar a diversidade dos
grupos sociais e representar, de forma mais ampla, os interesses de todos os cidadãos.
Isso reforça, a nosso ver, a importância e a necessidade de se investir em instrumentos editoriais
cada vez mais refinados e capazes de aproximar o ideal de credibilidade jornalística das práticas
adotadas em seu ofício diário, dentro e fora das redações.
Instrumentos de checagem editorial e algorítmica
Nos últimos anos, proliferaram, no Brasil e no exterior, iniciativas de pesquisa e
desenvolvimento e também atividades profissionais de jornalismo dedicadas a compreender e
exercer métodos de checagem voltados ao aprimoramento da qualidade das informações que
circulam na internet, seja ajudando a identificar notícias falsas ou fraudulentas, contestando
declarações falaciosas de personalidades públicas veiculadas por meios jornalísticos ou mesmo
relativizando o alcance e o impacto de notícias impulsionadas artificialmente por instrumentos
computacionais próprios das mídias sociais, por exemplo.
Esse trabalho destaca dois tipos de iniciativas, cuja descrição pode ajudar o leitor a
entender possíveis modos de reação ao problema da perda de credibilidade de conteúdos
jornalísticos no ambiente muitas vezes caótico dos "novos novos" meios de comunicação. São
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elas: as agências de checagem de fatos e os sistemas algorítmicos de identificação de notícias
falsas e suas variações. O objetivo é descrever, ainda que de modo breve e sintético, como tais
abordagens tratam a qualidade e credibilidade da informação.
O site FactCheck.org, lançado em 2003 nos Estados Unidos pelo Annenberg Public Policy
Center da Universidade de Pensilvânia, foi talvez a iniciativa pioneira dedicada à atividade de factchecking no contexto dos novos meios digitais, funcionando como uma espécie de advogado de
defesa para o leitor. Em 2016, já se contavam 115 sites de fact-checking no mundo e pelo duas
agências ativas no Brasil dedicadas a essa prática, a agência Lupa e a agência Truco (NEISSER,
2017) – a elas veio a somar-se, em 2017, a agência Aos Fatos. Organizações jornalísticas
diversas, como UOL, Folha de S. Paulo, O Globo, O Estado de S. Paulo, Extra, G1, entre outras,
também operam seções dedicadas à prática de checagem de fatos no país.
Um relatório dinâmico elaborado e mantido online pelo Duke Reporters' LAB 150
contabilizava, em setembro de 2017, um total de 126 agências ativas dedicadas à checagem dos
fatos e outras 64 inativas. Parte delas está associada a veículos jornalísticos; outras, a
organizações não-governamentais. Entre os critérios utilizados para identificar uma iniciativa de
checagem de fatos, a entidade considera o apartidarismo ou multiparcialidade, o fato de
examinarem alegações e concluírem sobre sua factualidade (ou não), o monitoramento de
promessas feitas em campanhas políticas, a transparência da entidade checadora sobre suas
fontes e métodos, a divulgação de afiliações e fontes de financiamento e o fato de terem como
missão primária o compromisso com atividade noticiosa e de informação151 .
Em setembro de 2016, a International Fact-Checking Network (IFCN), entidade ligada ao
instituto Poynter e que congrega, atualmente, 34 iniciativas do tipo, lançou um código de princípios
que estabelece cinco compromissos centrais a serem assumidos por organizações dedicadas à
checagem editorial de fatos que desejem filiar-se a essa rede. São eles, em tradução livre: (1)
apartidarismo e equidade, (2) transparência em relação a fontes, (3) transparência em relação a
financiamento e constituição organizacional, (4) transparência em relação ao método de apuração,
(5) correções abertas e honestas (em caso de erro no procedimento de checagem) 152.
Em linhas gerais, o procedimento padrão adotado pela maior parte dessas organizações
consiste em selecionar uma declaração pública ou informação noticiada, examinar e avaliar sua
relevância, consultar a fonte original, para checar sua autenticidade, consultar a fonte oficial a que
é atribuída a informação ou declaração, para confirmar ou refutar a informação, consultar fontes
alternativas, que podem subsidiar ou contrariar as declarações ou os dados fornecidos pelas fontes
oficiais, registrar as informações e contra-informações obtidas de modo contextualizado e publicar
o resultado da apuração de modo acessível aos leitores, classificando a declaração ou informação
original, quando possível, conforme seu nível de veracidade ou falsidade.
Justamente por envolver procedimentos tipicamente jornalísticos de apuração de
informação, o método de trabalho que caracteriza as agências de checagem de fatos depende
150

Disponível em: https://reporterslab.org/fact-checking/. Acesso em 29/09/2017.
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Disponível em: https://reporterslab.org/how-we-identify-fact-checkers/. Acesso em 29/09/2017.
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substancialmente do trabalho humano. Mesmo quando se utilizam, para esse fim, de recursos
computacionais próprios do chamado jornalismo de dados, a avaliação da qualidade jornalística de
uma declaração ou informação depende, em última instância, de um crivo humano, levando-se em
conta critérios de edição como clareza, acurácia, relevância, atualidade, impacto, corroboração e,
em caso de personagens públicas, coerência em relação a declarações e posições prévias em
relação a um assunto.
Diferentemente operam os sistemas automatizados de checagem de fatos com base na
programação de algoritmos dedicados a rastrear e aferir o grau de credibilidade de uma informação
revestida de atributos jornalísticos. Em parte, a recente criação e implementação desse tipo de
sistema decorre da própria importância dos algoritmos na constituição do ambiente comunicacional
que caracteriza os mecanismos de busca e feeds de notícias amplamente utilizados na internet
(Piechota, 2016), atualmente estabelecidos como principais meios de acesso a informação
jornalística pelo público usuário de mídias digitais e, especialmente, das chamadas redes sociais
midiáticas, como Twitter e Facebook.
Para auxiliar na compreensão do funcionamento desses sistemas automatizados de
checagem, a seção seguinte descreve o funcionamento de uma ferramenta computacional de
rastreamento de artigos falsos compartilhados em mídia social.
Exame de um software de rastreamento de notícias falsas
Hoaxy153 é uma ferramenta web de rastreamento de notícias falsas compartilhados por
meio do Twitter. Ela foi desenvolvida por uma equipe da Universidade de Indiana, a partir de 2015,
sob a liderança de Filippo Menczer. A ideia ganhou impulso a partir da avalanche de notícias falsas
durante às eleições presidenciais norte-americanas de 2016, demandando verificações precisas de
forma simultânea à publicação de conteúdos na rede.
A ferramenta permite que pesquisadores, jornalistas e o público em geral estudem os
fatores que afetam o sucesso e a mitigação da má informação digital massiva, demonstrando como
ela se dissemina e auxiliando na aferição da autenticidade das informações compartilhadas na
rede. O sistema apresenta os resultados por meio de grafos (representação gráfica de uma relação
entre objetos) que representam a relação entre compartilhamentos de links de artigos suspeitos,
permitindo avaliar o nível de propagação de uma informação ou notícia incorreta.
Esses grafos são normalmente representados por pontos e linhas, onde cada ponto é um
nó (objetos a ser relacionado) e cada linha é uma relação entre dois nós. No caso do Hoaxy, eles
são chamados de dígrafos, ou grafos com relação de sentido único. Cada nó do grafo gerado pelo
Hoaxy está associado a uma conta no Twitter. Dois nós são conectados se o link do artigo em
questão foi passado de um usuário para outro via retweet, uma resposta, citação ou menção. As
cores da conexão indicam o tipo de informação, se alegação ou verificação de fato. Clicando em
cima do nó obtém-se as informações do tweet (quem tuitou e qual foi a mensagem) e o artigo ou
reportagem em questão.
Uma alegação (claim, isto é, um artigo não verificado) é um objeto de estudo a ser
monitorado pelo Hoaxy. Pode se tratar de uma notícia falsa, um engano, rumor, conspiração, sátira,

153

Disponível em: http://hoaxy.iuni.iu.edu/. Acesso em 10/08/2017

!
594

•

Jornalismo, Mídia e Tecnologia

I Congresso Internacional de Mídia e Tecnologia - “Neil Postman“ e a Nova Ecologia dos Meios
Universidade Estadual Paulista – Unesp, Bauru, Brasil, 04 a 06 de outubro de 2017

ou até mesmo, um artigo com fatos em conformidade. Dois tipos de fontes de informação são
monitorados para a identificação desses objetos a serem alvo de verificação: (1) sites de
organizações independentes de verificação de conteúdo, como as agências de checagem de fatos
(que fazem esse tipo de trabalho com uso de métodos editoriais, como visto na seção anterior
deste trabalho); (2) sites que publicam frequentemente declarações e informações não precisas,
não verificadas ou sátiras e que foram classificados como inconsistentes por estas mesmas
organizações de verificação de conteúdo.
O Hoaxy monitora, então, a forma como a informação identificada como falsa ou
fraudulenta se alastra pela rede social Twitter. Mostra a qual verificação de fato produzida por
agências de checagem uma determinada alegação (possivelmente já contestada) está vinculada.
Se um internauta suspeita da veracidade de uma informação ou declaração, poderá testar a
afirmação na aplicação para ver o quanto ela se propagou pela rede. A ferramenta permite
observar quem são os principais e os mais influentes disseminadores de notícias falsas.
Assim, são processados dois tipos de informação, uma alegação (claim, em azul) ou uma
verificação de fato (fact checking, em laranja), sendo esta um artigo publicado por organização de
checagem para contrapor a informação falsa. Dois aspectos são verificados: (1) a tendência
temporal que representa o número de compartilhamentos em função de uma linha do tempo no
Twitter e (2) o padrão de difusão interpessoal, que informa a passagem da informação de usuário a
outro usuário ou grupo dentro da rede. O rastreamento é feito de modo ininterrupto e de forma
automática.
O resultado apresentado após a inserção de uma palavra-chave é uma listagem de artigos
rastreados, que são classificados como alegações ou fatos verificados (Figura 1), e a exibição de
gráficos sobre o padrão de propagação da informação: um gráfico representa a quantidade de
compartilhamento pelo tempo e outro, a rede de disseminadores da informação (Figura 2).

"
Figura 1. Listagem de artigos rastreados como alegações ou fatos verificados pelo Hoaxy
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"
Figura 2. Gráficos de compartilhamento e disseminação da informação gerados pelo Hoaxy
É importante ressaltar que a ferramenta não avalia a credibilidade de uma notícias e,
portanto, não é capaz de julgar ou decidir acerca da falsidade ou veracidade de uma informação ou
declaração, mas sim de dimensionar e monitorar dinamicamente o comportamento de informações
e declarações suspeitas ou comprovadamente falsas ou fraudulentas na rede, a partir de sua
identificação por terceiros, como as agências especializadas em checagem.
Considerações finais
Apesar de seu caráter panorâmico, esse trabalho procurou mostrar como a preocupação
em torno dos padrões de qualidade e a percepção da credibilidade em relação à produção e
difusão de notícias na internet, na atualidade, vem exigindo novas práticas, sistemas e
procedimentos dedicados a distinguir informações jornalísticas qualificadas do ruído que, por
exemplo na forma de notícias falsas ou fraudulentas, circula na rede.
Para isso, é cada vez mais necessário compreender como se dá a identificação, a
avaliação e a expressão dessa qualidade, de modo a garantir que os discursos jornalísticos
possam ser depositários da confiança de seus públicos, numa relação balizada pela credibilidade
do próprio ofício profissional que caracteriza o jornalismo e seus meios de comunicação.
Considerando os resultados da pesquisa realizada entre jornalistas, é possível concluir
que, apesar do amplo reconhecimento, por esse grupo profissional, dos atributos que caracterizam
essa credibilidade nos produtos noticiosos, ainda há espaço igualmente amplo para a adoção,
pelas organizações dedicadas à produção e difusão de notícias, de políticas e instrumentos
capazes de fazer confluir aquilo em que se acredita com aquilo que se pratica no cotidiano das
redações.
Nesse sentido, iniciativas como o Projeto Credibilidade propõem a observação de
indicadores prioritários que, se observados voluntariamente pelas organizações jornalísticas,
poderão ajudá-las a diferenciar seus produtos de comunicação das peças informativas menos
rigorosas em relação a veracidade de relatos que abundam na internet.
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Entre esses indicadores estão a adoção de melhores práticas de checagem das
informações apuradas, declarações públicas sobre propriedade, financiamento e independência
organizacional, políticas sobre ética e diversidade para fontes de informação consultadas,
identificação dos profissionais produtores de notícias, indicação da localidade onde a notícia foi
produzida, citações e referências de documentos consultados durante a reportagem, publicação de
dados coletados e analisados em subsídios às pautas, identificação biográfica dos especialistas
entrevistados, etiquetagem para distinção entre peças de informação, opinião e análise (e
principalmente para conteúdos patrocinados)154.
O momento atual, em que se renova a criticidade e o interesse público pelo modo com que
informações de interesse da sociedade são processadas e produzidas, é especialmente oportuno
para a reflexão sobre essas questões e, também, para a adoção de novas estratégias e
perspectivas de avaliação em prol da qualidade e da credibilidade dos processos de produção,
validação e distribuição dos conteúdos jornalísticos no meio online.
A crença na sobrevivência do jornalismo e na superação do momento disruptivo que se
vivencia no setor parte do pressuposto de que se trata, afinal, de uma atividade essencial para o
funcionamento das sociedades democráticas, nas quais o exercício da cidadania depende da livre
circulação de informações e de sua credibilidade como instrumento formador e norteador da
opinião pública.
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Memes e a opinião pública: o que diria Lippman sobre isso?
Francine Micheli Costa de Castilho
Denis Renó
Resumo:
Na década de 1920, Walter Lippman propôs os conceitos de construção da opinião
pública que até hoje são adotados pelo jornalismo. Entretanto, com a nova
ecologia dos meios essa realidade se transformou. Emissores já não são,
necessariamente, os meios de comunicação, mas também os cidadãos. Verdade
não se limita aos fatos, mas também às construções de contextos. Esse artigo
apresenta um estudo sobre memes como construtores da opinião pública
contemporânea, considerando como recorte o impeachment da ex-presidente
Dilma Rousseff. Adota-se como metodologia a análise qualitativa, complementada
por uma análise do discurso dos memes selecionados. Espera-se, com os
resultados alcançados, construir informações para a próxima etapa da pesquisa,
proposta pela autora em sua dissertação de mestrado.
Palavras-chave: Jornalismo, Memes, Ecologia dos Meios, Opinião Pública,
Narrativa Transmídia.
Introdução
A sociedade contemporânea está cada vez mais conectada, construtora de
suas mensagens. Dentro desse cenário, um pacote de ferramentas midiáticas
“sociais” ganha força na hora de construir a opinião pública, tarefa
tradicionalmente reservada aos jornalistas e seus textos informativos. Dentre as
ferramentas, uma ganha destaque no cotidiano da comunicação P2P,
especialmente em meios sociais: os memes.
O termo “meme” surgiu a partir dos estudos do zoólogo Richard Dawkins
em 1976, que compreendiam a transmissão das informações culturais entre os
seres humanos. O meme define o fator responsável pela imitação, reprodução e
adaptação de dados, o que molda o presente e o passado de uma determinada
cultura. Susan Blackmore (2007) utiliza a máxima de que ser humano é imitar e
que o processo evolutivo depende da reprodução de comportamentos ao mesmo
tempo em que os mesmos são adaptados e selecionados naturalmente.
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Na web, o meme passa a ser revestido por humor, sarcasmo e espírito
colaborativo, através do qual cada pessoa em seu determinado contexto pode
alterar e transmitir uma nova informação a partir de um meme de origem.
Carlos Scolari, em conversa informal 155, definiu os memes como “o produto
midiatizado que fala o que os meios não tiveram coragem de falar”. Nem sempre é
o que acontece. Os memes, em diversos casos, servem para manipular ou
reconstruir a opinião pública a partir do humor, o que, efetivamente, faz o conteúdo
ganhar circulação pelos meios sociais contemporâneos.
Realmente, conteúdos com humor podem ser considerados jornalísticos
quando trazem informações. Segundo José Marques de Melo (1997), o jornalismo
que traz humor é definido como Jornalismo Caricato. O meme traz, em todas as
situações, pitadas de humor, ainda que nem sempre seja notícia. Entretanto,
constrói a opinião pública.
Este capítulo de livro propõe o estudo dos memes que circularam durante o
processo de Impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Foram selecionados
10 memes com circulação expressiva e, a partir da seleção, desenvolveu-se um
estudo qualitativo de cada um deles. Espera-se, com o resultado desta pesquisa,
compreender o papel dos memes na nova ecologia dos meios, especificamente na
construção da opinião pública.
Jornalismo e a opinião pública
Jornalismo é conhecido como a profissão que informa a sociedade sobre
suas realidades, ou destaca uma realidade frente a acontecimentos. Para tanto,
Walter Lippman (2010) discute sobre o papel do jornalismo na opinião pública,
destacando a importância do mesmo como suporte na construção de uma
sociedade justa e conhecedora de si. Para o autor, o jornal, ao chegar ao seu
leitor, é o produto final de uma série de procedimentos de opção para os quais não
existem normas, mas certamente convenções (ou olhares) jornalísticas.
Entretanto, ao pensarmos no jornalismo, um tema é fundamental para
entender a profissão, e isso está diretamente relacionado ao modo de fazer. Para
tanto, o alemão Michael Kunczik (2002) define o jornalista como alguém que está
155 A ideia

foi apresentada por Carlos Scolari durante jantar na residencia de um dos autores, em
Bogotá, no ano de 2012.
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envolvido com a formulação de conteúdo informativo para processos
comunicacionais massivos, seja na reunião, na avaliação, na apuração, no
processo ou na divulgação de notícias, comentários. Trata-se de uma profissão
que tem seu expertise apoiado em um olhar específico, capaz de representar
realidades.
Neste sentido, e levando em consideração as ideias de Lippman e Kunczik,
podemos considerar que os olhares jornalísticos são a essência da profissão
frente a outras atividades. O próprio Kunczik (2002, p.15) aponta a definição
simplista de que “o jornalismo é tratado como uma profissão de comunicação”.
Para ele, esse olhar jornalístico é o que diferencia seu papel dos outros
profissionais que adotam a comunicação como canal de profusão de seus
conteúdos.
Diante da nova ecologia dos meios, os memes são ferramentas presentes
na construção da opinião pública e que independem da interferência do jornalismo,
porém agem sobre o público de redes sociais de forma simultânea e paralela. O
meme é um formato de expressão nativo da Web 2.0 e que fica em poder do
cidadão comum que, geralmente, tem uma presença virtual marcada pela
criatividade, pelo humor, pela análise dos fatos e mesmo pela intensidade da
circulação ou poder de influência. Entretanto, podemos considerar que os memes
são atores de uma nova forma de comunicação contemporânea, especificamente
no campo da manipulação e disseminação de informações através da internet.
Apropriação e o poder do compartilhamento
Segundo Jonah Berger (2014), o impulso humano de compartilhar uma
informação pode ter seis motivações determinantes: por moeda social (o que
quero que as pessoas pensem sobre mim quando compartilho isso); gatilhos
(identificação imediata com o conteúdo); emoção (quero que o outro sinta o que eu
estou sentindo – paixão, ódio, sensibilidade, inconformidade, etc); público (desejo
de tornar público algo privado privado); valor prático (desejo de auxiliar outras
pessoas com soluções práticas que me impactaram positivamente); história
(necessidade de repassar narrativas relevantes a um certo grupo de pessoas).
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Dentro deste contexto, analisamos que os memes podem estar
relacionados a mais de uma destas motivações citadas por Berger. No entanto, a
moeda social ainda continua sendo a maior das motivações. Quando alguém
compartilha um meme e passa certa informação à frente, há uma mensagem
subliminar que diz: quero que vejam como sou antenado, como meu humor é
refinado, como esta figura representa o que penso, como me orgulho das minhas
convicções e como elas me representam diante do círculo social onde estou
inserido.
Os memes e o Impeachment de Dilma Roussef
17 de abril de 2016 foi uma data histórica para o Brasil. A então presidente
Dilma Rousseff passou por um processo de impeachment, reprisando 1992,
quando o mesmo ocorreu com o presidente Fernando Collor de Melo. 24 anos
depois, o processo de substituição de um presidente eleito democraticamente pelo
seu vice foi vivenciado de uma nova forma: além dos já conhecidos protestos e
manifestações nas ruas, as redes sociais tiveram um papel fundamental na
formação da opinião pública.
Diferentemente de 1992, as notícias sobre o impeachment de 2016
produzidas pelos veículos de imprensa chegavam ao público na mesma
velocidade em que o mesmo disseminava seu próprio ponto de vista. Muitas
vezes, notícias e opinião se confundiam sob os olhos dos mais desavisados, que
acabavam compartilhando dados falsos sem nenhuma preocupação com a
idoneidade das fontes.
O humor típico do brasileiro na internet também moldou a opinião pública
com a produção de memes em ritmo frenético. Os memes passaram a espalhar as
informações jornalísticas sem controle algum. Graças às motivações da
disseminação de conteúdo na internet citados por Jonah Berger (2014), os memes
brasileiros fizeram um recorte sarcástico e autodepreciativo sobre a própria
situação preocupante em que o país estava inserido.
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Selecionamos alguns memes que ganharam destaque pelo engajamento do
público durante o processo de impeachment em 2016.
1. A carta de Michel Temer
Antes do início da deposição da presidente Dilma Rousseff, veio a público uma
carta escrita pelo então vice-presidente Michel Temer, onde questionava a falta de
confiança da presidente e a dificuldade que estava sendo o relacionamento dos
dois.
O assunto rendeu incontáveis piadas relacionando o desgaste político a uma
“DR” de casal, banalizando o próprio atrito.

"

"

"
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2. Michel Temer Poeta
Lançado em 2012 pela editora Top Books, o livro de poesias assinado por
Michel Temer “Anônima Intimidade” ganhou notoriedade durante o processo de
impeachment do qual ele foi um dos protagonistas. Usuários das redes sociais
passaram a escrever poemas sem sentido ou com conteúdo humorístico ligado à
situação política, atribuindo ao então vice-presidente. Um perfil no Twitter
(@temerpoeta) foi criado para satirizar a arte literária e se tornou viral e conta hoje
com quase 36 mil seguidores.

"

"

"
3. As guloseimas de Temer
Após tomar posse como presidente da república e afirmar que o país entraria
em uma era de contenção de gastos, Michel Temer é alvo de piadas por sua lista
de exigências em um voo oficial. Entre guloseimas de alto valor e outros itens
supérfluos, a lista vazou pela imprensa e simultaneamente ganhou incontáveis
memes que ironizavam a atitude incoerente com o discurso sobre a economia do
país.
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"

"
4. Eu voto sim!
Um dos ápices do processo de impeachment da Presidente Dilma Rousseff foi
a votação pelo sim ou não na Câmara dos Deputados, que aconteceu em 17 de
abril de 2016. Em um show de aberrações, os parlamentares usavam as mais
esdrúxulas justificativas para seus votos, o que serviu de munição para as mentes
criativas e bem-humoradas brasileiras. Presenciamos um festival de memes que
faziam o país rir da própria desgraça.

"

"

"
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5. Não vai ter golpe!
A frase, que resume a opinião do grupo contrário ao impeachment de Dilma
Rousseff, tornou-se combustível para a criação de memes importantes na
formação da opinião dos “isentões”. Em meio ao processo, a torcida contra o
impeachment se posicionou alertando sobre um possível golpe de estado.
6. Tchau, querida!
O grupo favorável ao impeachment também se posicionou e utilizou uma frase
recortada de um grampo telefônico entre o ex-presidente Lula e a então presidente
Dilma. Divulgada pelo juiz Sérgio Moro, a conversa terminava com um “Tchau,
querida”, dita pelo ex-presidente que se despedia de Dilma. A frase foi adaptada a
um novo contexto e retirada da sua mensagem original, ganhando gnificativo
sarcasmo com saída de Rousseff.
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"

"

"

Analisando todos estes casos, percebemos que o meme é uma livre
interpretação popular baseada em fatos reais, travestida de um novo contexto
humorístico que satiriza a própria situação retratada por ele.
O meme, portanto, pode ser compreendido como uma ferramenta de
expressão altamente eficaz na formação da opinião pública. E isso graças ao seu
alto poder de engajamento através do bom humor.
Conclusão
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Diante deste cenário, concluímos que o meme é uma manifestação bem
humorada e que se utiliza da perspicácia analítica para apresentar um ponto de
vista. No ámbito político, o meme ganha destaque na formação da opinião pública,
haja visto que ele se dissemina na mesma velocidade com que são disseminados
os conteúdos jornalísticos.
Desta forma, o meme passa a protagonizar o poder de expressão a partir
do surgimento das redes sociais que caracterizaram a Web 2.0, tendo sua origem,
sentido e morte limitados exclusivamente a este ambiente e ao público que dele
faz parte. A partir daqui, cria-se uma cultura própria dentro do ambiente web, onde
os memes se tornam ferramentas e armas eficazes na construção de novos
posicionamentos e pontos de vista da realidade.
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Da oralidade à virtualidade: as transformações culturais e
tecnológicas nos processos comunicativos da informação
jornalística156
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Resumo
Este artigo objetiva analisar as transformações culturais e tecnológicas nos
processos comunicativos da informação jornalística. Propondo uma abordagem
histórica, fundamenta-se nos estudos sobre a ecologia dos meios e a economia da
atenção para compreender as especificidades das relações de produção e
consumo estabelecidas em cada período. Considera-se que, enquanto produto de
um sistema social, o Jornalismo influencia a sociedade em seus diversos níveis
estruturais, ao mesmo tempo em que é influenciado por ela. O mesmo ocorre com
meios de comunicação. Assim, discute-se a oralidade e a delimitação local que
caracterizaram as primeiras manifestações noticiosas, a permanência e a
reprodução dos registros possibilitadas pela invenção da prensa de Gutenberg, a
efemeridade dos conteúdos na era eletrônica dos meios de comunicação de
massa, para, então, observar os padrões comunicativos da informação jornalística
ubíqua nos ambientes digitais. Os apontamentos, aqui apresentados, integram um
estudo mais amplo sobre o papel do Jornalismo na construção da memória e do
conhecimento.
Palavras-chave: Informação Jornalística; Ecologia dos Meios; Economia da
Atenção; História do Jornalismo.
Introdução
Não há, entre os pesquisadores de história da comunicação, consenso
sobre a gênese da informação jornalística, conforme explica Jorge Pedro Sousa
em seu estudo sobre a história do jornalismo no Ocidente (SOUSA, 2008, p.4).
Neste sentido, Sousa dialoga com a sistematização apresentada por Alejandro
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Pizarroso Quintero (1994) para pontuar a existência de três principais linhas de
pensamento. As duas primeiras assemelham-se pelo cunho sociocultural, em
especial, por considerarem as diferentes necessidades informativas de cada
contexto social. Divergem, entretanto, ao estabelecerem como marco inicial a
Antiguidade e a Modernidade. Estando, no último caso, esta escolha relacionada à
concepção da periodicidade como característica determinante da publicação
jornalística. Por sua vez, a terceira linha assume o viés do desenvolvimento
tecnológico, propondo que
[...] o fenómeno jornalístico nasce no século XIX devido quer ao
aparecimento de dispositivos técnicos, designadamente
impressoras e rotativas, que permitiram a massificação dos jornais,
quer à invenção de dispositivos auxiliares que facultam a
transmissão da informação à distância (como o telégrafo e os
cabos submarinos) e a obtenção mecânica de imagens - as
máquinas fotográficas (SOUSA, 2008, p.4).

Tendo ciência das especificidades de cada abordagem, no presente artigo
buscam-se evidências históricas que possam contribuir para a compreensão das
transformações culturais e tecnológicas ocorridas nos processos comunicativos da
informação jornalística. Ainda, para além da tentativa de estabelecer uma
delimitação estanque, parte-se do reconhecimento da coexistência ou, no
entendimento de Peter Burke, da interpenetração das mídias, admitindo que
“quando aparece uma nova mídia, as mídias mais velhas não desaparecem”, mas
se hibridizam e/ou competem pela atenção (BURKE, 2008, p.61-62). Visto que,
como destaca o autor, as culturas de consumo da informação, instauradas a partir
do desenvolvimento dos meios, não se sobrepõem, mas convivem e interagem.
É possível visualizar este campo de disputas na atual configuração dos
veículos e empresas de comunicação brasileiros. Superando as previsões de
desaparecimento, as emissoras de rádio e de televisão, bem como os jornais e
revistas, continuam a existir por si ao mesmo tempo em que transferem suas
lógicas e linguagens para a internet, gerando uma convergência que os permite
agregar os recursos deste meio e se materializar em diferentes suportes. Este
movimento amplia o potencial de alcance e, por vezes, modifica as relações e
formas de consumo anteriormente estabelecidas com os receptores.
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Não é de hoje que as pesquisas na área de Comunicação e, mais
especificamente de Jornalismo, voltam-se para a tentativa de compreender o
papel do receptor e sua relação com os diferentes meios nesse processo histórico
e sociocultural, que envolve a codificação, a decodificação e o armazenamento da
informação. De acordo com Burke, qualquer história da comunicação está,
inevitavelmente, ligada ao paradigma de Lasswell (BURKE, 2008, p.61). Ou seja,
para compreender os processos que impulsionam o desenvolvimento dos
sistemas de comunicação dentro de determinado contexto cultural se faz
necessário observar: quem diz o que, a quem, em qual canal e com qual efeito.
Em seu texto, A comunicação na história, o autor direciona-se para o estudo dos
meios de comunicação (canais), agrupando-os entre os sistemas oral, escrito,
impresso e elétrico (BURKE, 2008). Sem se ater ao debate da questão, Burke
inclui a internet dentro do que denomina “cultura elétrica”, subdividindo-a em
estágios marcados pela ascensão dos diferentes canais (telégrafo, filme, rádio,
televisão e internet).
No presente estudo, optou-se por partir dos sistemas identificados por ele,
destacando, no entanto, a informação jornalística eletrônica com ênfase na análise
da especificidade do meio digital. De modo que o caminho percorrido entre a
oralidade e a virtualidade da informação é, então, analisado enquanto resultante
de um sistema social amplo e complexo que pressupõe que os
[...] processos comunicativos não são epifenômenos sociais. Ao
contrário, a introdução de novos meios de comunicação conforma
novos ambientes culturais, sendo capaz de alterar as interações
sociais e a estrutura social em geral. Isto assim se dá
especialmente porque os meios de comunicação são inseparáveis
do nível de desenvolvimento das forças produtivas de uma dada
sociedade, de modo que eles estão sempre inextricavelmente
atados ao modo de produção econômico-político-social
(SANTAELLA, 2005, p. 9-10).

Neste sentido, esta análise histórica encaminha-se com base na construção
de um diálogo entre a ecologia dos meios e a economia da atenção. A proposta,
ainda em fase inicial, justifica-se na ideia de que a diversidade de foco que
caracteriza os estudos pode fornecer a complementariedade necessária para uma
visão mais ampla e aprofundada do processo comunicativo, neste caso,
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direcionando-se ao estudo da informação jornalística como produtora de
conhecimento.
1 Economia da Atenção na Ecologia dos Meios, um diálogo possível?
Como explica Neil Postman, “a palavra ecologia implica o estudo de
ambientes: sua estrutura, conteúdo e impacto nas pessoas. Um ambiente é, afinal,
um sistema de mensagens complexas que impõe ao ser humano certos modos de
pensar, sentir e se comportar” 159. Influenciado pelas ideias de Marshall McLuhan,
Postman compreende a influência cultural dos meios para além do determinismo
tecnológico, destacando sua não neutralidade, independentemente dos conteúdos
que transmite. Ao afirmar que “o telégrafo e o jornal diário mudaram o que antes
chamávamos de ‘informação’. A televisão muda o que antes chamávamos de
‘debate político’, ‘notícia’ e ‘opinião pública’. O computador muda a ‘informação’
mais uma vez” (POSTMAN,1994, p.18), o autor reforça a ideia que “o meio é a
mensagem, porque é o meio que configura e controla a proporção e a forma das
ações e associações humanas” (MCLUHAN, 1999, p.23).
McLuhan entende os meios como extensões do homem, visão segundo a
qual a adoção de novas tecnologias afeta profundamente as operações
tradicionais dos seres humanos em sociedade (MCLUHAN, 1970, p.21). Por esta
razão, o pesquisador critica os historiadores do desenvolvimento da cultura,
afirmando que eles “têm tido a tendência de isolar os eventos
tecnológicos” (MCLUHAN, 1970, p.19). Ao debater, por exemplo, as possíveis
diferenças dos efeitos do rádio entre as culturas fundamentadas na oralidade e na
escrita, ele propõe um olhar complexo sobre as experiências. De acordo com o
autor, “para entender estes efeitos, é necessário ver a alfabetização como
tecnologia tipográfica, aplicada não só à racionalização dos processos de
produção e de exploração do mercado, como também às leis, à educação e ao
urbanismo” (MCLUHAN, 1999, p.337).

159

Tradução livre das autoras a partir do original “The word ecology implies the study of environments: their
structure, content, and impact on people. An environment is, after all, a complex message system which
imposes on human beings certain ways of thinking, feeling, and behaving”. Citação retirada do site Media
Ecology Association, disponível em: http://www.media-ecology.org/about-us/.
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Neste sentido, seguindo os apontamentos de Pierre Lévy (1998) sobre a
história do espaço humano, podemos afirmar que, em termos de natureza
econômica e geográfica, a humanidade atravessou algumas grandes fases que
podem ser, também, genericamente observadas a partir de paralelos com a
evolução histórica da comunicação. A primeira, na qual os indivíduos se
preocupavam apenas com os poucos bens que podiam carregar, é um período
marcado pelo crescimento demográfico e pela diáspora. As informações eram
passadas de forma pessoal e, normalmente, individual e circulavam em pequenos
grupos. Ou ainda, eram visual e indiretamente transmitidas, se consideramos as
pinturas rupestres, por exemplo. A segunda, que surge com a prática da
agricultura, pode ser chamada de revolução neolítica. Nela, o homem torna-se
sedentário e a terra é transformada em posse e em fator produtivo, passível de
controle e dominação. A informação amplia seu potencial de circulação coletiva,
ainda que geograficamente bem delimitado. Já a terceira fase começa no fim do
século XV e segue até hoje, cada vez mais célere. Esta fase vai alterar a relação
do homem com o tempo e o espaço, permitindo a circulação mais rápida das
informações, principalmente, após a Revolução Industrial. Neste período a
temporalidade, no sentido econômico, remete mais precisamente ao tempo de
trabalho individual. Em especial, a partir da automação e, posteriormente, do
desenvolvimento de um sistema elétrico, redefine-se a dimensão espacial. A terra
(que pode ser aqui entendida, também, como local) passa a ser menos importante,
o foco é o tempo, afrouxam-se as fronteiras e barreiras. Como afirma Lévy, “não
voltamos a ser nômades como os caçadores-coletores, mas não somos mais os
sedentários do neolítico” (1998, p. 39).
Assim, se os meios de comunicação podem ser considerados extensões do
homem, estando diretamente envolvidos na mudança cultural das sociedades na
qual estão inseridos, quais as contribuições da Economia da Atenção para a
compreensão das transformações nos processos comunicativos da informação
jornalística? Para se chegar a este ponto, é preciso discutir primeiro o que é
atenção.
No século XIX, William James inseria a atenção entre os conhecimentos
comuns, definindo-a como “a ação de tomar posse realizada pelo espírito, de
forma clara e vívida, de um entre outros vários objetos ou séries de pensamentos
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simultaneamente possíveis. (...) Implica o afastamento de algumas coisas para
ocupar-se efetivamente de outras” (JAMES,1890/1952, p. 375). Desta forma, a
atenção se torna, então, fator essencial na compreensão da mensagem e define a
tomada de posse, ou seja, a apropriação do que está sendo comunicado,
atribuindo-lhe um sentido, inclusive de pertencimento.
Contudo, de acordo com Palacios e Terenzzo (2016, p.7), foi no século XX,
especificamente na década de 70, que o economista Herbert Simon (1916-2001)
evidenciou que as mudanças ocorridas após a entrada nessa era industrial
impactaram no volume de informação ofertado diariamente para os indivíduos.
Para ele, uma das consequências disto seria a diminuição da atenção conferida a
essas produções comunicacionais. Simon iniciou o que seria a definição de
economia da atenção, mas o termo só foi realmente alcunhado para definir esse
fenômeno por Thomas Davenport e John Beck. O diagnóstico é o mesmo: “nesta
nova economia, capital, trabalho, informação e conhecimento são fatores
abundantes. [...] o fator escasso é a oferta de atenção humana” (DAVENPORT;
BECK, 2001, p. 3). Para os autores, a atenção humana passa a ser um bem muito
demandado, mas pouco ofertado no atual contexto. Ou seja, na sociedade da
informação, esta aparece em abundância, mas não é acompanhada pela atenção
necessária, que é acaba por ser uma moeda econômica escassa. (DAVENPORT;
BECK, 2001). Nesta lógica, chegam a decretar: “menos é mais” (2001, p. 238).
Pois, a capacidade de apreensão das pessoas não acompanhou o aumento da
produção e da circulação de informações, cada vez mais célere.
O excesso de alternativas dificulta a concentração e gera uma
ansiedade informacional (WURMAN, 2000). Assim, “dentro da
mente humana, o aumento na competição por atenção chama à
ação um mecanismo ancestral que corta e foca os recursos
esparsos de processamento de informações do cérebro.
Chamamos este mecanismo de emoção” (FULLER, 2010, p.125).
Nesse sentido, conteúdos que apelam para emoção, que se
relacionam a experiências e ao contexto do interagente, tendem a
se destacar em meio ao emaranhado de informações a que ele
está exposto (ZAGO; SILVA, 2014, p. 8).

Ao mesmo tempo, as dificuldades de codificação vão impactar diretamente
o papel da atenção do receptor dentro do ecossistema midiático. “Problemas de
codificação muitas vezes estão relacionados à falta de atenção, enquanto
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dificuldades de armazenagem são o que comumente chamamos de
esquecimento” (FOSTER, 2011, p. 32). De modo que, a atenção auxilia na
compreensão do efêmero, condição que caracteriza a natureza da informação
jornalística.
Ampliando o olhar para o processo comunicativo, pode-se afirmar que as
características de cada meio, também, interferem na atenção dispensada ao que é
comunicado por eles, como aponta McLuhan ao vislumbrar as relações, inclusive
emocionais, que os indivíduos estabelecem com os diferentes meios. Partindo dos
estudos do autor, seria possível associar a atenção ao uso dos sentidos,
observando os diferentes níveis de tensão que se estabelecem entre estímulo e
esforço na recepção das mensagens nos meios quentes e frios, por exemplo.
2 As transformações no processo comunicativo do jornalismo
Desde os primeiros tempos, a informação jornalística se faz essencial para
a vida do homem na sociedade. Nesta perspectiva, Sousa examina a validade dos
chamados fenômenos pré-jornalísticos do mundo antigo para afirmar que,
[...] o jornalismo vai buscar a sua origem mais remota aos tempos
imemoriais em que os seres humanos começaram a transmitir
informações e novidades e a contar histórias, quer por uma
questão de necessidade (nenhuma sociedade, mesmo as mais
primitivas, conseguiu sobreviver sem informação), quer por
entretenimento, quer ainda para preservação da sua memória para
gerações futuras (o que, simbolicamente, assegura a imortalidade).
(SOUSA, 2008, p.5)

Assim, antes do estabelecimento do jornalismo como conhecemos hoje,
com periodicidade e atualidade, antes mesmo da criação da prensa de Gutenberg,
em 1456, destaca-se que as primeiras notícias nasceram com o intuito de tornar
públicas as decisões políticas tomadas dentro das cidades romanas. No mesmo
período, a noção do espaço público nas cidades-estado gregas pode ser utilizada
como exemplo. Burke explica que “discutindo o tamanho ótimo da polis, Aristóteles
argumentava que deveria ser pequena o bastante para que todos os cidadãos
pudessem ouvir discursos públicos” (BURKE, 2008, p.64). Além da temporalidade,
considerava-se a atenção, também, no âmbito geográfico.
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Com o tempo, tais informações públicas migram da fluidez da oralidade
para a consistência física do registro escrito. De modo que a cultura oral (e
essencialmente local) perde sua hegemonia, sendo modificada por três
revoluções, a saber: “o desenvolvimento da escrita, da imprensa e, finalmente, do
que poderíamos chamar, por conveniência, de mídia eletrônica, especialmente o
rádio, a televisão e a internet” (BURKE, 2008, p.65).
É a escrita que vai permitir o armazenamento de informações para além da
morte (SANTAELLA, 2003), atribuindo materialidade e fomentando o processo de
circulação e transposição da informação para diferentes indivíduos. Neste sentido,
McLuhan identifica que
[...] toda forma de transporte (de bens e de informação) não
apenas conduz, mas traduz e transforma o transmissor, o receptor
e a mensagem. O uso de qualquer meio ou extensão do homem
altera as estruturas de interdependência entre os homens, assim
como alteras as ratios entre os nossos sentidos (MCLUHAN, 1999
p.108).

Os impressos, por exemplo, demarcam a possibilidade de transmitir uma
informação com um alcance territorial e temporal muito mais ampliado do que a
oralidade inicialmente foi capaz, ampliando conexões pessoais e culturais. A
mesma ideia é colocada por Harold Innis (1950) ao identificar uma relação entre a
cultura e o tempo a partir do potencial de durabilidade e alcance dos registros
religiosos (BURKE, 208, p.67).
Igualmente, conforme observa Pierre Lévy, as modificações no transporte e
na comunicação vão impactar diretamente no espaço prático, ou seja, na
percepção de proximidade entre os objetos,
[...] cada dispositivo de transporte e de comunicação modifica o
espaço prático, isto é, as proximidades efetivas. Nessa
perspectiva, podemos dizer que, medida à velocidade, ao custo e à
dificuldade dos transportes e das comunicações da época, uma
nação do século XIX era mais extensa que o planeta inteiro hoje
(LÉVY, 1998, p. 40).

A materialidade também permitiu que os jornais impressos atribuíssem valor
(preço) à informação. De tal modo que para ter acesso diariamente às informações
se tornou necessário que o cidadão pagasse o valor da edição ou aderisse ao
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grupo de assinantes. A posse física das edições permitiu que a informação fosse
guardada, transportada, lida e compartilhada em diferentes momentos e lugares.
Durante muito tempo, o jornal foi o principal meio pelo qual as pessoas se
mantiveram informadas. Com o surgimento dos meios eletrônicos ampliou-se o
ecossistema, modificando, inclusive, a atenção destinada aos novos e aos antigos
meios. O rádio e a televisão alteram a relação do receptor com a informação. Para
tê-la, deixou de ser necessário pagar pelas edições diárias do jornal, bastava ter
um aparelho radiofônico ou televisivo, criando para o público uma falsa ideia de
gratuidade do conteúdo.
Outro aspecto será fundamental para a compreensão do valor da notícia e a
economia da atenção nestes meios. Diferentemente da publicação impressa, já
não se podia ter acesso ao que era comunicado a qualquer momento e em lugares
diversos, ou mesmo, por quantas vezes desejasse. Tanto no rádio quanto na
televisão, a mensagem deveria ser consumida no tempo real de sua transmissão,
pois a imaterialidade impossibilitava a repetição do consumo. Dessa forma,
também não era mais possível se adequar às disponibilidades temporais dos
indivíduos, havia uma grade, configurada a partir da pré-determinação de uma
programação a ser seguida. Instaurou-se, portanto, uma limitação temporal de
disposição das informações. Assim, o receptor assimila que se não ficar atento,
perderá as informações transmitidas por estes veículos. Atribui-se, então, a essas
notícias um alto valor, pois integram um conteúdo limitado e não podem ser
recuperadas pelo o ouvinte ou telespectador sem que sejam repetidas pela
emissora.
Um ponto consoante entre as três mídias tradicionais é que o espaço de
informacional é limitado, seja pela quantidade de páginas (ainda que possa ser
ampliada há uma capacidade de impressão máxima) ou pela rigidez na limitação
do tempo (embora existam estratégias que trabalham a periodicidade dos
produtos, não há como aumentar a quantidade de horas da programação diária).
Quando desponta em seu modelo comercial, a internet subverte esta restrição. De
acordo com Lévy, a internet passa a fornecer um espaço não territorial, de
superfície ilimitada que,

!
617

•

Jornalismo, Mídia e Tecnologia

I Congresso Internacional de Mídia e Tecnologia - “Neil Postman“ e a Nova Ecologia dos Meios
Universidade Estadual Paulista – Unesp, Bauru, Brasil, 04 a 06 de outubro de 2017

[...] conecta-nos tecnicamente e de imediato, através de vínculos
hipertextos, com páginas de outros documentos, dispersas por
todo o planeta, que remetem indefinidamente a outras páginas, a
outras gotas do mesmo oceano mundial de signos flutuantes.
(LÉVY, 1998, p.47).

Tomando o rádio como exemplo para discutir a convergência dos meios,
Carlos Scolari comenta que,
[…] la interfaz básica de la radio —un sintonizador, un control de
volumen y un dial para visualizar las estaciones— no cambió
significativamente durante los primeros cien años de su evolución.
Las nuevas tecnologías, como la modulación de frecuencia (FM),
los transistores o la miniaturización, no modificaron la interfaz de
este medio. Solo con la llegada de la World Wide Web y el
desarrollo de nuevas prácticas, como la radio por internet (e-radio),
el digital audio broadcasting (DAB) y el podcasting—, la interfaz de
radio tradicional comenzó a mutar. Para las generaciones más
jóvenes, “escuchar la radio” es una actividad mediática muy
diferente de la de sus padres o abuelos (SCOLARI, 2015, p.1046).

Esta diferenciação nos modos de escuta não se dá somente pela
transformação na interface do suporte, que passa do analógico para o digital, mas,
igualmente, por toda a nova lógica de consumo, marcada pela possibilidade de se
efetivar a qualquer momento e nos mais diferentes lugares. Deste modo, nas
condições ideais de acesso, a quantidade de informação recebida passa a ser
limitada apenas pelo interesse e disponibilidade do usuário. Além disso, aquela
mensagem poderá ficar indefinidamente disponível. Tudo isso potencializado pelos
smartphones e dispositivos móveis. “No contexto da mídia, ubiquidade implica que
qualquer um, em qualquer lugar, tem acesso potencial a uma rede de
comunicação interativa em tempo real” (PAVLIK, 2014, p. 160).
No entanto, é justamente a partir da ubiquidade que se cria outro argumento
pela desvalorização da informação, aparando-se em uma relação dicotômica entre
os ideais social e comercial de amplo alcance e a estratégia da exclusividade.
Informação é poder e produto. Na lógica neoliberal, se todos podem tê-la, seu
valor de mercado tende progressivamente a cair.
Há o declínio, também, da atenção real dispensada ao consumo dos
conteúdos produzidos, principalmente, pela abundância e facilidade de acesso a
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eles. Altera-se a forma como a informação é consumida e, sobretudo, a atenção
que o público está disposto gastar com ela. Para Michael Wolff,
[...] Há muitas razões que fazem das notícias e das informações
efêmeras uma proposição de valor complicado e frágil. Para
começar, seu valor degrada rapidamente. A falta de valor das
notícias de ontem, em formato digital, torna-se a falta de valor das
notícias de dois minutos atrás (a velocidade das notícias digitais é
um problema não apenas para elas mesmas, como também para
as notícias tradicionais – toda notícia, uma vez já contada, é
antiga). Além disso, o valor depende da escassez. Se todos
conhecem a notícia, não é notícia; se a notícia está disponível em
todos os lugares, repeti-la não chega a ser um trabalho útil ou
valioso. (Aqui, também, a ubiquidade prejudicou tanto as notícias
digitais como as tradicionais.) (WOLFF, 2015, p. 35).

Ao mesmo tempo, o acesso frequente ao ambiente virtual fomenta a
exigência por uma atualização constante, ampliando a necessidade de uma
produção contínua de informações novas. Neste contexto, a combinação entre a
amplitude espacial da internet e a potencialidade ubíqua dos dispositivos móveis
transforma o processo comunicativo da informação jornalística.
Considerações
Conforme destaca Burke, as culturas de consumo da informação,
instauradas a partir do desenvolvimento dos novos meios, não se sobrepuseram,
mas criaram um ambiente de convivência e interação. De acordo com o autor, “a
“cultura elétrica” – uma abreviação conveniente para indicar uma sequência ou
pacote de mídia dos séculos XIX e XX – é, na verdade, uma ‘cultura oral, escrita,
impressa e elétrica’”atuando conjuntamente (BURKE, 2008, p.75).
Contudo, diante dos movimentos de convergência e transformações
ressaltam-se as incertezas. Os meios vêm se modificando e novos modos de
comunicação surgem com possibilidades distintas das estruturas existentes,
cobrando uma celeridade com relação ao entendimento do impacto desses
ambientes, tal como o virtual, o mais recente até então.
Em comum, os historiadores, os pesquisadores da economia da atenção e
da ecologia da mídia identificam que a tecnologia traz oportunidades que
estabelecem desde sua apropriação, em uma relação direta com a cultura de cada
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sociedade. E, neste sentido, alertam sobre a necessidade de que possamos
compreendê-las de forma mais ágil e efetiva. Como observa Adriana Braga,
[...] o acelerado avanço das tecnologias de telecomunicações
demanda sofisticar o aparato teórico para investigar os fenômenos
que estes processos originam, uma perspectiva que inclua as
dimensões materiais, históricas, econômicas e interacionais dos
processos. A perspectiva ecológica da mídia apresenta-se como
aporte teórico-metodológico promissor para a compreensão e
tratamento dos materiais oriundos dos meios de comunicação
(BRAGA, 2008, p.10).

Ainda que o foco proposto pela ecologia dos meios e pela economia da
atenção se diferencie, alterando-se, em essência, do meio para a mensagem,
como foi possível perceber tais perspectivas não são necessariamente
excludentes. Mais do que uma sentença de morte, como vem sendo comumente
anunciado, esta perspectiva possibilita observar indícios históricos que atribuam
sentido às transformações culturais e tecnológicas que configuraram o processo
comunicativo da informação jornalística na atualidade.
Contudo, comunicar está para além de informar (WOLTON, 2010). Como
destaca Dominique Wolton, “comunicar é cada vez menos transmitir, raramente
competir, sendo cada vez mais negociar e, finalmente, conviver” (2010, p. 62). E,
se a ampliação do ecossistema, possibilitada pela internet, gera um excesso de
informações, cada vez mais se torna necessário avançar na compreensão do
papel da informação, em especial, jornalística. De modo que, “ao se deixar de
considerar o jornalismo apenas como um meio de comunicação para considerá-lo
como um meio de conhecimento, estará se dando um passo no sentido de
aumentar a exigência sobre os seus conteúdos” (MEDITSCH, 1997, p. 11). Assim,
os apontamentos iniciais, aqui apresentados, integram um conjunto mais amplo de
estudos sobre o papel do Jornalismo na construção da memória e do
conhecimento nas sociedades contemporâneas.
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