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“Criatividade é apenas conectar coisas”
Steve Jobs.

RESUMO
A importância da imagem na era virtual foi evidenciada com a expansão dos
conceitos de rede social online pela Geração Y, em especial, quando revela
problemas nas adaptações do jornalismo brasileiro para as linguagens da Internet. A
possibilidade de virtualização das imagens encurtou as distâncias, aumentou o fluxo
e, consequentemente, reduziu o tempo de absorção, fazendo com que as ideias
convergissem de forma muito rápida. Seu surgimento alterou o modo dos indivíduos
se relacionarem com a imagem; criando uma cultura do simulacro e viral que não só
produz ícones em condição de massificação, mas para convencer como sistema
próprio de significação. A abundância de informação que diverge o público da
informação é um problema, mas existem diversas ferramentas que possibilitariam
maior adesão caso usadas pelos jornais. A inspiração para essa tese se fortalece
com os eventos de junho de 2013 no Brasil, quebrando o compromisso previsível do
futuro, pois cada momento histórico tem uma lógica à parte; trazendo elementos
importantes dos métodos já desenvolvidos, mas propiciando um conjunto de novas
experiências midiáticas.
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1. INTRODUÇÃO
A importância da imagem é apresentada, neste estudo científico sobre a Geração Y
e sua influência na produção jornalística do século XXI, a partir de uma análise da
era virtual e seus desdobramentos, na forma de pensar e agir dos indivíduos que
lidam com esta nova realidade.
Na pesquisa feita, são apresentados questionamentos acerca de como as
novidades virais afetam o jornalismo de massa e hipóteses sobre o porquê desses
profissionais terem posturas tão reativas ao novo panorama que se estabelece
através da Internet.
Algumas das hipóteses para estes sintomas reacionários dos jornalistas são
as seguintes: falta de preparo para lidar com o novo e o diferente; atitude de
negação ao entendimento e disposição para conhecer outras opções de meios de
comunicação significativa; ceticismo para tudo aquilo que se refere às formas de se
comunicar, utilizadas pelas novas gerações, principalmente; e o medo que está
diretamente ligado às competências ativadas para fazer o bom uso das novas
tecnologias.
A apresentação de ideias e pensamentos convergentes de teóricos, cidadãos
e matérias jornalísticas ratificou o quebra-cabeça que, apesar de formas diferentes
de expressão, se reúnem para elaborar uma proposta sobre essa geração imagética
que mostra seu poder através da ponte que faz entre o virtual e o real.
A Geração Y é apresenta, em função da imagem, com seus aspectos de
síntese e viral ao ampliar o debate sobre a necessidade vital dos jornalistas usarem
melhor o poder icônico, adaptando-se de forma efetiva à Internet e propondo um
olhar mais sensível a esta geração, dando-lhes a oportunidade de serem aceitos
como agentes transformadores do mercado jornalístico.
O essencial para exemplificar as viabilidades da adaptação midiática é o
estudo de casos existentes, que influenciam o indivíduo no real, demonstrando sua
adesão ao conhecimento dos problemas sociais, utilizando a tecnologia para que o
mundo conhece sua forma de pensar e viver.
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As citações de acontecimentos mobilizadores de grandes massas como os
Memes, a “Revolução dos 20 Centavos” e a Mídia Ninja, dentre outros, justificam a
proposta da pesquisa ao refletir sobre como a mídia digital pode ser agregadora e,
ainda assim, contundente com os acontecimentos sociais.
Este registro tem como base, argumentos práticos relacionados à
observações da sociedade, sua forma de agir e pensar, as notícias que produz, os
veículos que utiliza para dar vazão a essas informações e como usa as tecnologias
para viver e sobreviver no real, mesmo que este exista em concorrência com o
virtual.
Para exemplificar definições e formular conceitos e modelos sobre essa
população digital, foi feita uma pesquisa empírica que serviu como eixo norteador da
análise científica, utilizando dados extraídos da página do jornal O Globo na rede
social Facebook para entender melhor a diferença de linguagem já desenvolvida e a
o tipo de interação que acontecem em tal.
Sabendo-se que o tema referente à imagem e ao conceito de Geração Y é
muito novo e ainda muito difícil de ser compreendido, há os riscos de produzir
definições únicas e prematuras. Cabe lembrar que, o presente trabalho tem como
objetivo ser uma representação do momento atual da construção viral das redes
sociais e mobilizar estudos mais significativos sobre estes indivíduos que são aqui
denominados Cidadãos Digitais.

13
CAPÍTULO 1 – IMAGEM
Para entender a importância da imagem é certo que primeiro seja preciso
investigar a sua própria imagem; saber que ela está contida em diferentes
linguagens e o processo mental que o indivíduo está sujeito ao se deparar com ela.
A Geração Y e sua dependência em relação aos ícones, signos e símbolos só pode
ser entendida quando pensamos no poder social dos mesmos.

1.1. Características da imagem
A produção de conhecimento passa por métodos específicos. A linguagem
das imagens estabelece direções que levam as pessoas a entender a si mesmas,
pois estas irão habitar em tempo/ espaço diferenciados enquanto analisam um
material visual que foi estabelecido em outra realidade, no real do autor.
Na comunicação humana, desde seus primórdios, aproveitou-se a imagem
como forma de significação essencial, assumindo papel fundamental na época em
que a população era, majoritariamente, analfabeta. A formação de um discurso
verbal transformou o processo de estruturação e informatização de quase todas as
sociedades, atrelando-se à possibilidade de um letramento visual, onde a
interpretação cultural e sistemática possibilita ao sujeito o desvendamento de signos,
da representação ou dos símbolos contidos em tal linguagem.
A evolução dessa cultura imagética transformou-se no que Gilles Deleuze
nomeia “civilização da imagem”, onde o “clichê” tornar-se icônico e facilita a
ocultação e distorção de diversos símbolos. Esse desvendamento errôneo intensifica
o carácter de persuasão da imagem escolhida para representar certo assunto. Diz
ele que:
(...) a imagem não cessa de cair em estado de lugar-comum; porque se insere
nos encadeamentos sensório-motores, porque ela mesma organiza ou induz
estes encadeamentos, porque nunca percebemos tudo o que há na imagem,
por que ela está feita para isso. Civilização da imagem? De fato se trata de
civilização do lugar-comum, onde todos os poderes têm interesse em nos
ocultar as imagens, não forçosamente em nos ocultar a mesma coisa e sim
em nos ocultar algo na imagem.1

1

Cf. DELEUZE, Gilles. A imagem-tempo. Barcelona-ES: Paidós, 1987, p. 36-7
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A imagem é comumente estudada pelos seus aspectos “visíveis”, que trazem
uma semiologia de fácil reconhecimento como cores, padrões, linhas e formas.
Contrapondo esta ideia, as funções subjetivas da figura são essenciais para a
transmissão dessa mensagem, com objetivos que querem passar ou esconder.
Desde a infância, o ser humano cria desenhos que o remetem ao real, por enxergálos em forma de concepção; até essa forma de ver o mundo encontrar um processo
de automatização, principalmente na escrita, onde a Gestalt explica que o desenho
da letra torna-se um elemento pré-concebido pelo cérebro, e sua leitura não é mais
sistemática, ao desvendar letra por letra, mas um processo espontâneo de
fechamento de sentido, preenchendo lacunas e “poupando” tempo, para obtenção
do o conceito da fluidez visual.
As partes físicas do olho são mecanismos muito importantes para a formação
de um processo ativo, porém, há fatores perceptivos que fazem parte da mente
humana quando criam relações entre as estruturas observadas.
A presença ou ausência de uma determinada cor pode confundir a mensagem
decodificada pelo cérebro. Por exemplo, em fotos de guerra que usam apenas preto
e branco na sua composição, é fácil interpretar uma sujeira de terra como sangue,
acrescentando mais dramaticidade à obra. O uso do espectro cromático está ligado
à valorização cultural dos princípios simbólicos.
(...) o preto é a cor do luto e da tristeza na maioria das culturas ocidentais, enquanto
na China o luto se representa em branco. Nesse caso, a noção de cor é a mesma, o
preto como cor negativa e o branco como positiva; o que modifica seu uso é a
percepção da morte naquela cultura, entendida como elevação cultural, e do
nascimento, quase um castigo. Há também o caso dos esquimós, que tem nomes
diferentes para vários tons de branco, numa relação muito mais forte do que a que
temos com os diversos nomes de verdes (para nós gradações da mesma cor, como
por exemplo verde-bandeira, verde-folha, verde-claro, verde-escuro, verdeesmeralda, verde-petróleo, verde-da-prússia, verde-musgo, verde-garrafa, verdepiscina, verde-limão, verde-abacate etc.).2

De acordo com um estudo de Clark e Lyons (2011) 3, as imagens podem ser
organizadas em dois tipos: a estática e a dinâmica. Essa definição é, de fato, muito
útil quanto ao objetivo da criação da mesma.
A dinâmica pode ser compreendida por animações, vídeos, programas
2

GUIMARES, Luciano. A cor como informação: a construção biofísica e cultural da
simbologia das cores. São Paulo: Annablume, 2000.
3
CLARK, Ruth Colvin; LYONS, Chopeta. “Graphics for learning: proven guidelines for planning,
designing, and evaluation visuals in training materials”. San Francisco: Pfeiffer, 2011.
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interativos com realidade virtual e até mesmo gifs4, onde há movimento; a análise
desse conteúdo está atrelada a questão tempo e corte; já a estática por ilustrações,
fotografia e imagem modelada. Na interpretação do conteúdo imagético de ambas,
porém, passa por uma visão do autor da obra, onde o ângulo, a palheta e até
mesmo de escolha dessa imagem em detrimento a outras existentes ou produzidas,
influencia a forma como a mensagem será decodificada pelo receptor.

1.2. Do desenho à escrita
1.2.1. A comunicação antes do letramento
Uma das formas de linguagem mais antiga que os pesquisadores têm acesso
não é um sistema fonético, mas sim um sistema que utilizava imagens e sinais como
forma de registros que surgiu 4.000 aC., o Hieróglifo 5 (desenvolvida, principalmente,
no Egito), que para os egípcios era uma linguagem sagrada. Na escrita por meio de
pictogramas, cada desenho ou imagens individuais traduziam uma ideia em si, mas
se baseavam nas associações como forma de gerar os sentidos. Pierre Lévy em “As
tecnologias da inteligência” afirma que, ao longo da evolução da língua, foi preciso
instaurar a ideografia, pois os sinais começaram a expressar ideias além do objeto,
tornando a arte da escrita mais complexa.
A criação de linguagens fonográficas só veio mais tarde, com os sumérios,
que perceberam a possibilidade de associação entre fonemas (fala) e grafemas
(escrita); o sistema simplificou o número de símbolos necessários para gerar a
escrita de uma língua. Um único sinal tem condições de representar um som da
língua falada, o que originou o alfabeto ocidental.
O ser ocidental moderno e contemporâneo possui uma visão unilateral sobre
os diferentes tipos de linguagem, o que dificulta o entendimento da congruência
entre elas. Para a Semiótica, um símbolo desenhado e reconhecido é o que
possibilita todo o seu caráter de comunicação.
O processo de alfabetização que se estenderá por toda a sua vida, começa
antes mesmo da criança praticar o desenho das letras. Existe a construção
4
5

Formato de imagem que utiliza gráficos e pode produzir sentido de animação.
DEFLEUR, Melvin L.; BALL-ROKEACHM, Sandra. Teorias da comunicação de massa. RJ, Zahar.
1993.
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simbólica de um sistema de representação da realidade que acaba antecedendo a
escrita em si, por dar continuidade ao processo de comunicação infantil que se inicia
nos gestos, desenhos, com o uso de brinquedos. Porém, todo esse sistema precisa
de validação, e, para isso , é necessário uma assimilação do sistema existente
externo à vontade do indivíduo.
Os desenhos, para as crianças, podem estar ligados a registros de ideias e a
forma como organizam o que conhecem do mundo que viveram e viram, ordenando
os resultados de suas pequenas experiências em representações e sequências
lógicas.
As palavras criam, assim, novas realidades para seus adeptos e acabam
superando as limitações do conhecimento como descrito por Melvin L Defleur e
Sandra Ball-Rokeach no livro “Teoria da comunicação de massa”. Ao aprender uma
nova língua, o sujeito tem contato não só com a cultura e lógica mental de uma
sociedade diferente da sua, mas também encontra novas definições do mundo. Um
inglês, ao aprender a língua portuguesa, por exemplo, pode superar o significado de
“miss” (sentir falta) e passar a absorver o sentido de “saudade” (inexistente na língua
inglesa).
As letras ocidentais são símbolos usados para criar uma composição
equivalente a uma forma acústica (fonema) e, assim poder, representar uma
infinidade de elementos dentro de uma língua. Não é necessário o alfabeto para
transmitir uma mensagem, contudo, com a criação do mesmo, foi gerado um
sistema democrático de transmissão de informação, para facilitar a escrita e a
leitura.
A compreensão popular do termo “língua” limita o real entendimento de que
cada letra é um desenho, evoluindo de um ideograma; uma junção pictográfica de
elementos (sinais) para passar uma ideia que transcende o significado original,
possibilita construções mais complexas na linguagem escrita.
Para Ferdinand de Saussure, estudioso da Linguística, o conceito de palavra
escrita (langue) está ligado a um conhecimento de regras que o indivíduo deve
atender para garantir o entendimento da mensagem, pois não há possibilidades de
reformulação do texto – diferentemente da conversa, onde as emendas e
reestruturações podem acontecer com mais frequência.
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A escrita, por ser um ideograma complicado, ganha um conceito que a difere,
no imaginário social, da sua característica original. Basicamente, tendemos a
esquecer que a letra é um desenho, com linhas, curvas e formas, usado para
representar uma imagem fonética. A junção do desenho de diversas letras pode
gerar palavras, uma imagem mental. Mesmo separando as duas (letra e imagem),
acabamos tendo que reconhecer conexões nas funções comunicativas de ambas: a
transferência, a preservação e a memorização do conhecimento.
Apesar de seu caráter particular, pois cada pessoa tem liberdade para
desenhar uma letra de forma particular, há uma conformidade no ensino da escrita,
porque as características básicas disseminadas para a compreensão geral daquele
traçado são estabelecidas por convenções.
O modo como uma criança segura o lápis enquanto desenha, para Lev
Vygotsky6, identifica a maneira como ela utilizará essa ferramenta, no momento de
início de sua alfabetização. Os pais e educadores já podem prever na pré-escola se
uma criança será destra, canhota ou ambidestra, pela sua preferência em usar uma
das mãos nos trabalhos pedagógicos, em detrimento do uso da outra (apesar do
conceito de escolha de uma das mãos para desenvolver a escrita ser ainda algo
muito além de sua autonomia e cognição, neste momento).
A criança brasileira adquire, com a escrita, a noção do olhar ocidental, ou
seja, acaba influenciada com o conceito de “esquerda para direita”. E, é evidente
que, no começo, a criança pode apresentar o “problema” das letras espelhadas, fora
de ordem ou em tamanhos irregulares, pois sua liberdade em relação ao próprio
desenho ainda se baseia na forma como trata a escrita. É possível ainda que, no
processo de alfabetização, a criança faça a real associação de símbolos com
logomarcas. Nem todas as palavras já fazem sentido, mas ela já consegue ler o
mundo, através dos seus referenciais imagéticos.

1.3. A inversão dos papéis
As imagens sempre foram importantes na comunicação humana. Analisando
a trajetória desde as artes rupestres, em que os pré-históricos usavam diferentes
6

VYGOTSKY, Lev. Linguagem, desenvolvimento e aprendizagem. São Paulo: Ícone/Edusp,
1988. p. 143

18
estilos de iconografias para registrar sua realidade e comunicar como as futuras
gerações deveriam se portar, podemos ver a importância que as demais sociedades
concederam às figuras.
Na idade média, os livros e manuscritos eram objetos de luxo, voltados para
as pessoas que faziam parte de uma ordem econômica mais vantajosa. Sua
produção acontecia através de processos manuais e demorados e a educação era
restrita a poucos, sendo a maior parte da população analfabeta e iletrada, tendo um
papel muito mais de “ouvinte” do que produtora, segundo Peter Burke.
Dentro dos códices, as figuras costumavam ocupar grande parte das páginas,
sendo assim, a principal forma de comunicação. As iluminaras e miniaturas eram
pinturas decorativas feitas por monges e copistas, atendendo a letras capitulares no
começo dos capítulos, elementos decorativos ou representações imagéticas.
As imagens dos escritos eram ao mesmo tempo descritivas e simbólicas, com
informações que, em geral, envolviam mensagens bíblicas. Burke concluí que “para
os cristãos, as imagens eram tanto um meio de transmitir informação como de
persuasão.” As ornamentações dos escritos eram uma forma didática de atrair a
atenção dos leitores inexperientes, retratando os principais temas religiosos e
expondo as composições influentes da época. As ilustrações coloridas e letras
ricamente registradas em estilo gótico, e, posteriormente, renascentista, que
ornamentavam os pergaminhos serviam também para exaltar ícones bizantinos,
baseadas em uma ética determinante de recusa do corpo e exaltação da morte.
Em seguida, com a criação de um sistema móvel mecânico de impressão do
papel pelo inventor alemão Johannes Gutenberg por volta de 1450 7. Surgia a criação
dos tipos móveis, à semelhança dos “blocos móveis” dos chineses, que já tinham
descoberto o método de impressão no século VI. Gutenberg, no século XV, teve a
vantagem de ter em mãos uma língua alfabética com o ideal de economia: um
número finito de letras (por volta de 28) que produz um número infinito de palavras.
Os chineses lidavam com uma língua pictográfica/ ideográfica em que cada ideia
correspondia a um desenho; ou seja, o número de pictogramas não cessava de
aumentar. Sua principal conquista foi a impressão da Bíblia de 42 linhas, também
conhecida como Bíblia de Gutenberg. Essa revolução proporcionou uma redução do
7

BURKE, Peter, BRIGGS, Asa. Uma história social da mídia − de Gutenberg à Internet. Rio de
Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2004. p. 24
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tempo de produção dos materiais escritos, estimulando uma Revolução na
Imprensa.
O acesso às informações ampliou-se e transformou a forma do homem ver a
si próprio. Além de um número crescente de livros e a alfabetização de homens e
mulheres, os periódicos e panfletos mudaram a forma de se assimilar a realidade
sócio-política e cultural.
Apropriada pela indústria da informação, à imprensa coube no papel da
compactação de imagens em poucas folhas, fazendo com que o texto ganhasse
mais importância. Era comum as publicações de jornais apresentarem letras
pequenas que preenchiam a folha toda8.
Durantes séculos, essa linguagem foi privilegiada socialmente, alcançando
um enorme prestígio. Porém, no século XX, aconteceu uma modificação no papel da
escrita, quase uma inversão revolucionária dessa linguagem em termos de
importância social.
Os discursos visuais substituem a necessidade da escrita e o longo processo
de interpretação das letras. A difusão expressiva de meios imagéticos (câmeras,
computadores, tablets etc) abalou a forma como a cultura se renovava o que é
explicitado por Burke em “Uma história social da mídia”,

com imagens que

convergem entre si e com a crescente mídia imagética.
Graças a essa revolução, as figuras começaram a ocupar cada vez mais
espaços nos jornais, com novas diagramações e manipulações visuais. A idolatria da
imagem começa quando esta ganha valor de simulacro, cresce em grau icônico e
chega a viralização da era digital, adquirindo uma importância desigual na vida
contemporânea da maior parte da população.

1.4. A Imagem como simulacro
Em 19609, começou-se a falar de um novo realismo; no meio artístico, quando
um movimento, que teve suas raízes no fotojornalismo, procurou um grau de
similaridade tão grande com o real, que poderia ser tão realista quanto uma
fotografia. Essa realidade conhecida como hiper-realidade, apresentada desde
8
9

Anexo 1
FARTHING, Stephen. Tudo sobre arte. Sixtante, RJ. 2011. p. 496.
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então, é um conceito filosófico das interações que o indivíduo estabelece com o
“real”.
O indivíduo está cansado de encontrar-se em um vazio emocional, pela
dificuldade de interagir em sociedade; e, através de um encantamento com um
mundo-conceito, submete-se a um padrão fetichista de desejo por um ideal artificial
reforçado pelo poder da imagem, que altera a sua percepção de realidade; noção
esta que, na verdade, foi por ele criada.
O escritor Jean Baudrillard discorre em “Simulacros e Simulações” sobre a
questão de uma fabricação midiática da realidade. O real transforma-se em uma
cópia estimulada e exaltada do mundo-original, e, assim, a sociedade encontra a
possibilidade de vender ideias e conceitos. Nessa realidade exacerbada,existe a
ilusão de que não só tudo é passível de se tornar mercadoria, mas está acessível.
As tecnologias ajudaram muito os processos do hiper-real. A obrigatoriedade
da mídia estar presente e entregar informações com o prazo mínimo também a
ajudou a crescer sua influência social nos meios de informação e entretenimentos.
Houve um confrontamento com outra ideia atiçada pela informática: o “fazer parte”.
O ser humano, porém, ainda não está preparado para certos avanços
midiáticos. Essa experiência é tão recente, que somos ainda incapazes de adquirir
as ferramentas necessárias para lidar totalmente com os conflitos digitais.
Aproveitando-se das angústias naturais dos seres humanos, seus medos e dúvidas,
o ciberespaço precisou preencher o vácuo que criava, distanciando o indivíduo do
real. Para isso, dissemina o conceito de “encurtar distância”.
Vivemos atualmente a era do simulacro, alimentada pelo comportamento
midiático voraz; faz-se, de suma importância, estudar esse conceito para entender o
porquê das imagens produzidas causarem tanto ruído.
Toda a fé e boa fé ocidental se empenharam nesta aposta da representação:
que um signo possa remeter para a profundidade do sentido, que um signo
possa trocar-se por sentido e que alguma coisa sirva de caução a esta trocaDeus certamente. Mas e se o próprio Deus pode ser simulado? Ele próprio
nunca mais passível de ser trocado por real, mas trocando-se em si mesmo,
num circuito ininterrupto cujas referências e circunferência se encontram em
lado nenhum. 10

Para Baudrillard, o simulacro é uma experiência, ligada a formas, códigos e
objetos, sem que necessariamente trabalhemos o seu referencial. Os significados se
10

Cf. BAUDRILLARD, Jean. Simulacros e Simulação. Lisboa: Relógio d’água. 1981, p 13.
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confundem com a ordem social e tornam a irrealidade em verdade ou uma parte da
realidade em totalidade. Os resultados obtidos através de um simulacro encantam
espectador e o conduzem-no a acreditar naquilo que é visto. Este não consegue ver
através dos signos desconexos e as ilusões sofisticadas, são armas dos meios de
comunicação, pois há uma grande abertura para o preenchimento dessas recriações
do real, com valores de marca, prestígio, luxo e sensações. Exposto e se expondo, o
indivíduo enxerga toda e qualquer realidade como mercadoria.Em síntese, podemos
dizer que ele se indaga inconscientemente “Se a foto do momento não valer a pena,
para que vivê-lo?”.
Sendo assim, o simulacro é uma das maiores mentiras do homem moderno,
pois, ao tentar recriar o real, ele está sujeito a uma série de fatores que atrapalham
sua visão parcial. O que Baudrillard realmente quer alertar é para uma alucinação
pré-fabricada do real, pois, enquanto a cultura finge autonomia, as imagens criadas
são falsificadas. O indivíduo não apresenta uma noção crítica da sociedade e do que
é produzido por esta; ele tem uma visão descentralizada pelo acúmulo de
informações imagéticas ao qual é submetido. A sua verdadeira finalidade é uma
cópia do real que apresente algo que nunca existiu, mas que pertença a realidade
da informação pretendida.

1.5. Produção de ícones: Os processos da leitura de imagens
A comunicação, na era visual, entende como importância de cada um de seus
elementos o cumprimento de seu papel de transmitir mensagens; e apóia-se na
ciência da Semiótica para procurar significação entre seus sistemas de signos. Os
conceitos se substituem e se completam, para gerarem noções mentais mais
elaboradas e prenderem a atenção do observador.
Todos os conceitos da Semiótica, no entanto, necessitam de um processo de
“interpretação” do objeto e do seu significado na forma de decodificação, como
Jacques Aumont retrata em “A Imagem”. A interpretação é a ação de traduzir em
sentido ou dar significado para um elemento externo novo, através de um processo
de suposições, que possivelmente terá implicações contextuais na forma de
assimilar o resultado e repassar esses conceitos, ou seja, um processo de criar suas
próprias conclusões.
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Na interpretação das imagens, analisamos tons, formas, padrões, tamanhos,
texturas, sombras e possíveis associações com outras imagens na tentativa de
extração do real significado, deixando o menor número de elementos abstrair a
nossa percepção.
A abstração, por sua vez, é um processo mental de isolar conceitos e excluir
elementos, em geral depreciado, como afirma Aumont,
Uma relação abstrata com o mundo é o contrário de uma relação concreta, e
rapidamente essa ausência de concretude acabou significando a perda de
uma referência direta, perda sempre experimentada como prejudicial,
conforme testemunha o valor nitidamente depreciativo ligado à palvra desde o
período clássico (...) Foi somente depois da guerra - logo, ao fim de várias
décadas de arte "abstrata" - que a palavra pôde ser utilizada sem conotações
pejorativas (...)11

O ser humano é passível de experimentar e está sujeito a um certo grau de
abstração ao lidar com imagens. Esse processo também está associado a uma
simplificação mental dos signos, para não ocupar muito tempo do indivíduo com
informações sobressalentes e possivelmente desnecessárias.
O principal problema da abstração é que com o nível de superexposição de
imagens a que estamos expostos diariamente, tendemos a absorver cada vez
menos

informações,

principalmente

quanto

existem

detalhes

que

acabam

interpretados de forma ambígua e vaga. O perigo da abstração requer que o leitor/
observador dependa, realmente, de sua intuição para desvendar os códigos.
Anabela Gradim em “Comunicação e Ética. O Sistema Semiótico de Charles
S. Peirce” afirma que “A dimensão Semiótica está pois profundamente impregnada
de triadomania. Se o signo é o mais perfeito exemplo de terceiridade que Peirce diz
conceber, nas três principais classes de signo -índice, ícone e símbolo – predomina
cada uma das categorias.”12
Referentes aos signos que podemos interpretar e abstrair segundo a
Semiótica, podemos citar os “símbolos”. Estes são construções sociais de
associação que mantém relação com o objeto referente,como a cruz cristão que
representa um símbolo religioso, convencionando o espectador a pensar no tema
“religião”. Podemos mencionar também dos índices, conceitos da Semiótica que
indicam sinais representativos de parte (significante) da realidade, mas não estão
11
12

AUMONT, Jacques. “A Imagem”. SP, Papirus Editora. 1993. p, 260
GRADIM, Anabela. “Comunicação e Ética. O Sistema Semiótico de Charles S. Peirce” Covilhã,
Livros LabCom. 2008. p, 255
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ligadas a esta e sim a um conceito que só ganha significado através da interpretação
do receptor da imagem.

1.5.1. Criação de ícones
Os ícones são parte da Semiótica, ligados a termos substitutivos, pois
representam e revelam objetos semelhantes, através da noção de similaridade, pois:
Todo índice tem um ícone embutido. Esse ícone, no entanto, não precisa
necessariamente ser uma imagem do objeto. Ele pode ter características que são
próprias dele, como é o caso da fumação em nada similar à imagem do fogo. Isso
basta para comprovar que o ícone, embutido no índice, não precisa ser uma imagem
que esteja em relação necessariamente similar à imagem do objeto do índice. 13

A importância social contemporânea de uma imagem pode estar ligada ao seu
grau de iconicidade, obtido pela representação de um alto nível de importância e,
principalmente, encantamento dentre os demais elementos que possam perdurar no
imaginário coletivo através do tempo. A iconicidade é capaz de superar a imagem
natural (que possui elementos que representam a si mesma) e criar uma relação
que, ao ser reutilizada em outro momento, acabará ganhando o status de referência.
Os primeiro ícones ocidentais a, historicamente, serem mistificados estão
ligados às imagens religiosas, principalmente com o desenvolvimento da Igreja
Católica, que utilizava ícones para, metaforicamente, divulga o cristianismo.
Desde essa época, é possível identificar que a inversão dos significados
rende ao objeto-ícone valor de divindade. Essa função de endeusamento e idolatria
remete a uma abstração do real e do significado puro dos elementos, transcendendo
o valor da própria imagem e ultrapassando a repressão do real.
A linguagem icônica é, em sua natureza, uma linguagem persuasiva. Solange
Silva Moreira fala que “por um lado os ícones não podem transmitir informação, por
outro lado eles podem nos auxiliar a obtê-las” 14; ao apresentar (ou, no caso,
representar) imagens ou signos que marcam certa ação, pessoa ou época, conta-se
com alguma forma de associação do indivíduo, entre o primeiro registro gravado em
seu cérebro (que aqui, podemos entender como a imagem icônica “original”) e o
13

14

SANTAELLA, Lucia. A teoria geral dos signos: semiose e autogeração. São Paulo, Ática. 1995. p.
171
MOREIRA, Solange Silva. O ícone e a possibilidade de informação. Encontros Bibli,
Florianópolis, 2° número esp., 2º sem. 2006. p. 40
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artefato criado a partir deste, com seus valores assimilados. Enfim, cada imagem
baseada em um ícone traz em si uma série de conceitos prévios que virão à tona de
forma simultânea e inconsciente ao indivíduo detentor do conhecimento-chave, em
detrimento a leitura do material criado por si só.
Podem-se citar diversas imagens que servem de inspiração para a criação de
outras e, por cooperação com outras, resumem a intenção do autor em relação ao
material. Tanto o quadro de Leonardo da Vinci, Monalisa, ou a foto da atriz Marylin
Monroe com seu vestido esvoaçante em “O Pecado Mora ao Lado” mostram que ao
serem usados em intertextualidade com o trabalho de outros ― como o do cartunista
Maurício de Souza com sua Mônica interpretando a Gioconda e do designer
Alexsandro Palombo, que vestiu a personagem de desenho Marge Simpson com o
vestido de Monroe no filme ― podem enaltecer, modificar ou recriar o entendimento
do ícone.
No fotojornalismo podemos associar obras como a Pietá Árabe do fotógrafo
espanhol Samuel Aranda, que venceu o World Press Photo 2011, com a escultura de
Michelangelo. Enquanto esta representa o momento bíblico em que a Virgem Maria
segura em seus braços o próprio filho, Jesus, morto; aquela, com uma mulher
amparando um homem, acaba sendo, imediatamente, associada a esta. O
entendimento passa por uma esfera subjetiva, quando absorvemos os símbolos
como a cena de sofrimento extremo e compaixão. Essa construção só é possível
pela forma como o conhecimento do significado, por trás da escultura (ícone), está,
profundamente, absorvido pela nossa cultura.
A interpretação, porém, cria uma realidade única, pertencente apenas ao
observador. Caso o conhecimento da escultura ou do saber bíblico o seja privado, o
indivíduo não terá, em sua mente, o ícone que o origina, o que dificultará a
interpretação da mensagem pretendida. E mesmo que o tenha, a orientação com
que esse conhecimento será agregado a outros é subjetiva.
O uso de símbolos emblemáticos permite que o estado psicológico alcançado
pelo leitor/observador acione sua carga de emoções para entender possíveis
significados de acordo com a época em que vive.
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1.6. A imagem no viral e no varal: imagens de síntese
A internet transformou a ideia de “síntese”. Os blogs surgiram com a função
de diários online e, trouxeram uma grande prolixidade para o usuário. As redes
sociais, porém, obrigaram os internautas a repensarem seu foco no material
produzido. O Twitter, lançado em 2006, foi a rede que mais obteve ganhos nesse
aspecto, pois conseguiu ter sucesso com uma proposta ousada: fazer as pessoas
escreverem suas ideias em, no máximo, 140 caracteres. O Instagram, surgiu como
implementação, predominantemente em aplicativo (atualmente houve uma expansão
de seu conteúdo para o sistema Windows), e sua função de síntese era outra, a do
resumo de ideias e do dia-a-dia, usando predominantemente a linguagem visual; o
valor da palavra, em forma de pequenos textos e hashtags

15

, ganhou o papel de

apoio (função da imagem por séculos) da informação principal dessa rede.
A imagem digital é, em si, uma representação de imagens existentes, porém
codificada em números binários

16

, através de processo eletrônicos, passível de ser

transferida, armazenada, impressa e – muito importante para esta pesquisa –
reproduzida. Ela pode ser de dois tipos: rastreio ou vetorial.
O rastreio acontece de acordo com padrões de varredura dos bitman (bit-abit), que são a menor unidade de informação disponível na informática para
armazenamento e transmissão. Os bitmans funcionam como uma malha de pontos
(pixels17) nas fotos, e seu valores numéricos é que possibilitam a criação da imagem,
e, assim sendo, do sentido.18
André Parente no texto “Imagem-máquina: a era das tecnologias do virtual” 19,
explica que “Como lugar virtual, a imagem de síntese estabelece ligações inéditas
entre preceitos e conceitos, entre fenômenos perceptíveis e modelos inteligíveis. 20
15

16

17

18

19

20

Palavras-conceitos e relevantes precedidos pelo símbolo conhecido como cerquilha ou jogo da
velha, com o poder de se tornar um hiperlink, para busca digital de frases que também tenham
usado o termo.
Linguagem de programação da informática que envolve uma lógica matemática entre os número
0 e 1, nos conceitos de “verdadeiro” e “falso”.
Menor componente de compressão de uma imagem digital. Sua quantidade é diretamente
proporcional ao grau de similaridade com a imagem original.
Informações sobre imagem digital
<www.mestore.ca/portal/portalnews/promoschool/vectorart.pdf> Acessado em 9 de Maio às 23h53
QUÉASU, Philippe. O tempo do virtual. Rio de Janeiro: Editora 34. 1993. Extraído do livro “O
tempo do virtual” de Philippe Quéau Rio de Janeiro: Editora 34, 1993.
Idem, p. 94
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As imagens de síntese, uma nova forma de escrita que, segundo o autor,
revolucionarão a forma de se lidar com o “legível”. Isso representa uma revolução
conduzida pelas imagens digitais, pois os campos do sensível (sentido) e do
inteligível

(ao

qual

a

matemática

faz

parte)

juntam-se

para

reconduzir

representações. A arte representativa iconográfica concebe diretamente a arte
combinatória.
O nosso olhar está acostumado a imagens criadas a partir da exposição e
através da interação da luz, como fotografias e pinturas. É comum aceitarmos que a
luz é um fator determinante na produção visual, pois essa é uma construção
histórica.
Obras como a série “Cathédrales de Rouen” do pintor Frances Claude
Monet21, em que o artista fez uma série de pinturas do mesmo local em diferentes
momentos, trazem como resultado obras diferenciadas, apesar do mesmo
referencial. Monet apresentou um trabalho quase heraclitiano 22, autenticando as
características do movimento impressionista, valorizando as cores, pois os feixes de
luz mudavam a sensação do prédio. As pinturas trazem a sensação de que o pintor
está observando a catedral totalmente e naturalmente iluminada pelo sol, apesar de
seus contornos pouco assertivos (outra característica do movimento artístico eram
pinceladas largas e difusas)23.
As imagens de síntese utilizam-se da infografia para criar essa ponte entre a
forma e o visível. Estas não podem cair no conceito de serem meramente "figuras"
como o olhar costumeiro trai-se pela habitual exposição a imagens feitas através da
interação da luz, como fotografias, pois são uma linguagem antes disso. As sínteses
começam através de um processo prioritariamente matemático, e só então tornamse "imagens de síntese", adequadas a um modelo e sua relação com este - nunca
uma relação de cópia, mas sim de compensação dos limites da linguagem.
Pode-se experimentar um modelo, seja testando a sua coerência interna, seja
confrontando-o ao contexto real. Esta experimentação, esta exploração do
modelo é necessária para a sua apreensão completa. Eis exatamente o que a
21
22

23

Anexo 2
Filósofo pré-socrático, considerado o pai da dialética, que estudou o devir (a mudança). Seus
discípulos desenvolveram uma frase muito associada a sua corrente de pensamento “Não se
pode percorrer duas vezes o mesmo rio e não se pode tocar duas vezes uma substância mortal
no mesmo estado; por causa da impetuosidade e da velocidade da mutação, esta se dispersa e
se recolhe, vem e vai.”
FILHO, Mathias de Abreu Lima. (tradução) Coleção Gênios da Arte, Claude Monte, Girassol, SP.
2011
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caracteriza a simulação. A imagem de síntese é, então, o meio visual ideal
para acompanhar e guiar esta exploração. 24

As imagems de síntese são abstratas e infográficas, mas não podem ser
consideradas uma cópia, sua relação é de reprodução. Com o avanço tecnológico,
estas ganharam o poder de “imergir” no real. A digitalização permite que circule por
redes sociais virtuais.
Desde que uma informação goze das vantagens do inscrito, do cálculo, da
classificação, do superposto, disto que se pode inspecionar com o olhar, ela
se torna comensurável com todas as outras inscrições pertencentes a
realidades até então estranhas umas às outras. Compreendemos melhor hoje
este fenômeno porque todos utilizamos computadores e redes hipertextuais
que nos permitem combinar traduzir, integrar desenhos, textos, fotografias e
gráficos, até então separados no espaço e no tempo . 25

O site de humor Kibeloco possui uma série chamada “É Hoje!”, lançada em
dias comemorativos para fazer sátira a algum acontecimento recente, postado nos
jornais e sites de notícias. A produção da imagem é normalmente feita através do
uso de montagem, abordando brevemente o assunto da festividade que será
ironizada em um pequeno texto de referência e imagens que, combinadas, causam
estranheza e, por isso, o humor.
A publicação do dia 22 de Abril de 2014 referia-se ao aniversário de
descobrimento do Brasil
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, com a pintura "Desembarque de Cabral" de Oscar

Pereira da Silva (cerca de 1900) 27 fazendo menção a chegada de Pedro Álvares
Cabral a Porto Seguro em 1500; porém, abaixo desta, os autores do site procuraram
fazer referência às diversas notícias de corrupção que o país enfrentou nos últimos
anos, usando imagens-chaves dos principais autores, que alegam terem recebido o
maior dos presente, uma menção clara sobre os possíveis desvios de verbas.
Na internet, essa criação traz um conceito de imobilidade, por estar presente
e fazer sentido dentro de um contexto, além das inúmeras referências possíveis às
informações que circulam livremente pela rede, transformando o significado original
de todas as imagens utilizadas. Os internautas, como citado por Parente, não param
24
25

26
27

QUÉASU, Philippe. O tempo do virtual. Rio de Janeiro: Editora 34. 1993, p. 93
PARENTE, Andre. Imagens que a razão ignora: a imagem de síntese e a rede como novas
dimensões comunicacionais. São Paulo: PUCSP: Galáxia. Revista do Programa de PósGraduação em Comunicação e Semiótica. Vol. 2, nº 4, junho 2002.
Anexo 3
MORETTIN, Eduardo Victorio. Produção e formas de circulação do tema do Descobrimento do
Brasil: uma análise de seu percurso e do filme Descobrimento do Brasil (1937), de Humberto
Mauro. Rev. bras. Hist. v.20 n.39 São Paulo 2000
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de transformar o mundo em signos.
O autor ainda anuncia em seu artigo “Imagem-máquina: a era das tecnologias
do virtual” que essa nova linguagem, formada pela imagem de síntese, induz a uma
nova alfabetização, sem a intenção de ser vista novamente como algo natural e
podendo ser vista como uma distração. A atenção para esse processo de leitura
deve ser minuciosa, da mesma forma que lemos um escrito, assim como o ser
humano está lutando para se adequar às mudanças virtuais diárias, ele deve
entender que as imagem de síntese ainda não chegou a seu potencial.

1.7. O Meme
“Viral” é um termo da medicina que induz ao entendimento do comportamento
do vírus.

Na internet, esse termo ganhou uma nova característica, simulando

uma epidemia de informação, e representando um fenômeno de alto grau de
reprodução. Uma das maiores manifestações do conceito de viral é o “meme”.
Richard Dawkins, no livro “O Gene Egoísta”, cria o termo “meme”, usado
inicialmente para significar uma ideia ou mensagem que tenha o poder de se
autopropagar e evoluir de forma autônoma em um meio cultural. Assim como o DNA,
no corpo humano, os memes teriam a capacidade de se reproduzirem por gerações.
O autor afirma:
O novo caldo é o caldo da cultura humana. Precisamos de um nome para o
novo replicador, um substantivo que transmita a idéia de uma unidade de
transmissão cultural, ou uma unidade de imitação. "Mimeme" provém de uma
raiz grega adequada, mas quero um monossílabo que soe um pouco como
"gene". Espero que meus amigos helenistas me perdoem se eu abreviar
mimeme para meme. Se servir como consolo, pode-se, alternativamente,
pensar que a palavra está relacionada a "memória", ou à palavra francesa
meme. 28

O importante é entender que um meme tende a ser imitado rapidamente e se
desenvolve em grupos. O meme pensado em 1976, porém, não tem mais o mesmo
conceito que possuímos atualmente. O sucesso dele está baseado em tornar-se um
ícone momentâneo e até de limites regionais em um ambiente cultural. Ao contrário
do ícone, o original não é tão relevante e sim a reprodução.
28

Cf. DAWKINS, Richard. O Gene Egoísta. 1976, cap. 11.
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Nos memes da internet predominam o carácter humorístico e a linguagem em
tiras (quadrinhos), de grande apelo aos jovens. Eles precisam de adeptos para
sobressair no meio de tanta informação e, muitas vezes, prevalecerem apenas
dentro de um grupo cultural específico, sem chegar a todos os internautas. O meme
conhecido como “True Story”29 surgiu a partir de uma foto do personagem fictício do
seriado de televisão da emissora americana CBS 30, Barney Stinson (interpretado por
Neil Patrick Harris). O desenho caricato da cena dele segurando uma taça de vinho
com uma cara presunçosa começou a se propagar, acompanhando histórias
irônicas. O mesmo personagem inspirou a criação de outro meme, o “Challenge
Accepted”31 , frase de Stinson que nomeia o episódio final da sexta temporada da
série e que se tornou um meme ao acompanhar o desenho de um boneco de
palitinho com os braços cruzados e olhar forte.
As pessoas não precisam, necessariamente, saber de onde se originaram as
ideias, mas pela repetição, tendem a aprender o significado humorístico por trás dos
termos, interpretando-os e aplicando de forma correta. No artigo “Memes do
Facebook: Uma análise das máximas conversacionais”, as autoras Aleise
Guimarães Carvalho, Alessandra Magda de Miranda e Ms. Dalva Lobão Assis
descrevem: “este gênero apresenta conteúdo temático relacionado ao dia a dia de
pessoas comuns e, por isto, o estilo verbal é predominantemente coloquial com
bastante apelo ao informal e até mesmo vulgar, em alguns casos.”
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Geralmente é comum entender os memes da internet como restritivos a
propagação de imagens, mas neste procuraremos, atreladas ao significado proposto
inicialmente por Dawkins, expandir esse conceito. Ele pode aparecer nas formas
simples de uma palavra, como hashtag ou termo reutilizado em diversas sentenças,
ou em formas complexas como os vídeos do aplicativo de celular Vine, em que os
usuários usam conceitos miméticos para criar humor, fazendo referência a outros
vídeos.
Uma pesquisa da rede social Facebook, feita em Setembro de 2009, sobre o
29
30
31
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assunto “meme” foi divulgada no início desse ano. Em “A evolução dos memes no
Facebook”33, a empresa americana mostra que, no período da análise, 47 mil
usuários copiaram em seus perfis um texto livre sobre a lei que aumentaria o acesso
à saúde nos Estados Unidos conhecida como Obamacare que, em tradução livre,
dizia “Ninguém deveria morrer porque não consegue pagar por um tratamento livre,
e ninguém deveria falir porque ficou doente. Se você concorda, poste isso no seu
status pelo resto do dia.”34
Além da viralização da mensagem, foram identificadas 121.605 variações da
frase, como modificações no texto, inserções de frases e a tentativa de criação de
referências. Pode-se observar no Anexo 6 uma gráfico que expressa a quantidade
de mutações que o texto sofreu e no Anexo 7, a amostragem das principais
evoluções do meme. Aparece na métrica, inclusive, uma jogada humorística com a
saga cinematográfica “Guerra nas Estrelas” (1977) dirigida por George Lucas, em
que a frase trazia, em inglês, a frase “Ninguém deveria ser congelado em carbonita
por não poder pagar Jabba, o Hutt35”.
O estudo acontece em época precedente à introdução do botão “compartilhe”
no site, que replica o material sem permitir alteração no mesmo. De fato, os usuários
da rede estão encontrando várias formas de aumentar a adesão. Os pesquisadores
percebem, no estudo, por exemplo, que quando há instruções como “compartilhe” e
“poste isso no seu mural” há um número duas vezes maior de adeptos ao meme
texto.
Esses dados obtidos pelo Facebook apresentam grande importância social ao
fornecer uma base proveitosa para entender o comportamento de ideias transmitidas
por redes sociais e mídias digitais em geral e o poder que essa evolução tem que
conquistar mais adesões de usuários.

1.8. A Time Square é aqui
Na era digital, o indivíduo tende a acreditar que tudo é imagem. Seu nível de
33
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ADAMIC, Lada; LENTO, Thomas; ADAR, Eytan; NG, Pauline.The evolution of memes on
Facebook <https://www.facebook.com/notes/facebook-data-science/the-evolution-of-memes-onfacebook/10151988334203859?notif_t=notify_me> Acessado em 06 de abril às 07:45
No original: No one should die because they cannot afford health care, and no one should go
broke because they get sick. If you agree, post this as your status for the rest of the day.
Jabba, o Hutt é um personagem fictício antagonista da saga Guerra nas Estrelas.
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abstração no hiper-real é crescente, e o que não é ícone pode ser perdido na sua
interpretação.
Há uma pressão, no século XXI, a que estamos todos submetidos. Não
estamos só expostos; a mídia prega, também que precisamos adquirir o maior
número de conhecimento possível para não deixarmos de pertencer ao mundo. Essa
superexposição às informações acaba deixando o cidadão perdido em uma grande
quantidade de imagens que não são propriamente analisadas por ele. O seu foco
está perdido, com a necessidade tecnológica de ser um ser multitarefa, mas os
significados acabam se perdendo pela anestesia que o indivíduo começa a
apresentar em relação ao mundo. É como estar constantemente perdido em um
mundo onde todas as ruas são a Time Square 36.
A sociedade moderna contemporânea tem um tratamento diferente para a
informação e cultura, pois elas aparecessem predominantemente de forma visual
para o indivíduo. Isso transformou a forma de ação da comunicação acontecer,
principalmente quando estudamos esses meios após os avanços tecnológicos.
Houve um crescimento desenfreado da mídia e da sua influência, mas a
obrigatoriedade do “imediatismo” criou um número muito grande de imagens o que
dificulta a absorção de cada uma.
Os dispositivos digitais priorizam cada vez mais a programação direcionada
ao objeto, aumentando a adesão de figuras, como método de facilitar a sua
navegação pelos sistemas informatizados. O usuário acostuma-se com um formato
visual amigável, onde todos os ícones estão organizados em detrimento ao antigo
modelo, baseado em uma questão lógica e não organizacional.
Surge então a necessidade de propor uma solução possível para essa
“avalanche” de imagens. A corrente chamada de Ecologia da Imagem, defendida por
José Carlos Abrantes, teórico e professor da Universidade de Coimbra, que afirma
que “parece legítimo defender a necessidade de uma ecologia da imagem que
previna, que balize, que oriente, que sustente pensamentos, modos de estar e de
ser que partam da imagem, que conﬂuam na imagem.”
36
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Cruzamento de ruas em Nova York, Estados Unidos. Famosa por seu grande número de letreiros
luminosos publicitários, que foram colocados de forma obrigatória em todos os prédios. OSER,
Alan S. PERSPECTIVES: GREAT WHITE WAY; Planning for a Brighter Times Sq.
<http://www.nytimes.com/1986/12/14/realestate/perspectives-great-white-way-planning-for-abrighter-times-sq.html> Acessado em 15 de abril às 14:20
Cf. ABRANTES, José Carlos. Breves contributos para uma ecologia da imagem. Comunicação
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Na época da criação digital, assistimos a um barateamento das tecnologias e
ao aumento da manipulação para a criação de fotos. Para sobreviver, as criações
artísticas de imagens procuram soluções irreverentes. Técnicas diversificadas e
humor são objetos para a montagem de cenas, que tentam chamam atenção por se
destacar do conteúdo habitual. No próximo capítulo observar-se-á como a geração Y
está lidando com a quantidade absurda de informações e imagens que precisa
assimilar todo dia e o medo de perder algo importante que a evolução tecnológica
trouxe para a vida contemporânea.

apresentada nos V Encontros Culturais da Escola Secundária Nuno Álvares Castelo Branco.
1999, p. 2
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2. A GERAÇÃO Y
Neste

capítulo,

trataremos

de

abordar

a

possibilidade

da

recente

“classificação” em tipos de gerações ― separadas por um tempo bastante
abreviado, dada a rapidez das mudanças na tecnologia de comunicações ― a partir
do advento da bomba informática.

2.1. O mundo separado em gerações: Os antecessores
Os conceitos de “criança”, “adolescente” e “adulto” costumavam ser
compreendidos de forma estática. A partir do século XX, com o advento da
psicanálise e da psicologia, a construção dessas três figuras deu-se por meio das
predeterminações sociais das épocas; toda reconstrução do papel e comportamento
era lenta.
Atualmente, porém, é quase inaceitável que um jovem de 2014 tenha o
mesmo comportamento dos de 1914. Não é mais possível alinhar as características
individuais para comportamentos coletivos específicos. As Revoluções Tecnológicas
agilizaram os acontecimentos no mundo, e a internet transformou em diárias, as
mudanças na realidade do ser humano.
Os cientistas sociais estudam, atualmente, as “gerações”, que compreendem
os nascidos de alguma época que apresentem comportamento parecido, pois como
a PH.D. Alda Britto da Motta 38

escreve: “A geração, em um sentido amplo,

representa a posição e atuação do indivíduo em seu grupo de idade e/ou de
socialização no tempo.”
Os indivíduos da mesma geração estão expostos ao mesmo material e
discursam sobre as mesmas ideologias, o que acaba influenciando seu papel na
sociedade, no mercado de trabalho e no mercado de consumo. É comum que os
estudiosos divirjam entre seus cortes temporais, já que não é exatamente a data de
nascimento que define as características de um grupo de pessoas.
A primeira geração que pode ser citada para estudo é a “Geração Perdida”,
dos nascidos entre 1883 e 1900, que atingiu a maior idade entre a época da 1ª
38

MOTTA, Alda. “A atualidade do conceito de gerações na pesquisa sobre o envelhecimento”, in
Scielo Brasil: Sociedade e Estado, vol. 25, nº 2, Brasília, maio/agosto, 2010.
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Guerra Mundial (1914 até 1918), e voltou para os campos de batalha nos anos
seguintes, na 2ª Guerra Mundial (1939 até 1945). Essa é uma geração descrente,
que teve que ir à luta muito nova e tornou-se uma geração difícil, uma vez que teve
que lidar com os resquícios da guerra e perdeu a esperança no futuro. Samuel
Hynes em seu livro A War Imagined: The First World War and English Culture a
descreve como, em tradução livre, “ainda existente, mas desorientada, andarilha,
sem direção ― um reconhecimento de que houve uma grande confusão e
desnorteamento entre os sobreviventes da guerra no começo dos anos pósguerra”.39
Em seguida, surge uma geração que realmente foi demarcada para estudo, a
“Grande Geração”, dos nascidos entre 1901 e 1924. Apesar de nascer e crescer no
meio de guerras e da maior recessão econômica mundial, era uma geração com
grande convicção e senso de conquista. Seus filhos foram da “Geração Silenciosa”
(nascidos entre 1925 e 1942), uma geração denominada assim, pois poucas foram
as modificações alcançadas pela mesma.
Sua sucessão foi a baby boomer, de nascidos no período de 1943 a 1964,
após a Segunda Guerra Mundial. Na época, muitos soldados voltaram para suas
casas e isso aumentou os índices de natalidade. O termo “baby boom” relacionavase ao crescente número de crianças concebidas, na época, em comparação às
demais, e se popularizou ao longo dos anos. Essa geração foi jovem durante a
década de 60 e 70, em meio a Guerra Fria, e acreditou em um mundo melhor,
principalmente por meio de transformações que a arte pudesse proporcionar.
A Geração X, como descrita por M.J. Stephey40, está entre os nascidos de
1965 a 1980. Essa geração já prevê como as próximas se comportarão diante das
expectativas dos mais velhos, que veem nas possibilidades digitais uma obrigação
dos mais novos alcançarem melhores oportunidades na vida. Apesar da alta
qualificação educacional, um estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada
(IPEA), feito pelos pesquisadores Maurício Cortez Reis e José Márcio Camargo 41,
39

40
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HYNES, Samuel. War Imagined: The First World War and English Culture. London: Bodley Head.
1990. p. 386. Citação no original: “not vanished but disoriented, wandering, directionless — a
recognition that there was great confusion and aimlessness among the war's survivors in the early
post-war years”.
STEPHEY,
M.J.
Gen-X:
The
Ignored
Generation?
<http://content.time.com/time/arts/article/0,8599,1731528,00.html> Acessado em 13 de abril às
17:31
REIS, Maurício Cortez; CAMARGO, José Márcio. Texto para discussão N° 1116
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aponta que, após a entrada no mercado de trabalho, essa geração apresentou, a
seguir, um índice de metade do contingente de desempregados. Eles conseguiram
estabilizar suas vidas profissionais, mas, para compensar a defasagem inicial,
tornaram-se descrentes e trabalhadores compulsivos.

2.2. Uma possível definição para Geração Y
A geração Y é estudada através de diversos apelidos como “Millennials”,
“Echo Boomers”, “Geração Eu” e, mais recentemente, “Geração Diploma”. Seu
comportamento foi tão significativo para o século XXI que modificaram intensamente
a forma de funcionamento do mercado de trabalho. O corte principal do nascimento
dessa geração é do final da Geração X até o surgimento da World Wide Web42, mas
os autores apresentam uma divergência entre as datas.
Sidnei Oliveira, em “Geração Y: ser potencial ou ser talento? Faça por
merecer”43 estuda os anos de 1983 a 1994 como o nascimento da Geração Y.
Porém, Don Tapscott e Anthony D. Williams em seu livro “Wikinomics - Como a
Colaboração em Massa Pode Mudar o seu Negócio” 44 determinam como Net
Generation os nascidos entre 1977 e 1996, predizendo que esta seria uma geração
maior que a Baby Boomer, e que sua participação demográfica iria dominar o século
XXI.
Levando em consideração o fim do corte da Geração X para Stephey como
1980 e a criação em 1991 do primeiro website 45 em por Tim Berners, este estudo
terá como foco o corte entre 1981 até 1990, apresentado como Geração Y pelo
IBOPE46 que foi feito em 2010 com jovens de 20 a 29 anos que no Brasil chegam a
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Cohecida como www ou web, é um sistema de hipertextos interligados que funciona dentro da
rede
OLIVEIRA, Sidnei. “Geração Y: ser potencial ou ser talento? Faça por merecer” Integrare Editora,
SP. 2011, p. 13 a 14.
TAPSCOTT, Don e WILLIAMS, Anthony D. “Wikinomics - Como a Colaboração em Massa Pode
Mudar o seu Negócio” Editora Nova Fronteira S.A , RJ. 2006, p. 46 e 47
O primeiro site da história, o Cern, criado por Berners-Lee, foi publicado em 6 de agosto de 1991
e até 2014 atuais possui uma simples explicação do que é a World Wide Web. Fonte: Primeiro
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<g1.globo.com/tecnologia/noticia/2012/08/primeiro-site-publicado-na-internet-completa-21-anosveja.html> Acessado em 21 de abril às 23:29
Estudo “Gerações Y e Z: Juventude Digital da gerente de inteligência de mercado do IBOPE
Mídia”, Juliana Sawaia apresentado no Fórum de Relações com o Consumidor, promovido pela
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15,3 milhões de pessoas. Essas datas também se aproximam as propostas pelo
autor norte-americano Bruce Tulgan em seu livro “Not Everyone Gets A Trophy: How
to Manage Generation Y”

47

. Ele classificou a geração Y como a dos nascidos de

1978 até 1980, mas estudou prioritariamente aqueles que nasceram nos anos em
que Ronald Regan era presidente dos Estados Unidos da América (e seu primeiro
mandato só começa em 1981). Atualmente, essa geração deve ter de 24 a 33 anos.
Outro motivo para preferir esse corte é considerar que a geração seguinte
tenha se desenvolvido em paralelo à Internet, aproveitando de seu ganho cognitivo
para explorar as possibilidades que surgiam. Os nascidos a partir em 1991 fazem
parte da Geração Z e presenciaram a modificação do mundo real para se
encaixarem na crescente implementação do virtual, crescendo entre tecnologias
digitais e se tornando Nativos Digitais. Essa geração será ultrapassada somente
pela Geração Alpha,de acordo com Mark McCrindle 48 que começou em 2010, pois
esta tem a vantagem de já ter nascido no mundo digital.

2.2.1. E esse povo ansioso, quem pensa que é? Características
principais dos Cidadãos Digitais
Ansiedade pode ser uma característica da Geração Y, frequentemente taxada
também de individualista e narcisista. O mais provável é que por serem jovens, os
estudos evidenciem essa característica egocêntrica. Apesar das consequências de
seu comportamento, a “Y” está provando sua relevância social.
Cada geração teve seu momento de confusão e foi considerada aflita por
tentar garantir seu papel social, mas os EchoBoomers, pelas altas expectativas que
uma geração com acesso a Internet têm, estão sofrendo com o rótulo.
A expansão virtual não aconteceu de um dia para o outro; foi uma construção
que apesar de mais rápida do que o mundo estava acostumado, apresentou uma
transformação profunda na comunicação. A Geração Y não cresceu com essa
influência em sua vida, mas se adaptou às mudanças propostas pela Internet, e se
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Disponível em:
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acostumou com a ideia do mundo virtual.
Os EchoBoomers não são nem “nativos” do mundo digital, nem “imigrantes”
49

desse meio, como os precedentes, mas se encaixaram rapidamente nessa forma

de ver o mundo, e foram a primeira geração a mostrar para a

sociedade, a

importância de um olhar mais virtual. A Geração Y tem fortes valores morais e
apresenta um grande potencial para mudar o mundo e, por isso, esse trabalho fará
referência a eles como Cidadãos Digitais. Eles dominam os sensos do real e
também os principais elementos das redes sociais digitais: convergência, mobilidade
e interação.
Na geometria, “convergência” tem o significado de “encontro”, onde as linhas
são direcionadas para o mesmo ponto. Como a “quantidade” está ficando
subestimada, pois o mundo funciona em rede, conectado, e os dispositivos de
armazenamento crescem em importância e capacidade, assim surge a necessidade
de tecnologias capazes de convergir vários aparelhos em um só. Acostumados com
os processos de convergência, a Geração Y tem a capacidade de ascender os
limites físicos de uma plataforma, e centralizar várias informações em um mesmo
local, podendo esse ser ou não seu cérebro.
A mobilidade não é só um termo para representar transporte, mas como uma
variação do verbo “mover” ela surge do Latim para representar colocar em
movimento. Na era digital, a mobilidade está ligada à computação móvel e gadgets50,
encontrada em aparelhos que podem funcionar com bateria sem fio, e não presas
somente a uma conexão por causa da tomada; existe a possibilidade de serem
carregadas. A mobilidade digital para a Geração Y representa ainda o viver aqui e ao
mesmo tempo em qualquer lugar do mundo, bastando o acesso à internet.
Interação é um conceito de comunicação altamente propagado na era digital,
pois propõe uma ação ou relação entre indivíduos. Atualmente, essa palavra ganhou
um novo valor, o de “resposta”. Interagir é, acima de tudo, se fazer virtualmente
presente para o outro por um estímulo que os relacione. Várias interações que
49
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sejam capazes de conectar pessoas em uma estrutura social são a base da criação
de uma “rede social” que, ao contrário do conhecimento comum, é um sistema que
começa no off-line com sua família e se popularizou no online.
A Geração Y propaga o conceito dos “graus de separação” sem
necessariamente conhecê-la. A teoria dos “seis graus de separação” foi criada em
1929 pelo autor Frigyes Karinthy e posteriormente estudada por Stanley Milgram em
"The small-world problem" (1967) 51,e diz que todos estão ligados por, no máximo,
seis conexões ou amizades. Em 2011, o Facebook publicou um estudo que
mostrava que as redes sociais haviam reduzido esse número para “quatro graus de
separação”52, provando que Os Cidadãos Digitais estão ensinando suas empresas a
lidar com esse mundo cada vez mais tangível.
A evolução digital obriga o mercado de trabalho a se ajustar, constantemente,
mas agora este sente a obrigação de se adaptar à Geração Y. Antes de entrar no
emprego, essa geração já estava acostumada com o conceito de trabalhar em
“rede”, revolucionando a antiga forma de agir, nos locais de trabalho, com soluções
digitais “simples”. Os novos funcionários Y cobram a priorização de questões éticas
e de responsabilidade social, além da flexibilização das hierarquias, afinal, na
internet todos estão próximos.
A linguagem que estão desenvolvendo é, a melhor contribuição para o
mercado, além de ser veloz e com imagem-orientada. Os jovens Y propõem uma
relação inovadora com os clientes, com a quebra de barreiras burocráticas e a
transformação da relação de consumo em uma rede social por si só.

2.3. De quem é a culpa?
Os Cidadãos Digitais são muito subestimados, pois são apresentados como
uma geração “destrutiva”, desinformada e incapaz de absorver informação, o que os
torna irresponsáveis e ansiosos. Considerados imaturos e perdidos, eles estão com
dificuldade de provar sua capacidade, mas por quê?
Os Baby Boomers foram criados por pessoas cautelosas, que presenciaram
51
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as consequências de grandes batalhas e procuraram ensinar seus filhos a serem
cautelosos. Precavidos financeiramente, eles tentaram, durantes os anos de 1970,
criar uma nova filosofia de vida que ultrapassasse a necessidade das guerras,
principalmente com o movimento hippie nos Estados Unidos e com os movimentos
antiditadura no Brasil, mas não alcançaram seus principais objetivos e acabaram
tornando-se cínicos, políticos e individualistas.
Assim, criaram seus filhos para serem céticos, porém a vantagem da geração
X é que eles cresceram em uma época precedente à Internet, e se focaram no
trabalho, sem se rebelar. Os Baby Boomers, então, repararam que a crítica fazia mal
para a autoimagem do ser e começaram a desenvolver um alto nível de estímulo da
criança, transformando suas responsabilidades em méritos.
Os Cidadãos Virtuais cresceram com pais superprotetores, que os fizeram
acreditar que tudo daria certo para eles e incentivaram os seus traços narcisistas,
estimulando sua autoestima.
A Geração Y foi criada com ideologias de instantaneidade. Esse
comportamento apresentado pelos adultos é, em geral, característico dos
adolescentes. Eles foram convencidos pelos pais e educadores que mereciam o
melhor e que o mundo deveria reconhecer isso.
Ao se dar conta de sua mediocridade, a geração acredita ser impotente, pois
o que importa não é mais mudar e melhorar o mundo, como as gerações que
sofreram as Grandes Guerras acreditavam; o importante agora é o seu lugar no
mundo. Essa frustração causa um distanciamento do mundo real, onde a
autopercepção é requisitada e, consequentemente, a aproxima do virtual, onde ele
pode se recriar.
Essa geração teve grandes oportunidades em termos de estudo, pois os Baby
Boomers, em vista do mercado competitivo e das oportunidades que gostariam de
ter tido, privilegiaram a educação na vida de seus filhos e a internet provou o
sucesso destes e sua habilidade no acesso à informação. Mas, como o Instituto
Paulo Montenegro, responsável pelo Indicador Nacional de Analfabetismo Funcional
(Inaf) percebeu, a instrução não está necessariamente sendo aproveitada: “O
percentual da população alfabetizada funcionalmente foi de 61% em 2001 para 73%
em 2011, mas apenas um em cada 4 brasileiros domina plenamente as habilidades
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de leitura, escrita e matemática”
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O termo “Geração Diploma” foi cunhado pela jornalista da BBC Brasil, Ruth
Costa54, para representar os jovens que, apesar da formação universitária, não
apresentavam uma evolução no mercado de trabalho. No estudo de Juliana Sawaia
para o IBOPE Mídia, eles provaram que são ambiciosos (75% querem atingir o topo
mais alto de suas carreiras), mas também admitiram ser impulsivos. Os
“Diplomados”, mesmo com falhas de conhecimento do nível de ensino médio, se
esforçam para alcançar a universidade. Esse problema aumenta quando o mercado
de trabalho não sente que essa ambição combinada com problemas de instrução é
uma ação positiva.
O aumento de acesso à informação aumentou as chances profissionais, mas
também aumentou a demanda por qualificação. Os “Diplomados” sofrem com
problemas básicos de educação, mas o ensino superior no Brasil também é
deficiente, desde a formação dos cursos. O Ministério da Educação publicou no
“Diário Oficial” de 19 de dezembro de 2012 a relação dos 200 cursos superiores que
teriam seu vestibular proibido em 2013 por não apresentarem conceito satisfatório,
na pesquisa do Conceito Preliminar de Curso (CPC) com as medições realizadas em
2008 e 2011.
A escassez de significado das informações perante o todo, que o ser humano
está exposto, causa fobias modernas. O indivíduo possui várias figuras importantes
e de sucesso que, provavelmente, tornam-se seus ícones ao longo do tempo.
Acompanhando suas postagens pela Internet ele se dá conta de que não pertence
àquela realidade, se assusta com a possibilidade de ser insignificante e começa a
agir de forma narcisista. O sujeito não consegue mais filtrar a realidade por tempo
suficiente a passar a aceitar que o “comum” não é uma desgraça.
Assumir as responsabilidades de uma vida adulta, então, está fora de
questão. Isso parece muito medíocre para um ser que não foi exposto a críticas.
Essa geração se tornou “adulescentes”, uma expressão dos anos 90 que identifica
uma pessoa que se comporta como adolescente mesmo sem idade para sê-lo.
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Instituto Paulo Montenegro e Ação Educativa mostram evolução do alfabetismo funcional na
última década <www.ipm.org.br/ipmb_pagina.php?mpg=4.02.01.00.00&ver=por> Acessado em 11
de abril às 04:01
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Dependente dos pais e influenciados pelos ícones, não querem assumir obrigações
que possam trazer infelicidade. Quando James Matthew Barrie escreveu Peter Pan
ele não pensou que uma geração inteira poderia ser caracterizada pelo
comportamento do personagem que não queria crescer.
Os Cidadãos Virtuais têm dificuldades de manter-se em empregos e,
constantemente, mudam suas carreiras, pois sem gratificação instantânea, não
conseguem lidar com responsabilidades e fracassos.
Até o 4 de Maio de 2014, o vídeo original do discurso “You are not special” 55
do professor de inglês David McCullough para a turma de formandos de 2012 de
Wellesley High School no site de vídeos Youtube apresentava mais de 2 milhões de
visualizações e a maior parte dos 4 mil comentários parabenizavam a coragem do
professor. Provavelmente por isso, o fato assustou tanto os alunos.
McCullough falou sobre o resultado da ilusão da grandeza individual da
Geração Y, em tradução livre, “Você vê, se todo mundo é especial, então ninguém é.
Se todo mundo ganha um troféu, troféus perdem seu significado.” 56
Além disso, afirma que o senso de dever cumprido e sua relevância na vida
devem ser alcançados, pois não cairão em seu colo. No final do discurso
McCullough revela que sua intenção com esse discurso era abrir os olhos dos
formandos para que não acabassem mimados ou infelizes com a realidade, e
pudessem seguir seus sonhos sem se preocupar com o conceito de “sucesso”.
A verdade é que não há culpa, há uma sucessão de fatos históricos e
comportamentos aprovados socialmente que tornaram essa Geração Y o que é, mas
que, como todas as outras gerações passíveis de estudo, podem transformar a
realidade e, consequentemente, o mundo.

2.4. Se caiu na rede, é peixe: O lado sombrio da força
O ser humano é um ser social, e por isso esse motivo é claro o porquê de as
mídias sociais exacerbarem o sentido de interação e pertencimento. A sociedade
atual abre precedente para uma exploração da informação e da cultura de forma
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v=_lfxYhtf8o4> Acessado em 16 de abril às 22:10
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visual.
Os Cidadãos Digitais estão, diariamente, expostos a uma grande quantidade
de imagens; além da superexposição virtual, figuras preenchem todos os espaços
de televisão, jornais, revistas e outdoors. A quantidade de informação visual é tanta
que acaba anestesiando a percepção do ser em relação ao mundo, preterindo uma
compreensão completa. Ao focar em um conteúdo, parece que se exclui os demais
assuntos comentados em seu meio de convivência.
A este fenômeno da incapacidade de filtrar exatamente os elementos vistos,
por presunção de que há um conteúdo melhor que não está sendo acessado,
relaciona-se uma forma moderna de ansiedade social que o pesquisador Ph.D. das
Universidade da Califórnia, Universidade de Rochester e Universidade de Essex
Andrew, Przybylski nomeou de “Fear of Missing Out” (em tradução livre para o
português “medo de ficar por/de fora”) ou FoMO.
Um estudo do site MyLife.com57, publicado em 16 de Janeiro de 2013 (anexo)
apresenta dados alarmantes: a cada três usuários de rede social, dois apresentaram
sintomas de FoMO. Dentre os jovens da Geração Y (entre 18 a 34 anos), 38% se
“loga” em alguma rede social assim que acorda. 58
De acordo com Przybylski, esse fenômeno da dificuldade de apreensão,
afasta a percepção do real fator objetivo de análise, não extraindo os significados
representantes do “aqui e agora” e sim uma superficialidade relacionada à agilidade
necessária para estar conectado a diversas informações diferentes, dispostas em
um curto espaço de tempo. O MyLife.com estudou o fenômeno e descobriu que 56%
dos pesquisados apresentava sintomas do FoMO. 59
Em virtude dessa necessidade de se estar sempre inteirado dos fatos, surgem
ainda outras consequências. A Geração Y acha que por ter crescido em um mundo
em constante transformação e terem se adaptado bem às mudanças, é capaz de ser
multitarefa60 melhor do que qualquer outra, mas a verdade, é que os indivíduos que
a ela pertendem são constantemente distraídos pelo vício em seus celulares. A
Rede social com mais de 60 milhões de usuários que abrange diversas plataformas e sites em
um só sistema.
58
Cf. Anexo 8, Fonte: Social Media Overload – Are You Afraid of Missing Out? <www.mylife.com>
Acessado em 16 de abril às 23:14
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Cf. Anexo 9, Fonte: Social Media Survey Says: We’re Overwhelmed! <www.mylife.com> Acessado
em 16 de abril às 23:47
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pesquisa feita por Juliana Sawaia para o IBOPE Mídia constatou que 95% dessa
geração, no Brasil, possui aparelhos celulares ,e 78% deles consideram este item o
mais importante do dia a dia.
A circulação rápida de informações expôs os Echo-Boomers a imagens de
resultados instantâneos como padrão de vida, e fez com que fossem instruídos a
abstrair situações, diariamente. Para o autor Simon Sinek 61, essa geração quer
trabalhar e está disposta a isso, mas o que muitos classificaram como busca por
seus direitos é, na verdade, impaciência. Esse traço impede que dediquem tempo e
esforço para chegar até o final dos seus objetivos.
A pesquisadora PH. D. Susan Weinschenk 62 sugere que a dopamina pode ser
responsável por esse comportamento. Ao contrário do conhecimento popular, os
estudos atuais feitos por Kent C. Berridge and Terry E. Robinson 63 provam que esse
neurotransmissor não está necessariamente ligado ao “prazer”, mas à “busca” e ao
“cumprimento” de metas. Com meios tão refinados, de se conseguir informação, a
Geração Y apresenta sintomas reais de vício. Os barulhos do celular anunciando o
recebimento de alguma mensagem ou interação acionam os níveis de dopamina. A
antecipação causa mais estímulo cerebral que o próprio ato de receber, ainda mais
quando associada à imprevisibilidade com que a informação pode chegar; sem um
sistema de saciedade, a dopamina causa um círculo vicioso.
Esses

mecanismos

do

vício

suprimem

a

necessidade

de

manter

relacionamentos reais, trocando-os por mecanismos tecnológicos que forjam
estímulos sociais ao ponto da Geração Y achar que essa farsa é real e que não
estão mais sozinhos, pois fazem parte de uma rede social virtual gigantesca, maior
do que qualquer outra, que conseguiriam alcançar fora da Internet. O sentimento de
pertencimento é importante, assim como estar em contato com pessoas que
acreditam nas mesmas crenças ou possuem a mesma moral, pois faz com que o ser
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humano se sinta fora do perigo constante. Essa organização, mesmo que mental,
dá segurança para enfrentarem os problemas que no mundo moderno podem ser de
competição.
O tempo também foi transformado, tanto na forma pessoal quanto na
profissional, em uma mercadoria, sem retorno ao longo de suas vidas; e o
comprometimento que é necessário para “desperdiçar” tempo em alguma coisa,
torna os “Ys” sedentos pelo sucesso, sem ter a vontade de gastar energia nessa
tarefa. Assim, acabam armados para o fracasso, pois não permanecem tempo
suficiente em uma ação a fim de torná-la bem sucedida.
Sinek ainda vai mais longe e prevê que essa geração terá problemas ao
tomar a posição dos mais velhos nos governos e à frente de empresas; e não
saberá lidar, propriamente, com pessoas fora do virtual, pois, diz ele, que os
EchoBoomers, possivelmente, serão viciados em remédios e comportamentos antisociais.

2.5. O papel da cidadania digital para o futuro
A Geração Y possui uma constante obsessão pelos celulares, pois sente a
necessidade de estar sempre conectada; e a mobilidade tecnológica permitiu isso.
Não são mais seres dualísticos; acoplam seu virtual e real em um só, visto que a
hiperrealidade deles é o fluxo entre o conectado e o desconectado, pois, na verdade,
nunca estão offline. Os Cidadãos Digitais estão abrindo precedente para as demais
gerações, em termos de possibilidades de trânsito entre o real e o virtual e não só
entre as abas do navegador do computador.
A desatenção cria o movimento entre abas e permite criar mais informação,
que relacionada ao real, muda a forma de comunicação. Os conteúdos de cada aba,
interligados, são capazes de produzir novos conhecimentos e a capacidade de
“memorizar” acaba ficando ultrapassada; além disso, a mobilidade tecnológica
permitiu viver em nuvem, ou em outras palavras, a computação em nuvem, em que
o armazenamento não é no âmbito físico, mas na própria Internet.
Por conceito, eles realmente vivem em nuvens, tanto quando expressamos o
quanto são distraídos, como no conceito da computação de nuvem ou, mesmo,
referindo-se como são superconectados. Não são mais seres dualísticos, pois
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acoplam seu virtual e real em um só; ambos os sentidos devem se complementar
para criar uma nova existência. Na verdade, nunca estão offline já que a mobilidade
tecnológica permitiu uma constante vinculação com o digital.
Até mesmo a “ansiedade” deles pode trazer benefícios. Sem qualquer
intenção de parecer “Pollyanna” 64, pode-se citar o estudo feito pelos cientistas do
Suny Downstate Medical Center (NY) 65 , que propõem a associação entre ansiedade
e inteligência. Os pacientes com distúrbios de ansiedade e pacientes saudáveis
tiveram seus Quocientes de Inteligência (QI) comparados, e os ansiosos
apresentaram um QI maior que os demais66.
Preocupar-se
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espécie

a

evitar

situações

perigosas,

independente de quão longínquas possam parecer e a escolha do tipo de tomada de
decisão entre fugir ou lutar. A redução de chances de que algo dê errado é uma
característica inteligente, pois garante a sobrevivência.
No mercado de trabalho, a ansiedade da Geração Y pode ser positivamente
associada ao imediatismo da tomada de decisões, que atende às necessidades dos
chefes quanto à priorização de ações. Os Cidadãos Digitais, dentre muitas
qualidades, não se sujeitam a atividades que não fazem sentido em longo prazo e
poupam o tempo que seria gasto de forma desnecessária, esta característica precisa
ser levada em consideração para o benefício das empresas.
Falando em “fazer sentido”, essa geração evidenciou a falha da educação
tradicional em relação à internet. Honestamente, no século XXI não é difícil ouvir um
aluno duvidando da necessidade de um trabalho ou questão requisitada.
A máxima da internet “Se não está no Google, não existe” é uma referência
ao buscador criado por Larry Page e Sergey Brin, o site mais acessado do mundo 67.
O problema dessa frase é que nem todo o conhecimento está na internet, mas na
cabeça dos Cidadãos Digitais e Nativos Digitais; não há motivo para as informações
não estarem mais em rede. E se algo existe na internet, com o fácil acesso de
64

Pollyanna é um romance de Eleanor H. Porter publicado em 1913. A personagem principal
pratica o “jogo do contente”, em que procura algo de bom em tudo.
65
COPLAN, Jeremy D.; MATHEW, Sanjay J.; MAO, Xiangling; HOF, Patrick R.; GORMAN, Jack M.;
SCHUNGU, Dikoma C. The relationship between intelligence and anxiety: an association with
subcortical white matter metabolism
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3269637/pdf/fnevo-03-00008.pdf> Acessado em 30 de
março às 06:04
66
Anexo 10 – Figure 2 do estudo.
67
Anexo 11.

35
alguns cliques, pra que decorar dezenas de fórmulas, nomes de rios e datas?
O conhecimento precisa começar a ser integrado. As novas gerações estão
preparadas para compor quebra-cabeças de entendimento entre as informações que
encontram nas pesquisas digitais e as notícias (do real).
O que os professores previram como os “novos analfabetos”, com dificuldade
para ler, entender e se concentrar, são os criadores de um novo alfabeto visual, uma
linguagem imagética diferente, baseada no “storytelling” 68 jornalístico que começa a
prevalecer como comunicação entre os jovens.
A Geração Y não absorve pouco; eles estão expostos a várias imagens,
vídeos e sons. Na verdade, eles absorvem muito, mas interpretam pouco, pois não
os ensinaram a filtrar propriamente o que é recebido pelos estímulos sensoriais.
Na edição de Outubro de 2009 da Revista Galileu 69, a jornalista Rita Loiola
escreveu que os indivíduos da Geração Y seriam responsáveis por uma "revolução
silenciosa", diferente dos moldes revolucionários propostos pela Baby Boomer, mas
com tanta força quanto. Ela, provavelmente, se referia a uma “revolução virtual”,
mas apesar do comportamento duvidoso evidenciado previamente, os Cidadãos
Digitais mostraram seu papel político de forma surpreendente em Junho de 2013, no
Brasil.
A Revolução dos 20 Centavos de junho de 2013 marcou a história brasileira
dessa geração que, antes, acreditavam estar estagnada pela pressão midiática. Eles
não só assistiram, mas protagonizaram o evento e, mesmo que as demais gerações
analisem de forma descrente o movimento e suas possíveis “conquistas”, é preciso
reconhecer que a Geração Y brasileira mudou a opinião que o mundo tinha sobre
ela.
O termo “Cidadão Digital” se torna ainda mais pertinente quando se analisa o
panorama nacional, pois eles entendem a importância de usar os mecanismos
virtuais para debater política e lutar pelos seus direitos. Apesar de descrentes, o
mundo está começando a entender o poder dessa geração na luta pelos seus
direitos, e os perigos que ela pode trazer para o sistema atual quando sai da
Internet.
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3. O Jornalismo Y
O jornalismo do século XXI enfrenta problemas para se transformar do
modelo tradicional para algo atrativo aos olhos acostumados com o virtual. O
principal deles é conciliar propriamente o conceito de como ser “visual”, “rápido”,
“eletrônico” e, ao mesmo tempo, “informativo”, pois, como Caetano Veloso se
perguntou em “Alegria, Alegria”: quem lê tanta notícia?

3.1. As resistências jornalísticas ao digital: Oposição ao mercado
O jornalismo tem como função inicial o papel de elemento de transformação,
ao construir, socialmente, uma realidade. Na busca pela “objetividade” e “pureza” do
conteúdo, os jornalistas foram tentando separar seu campo de atuação dos
impressos “sensacionalistas” ao produzirem análise. Eles, no entanto, preferem
acreditar numa visão platônica de que seu trabalho é um reflexo da realidade,
apresentando os acontecimentos do cotidiano com imparcialidade. Porém essa
filosofia possui diversos problemas.
A imprensa não consegue refletir sobre a realidade total dos fatos
acontecidos, posto que esta é criada por sujeitos e sujeitos têm pontos-de-vista
singulares. Mesmo com a preocupação de manter uma imparcialidade, cada
indivíduo transmitirá uma versão diferente da realidade: a sua. Além disso, os
valores expressos pela ética e reputação não são os únicos fatores de visibilidade
do jornal, dependendo, fortemente, de como esses valores atingirão sua receita
(nível de venda).
Felipe Pena70 ao falar sobre o campo jornalístico do ponto de vista do
mercado, caracteriza a Teoria Organizacional e deixa claro: “o jornalismo é um
negócio. E, como tal, busca o lucro.” (PENA, p.135). O público é “cliente” e o jornal,
como marca, precisa atender as demandas criadas por este.
A sobrevivência de uma revista, jornal impresso ou televisivo acontece por
causa dos anunciantes dispostos a investir nesse meio. Para garantir a captação de
recursos e viabilizar a programação, é necessário manter o interesse de audiência.
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Pierre Bourdieu71 também trata do tema em seu livro “Sobre a televisão”, mas do
ponto de vista dualista do jornalista. Ele retrata a diferença entre os valores
jornalísticos e o pólo comercial que cerca qualquer produto, inclusive os culturais; e,
principalmente, se as receitas dos impressos provêm de publicidade ou de ajuda
estatal.
Os

trunfos

usados

pelos

produtores

de

certos

telejornais

passam

despercebidos para os espectadores, mas é obtido através de uma censura
estrutural. Todo esse processo gera uma amnésia permanente, onde só o novo é
apreciado. Um outro efeito do jornalismo moderno, que temos, somado ao “furo”, é a
grande busca por vencer a concorrência, o que e gera outro problema: a
uniformidade da oferta por causa da vigilância permanente. Essa unificação origina
uma produção baseada em “valores seguros” e prescritos por terceiros, com
reprodução de falas que, muitas vezes, sofreram com outras estruturações.
O enfraquecimento da autonomia política transforma a figura do jornalistarepórter em um “guardião dos valores coletivos”, apesar de faltar nele a verdadeira
intenção democrática de informar. A influência do jornalismo ainda reforça a
submissão de agentes comprometidos às reivindicações mobilizadoras pela
expressão que recebem da crescente lógica do mercado.
Em suma, é fácil observar conceitos que separam o sucesso de vendas como
um processo inverso à seriedade jornalística, quando, de fato, o jornal é um órgão
diretamente dependente do mercado. O “furo” ou a notícia mais nova é uma
consequência das demandas do pólo comercial. Há, atualmente, um vício pela
atualidade, principalmente nos jornais televisivos, que transformou a forma de
hierarquizar a notícia. Sua importância agora é obtida através da renovação
permanente, procurando mais velocidade na atualização do veículo.

3.2. Competição com o digital
A Internet trouxe uma sublevação dos jornalistas que, na tentativa de
“resgatar” ou manter a imagem de um “jornalismo de valores”, preferem ser distantes
e desinteressados no momento de apresentar os fatos. Esse desinteresse, porém,
está apresentando um atraso para o público, não no nível do “furo”, mas um atraso
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na linguagem digital. Na era do online, o efeito do discurso pode ser considerando
mais importante do que o discurso em si.
A transformação do tradicional para o virtual não quer dizer, necessariamente,
que o formato atual é precário, mas sim que uma nova linguagem visual está sendo
criada pela Internet e é altamente difundida pela Geração Y, então não acompanhar
essa mudança causa um desgaste na função jornalística. Não basta apenas a
digitalização do conteúdo em uma versão de Internet do jornal (site), aplicativos ou
em redes sociais, mas é preciso uma transformação nos ideais.
Um site que parece um impresso perde sua função no campo das potências
analógicas. Assim como um app de celular72 que possui as mesmas funções de um
site, inibe umas das principais vantagens dessa tecnologia: a implicação prática e
útil na vida do público-alvo. Se há um perfil da marca em uma rede social e esta não
interage, perde sua relevância. Infelizmente, o jornalismo brasileiro está em
constante competição com o mundo digital.
No início do século XXI, observou-se, no campo jornalístico, um temor ao
potencial dos Blogs73, que deram a possibilidade de diversas pessoas postarem seus
pensamentos e experiências sem limite de alcance de público, já que todos os
usuários da Internet poderiam ter acesso ao conteúdo; alguns tentaram prever, na
época, que os Blogs iriam substituir a necessidade do jornal.
A solução encontrada pelos jornais foi incorporar colunistas e articulistas
online que postariam notícias em forma de blogs, com certo nível de liberdade maior
que as características limitadoras de tamanho de foto, fonte e características. Hoje,
os jornalistas aceitaram que blogueiros relevantes recebem a mesma atenção social
que eles.
Atualmente, os jornais estão em guerra não declarada com as redes sociais.
Há uma resistência de alguns programas de televisão em falar o nome ou mostrar o
logo de mídias sociais como: Facebook, Twitter74 e Instagram.
Além da preocupação com o “furo”, eles precisam começar a pensar em como
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Também conhecido como “aplicativo móvel” é um software criado especificamente para
dispositivos móveis (celulares, smartphones, tablets...)
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entrar) que representa entradas de textos pessoais na Internet, como uma espécie de diários
onlines.
Globo proíbe citação de Facebook e Twitter . Disponível em:
<www1.folha.uol.com.br/mercado/2013/05/1287842-globo-proibe-citacao-de-facebook-etwitter.shtml> Acesso dia 10 de maio de 2014 às 20:17
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não deixar a notícia se perder entre tantas outras formas de informações e como
agir quando as ideias não convergem e deixam apenas parte de sua relevância na
vida dicotômica do individuo. Talvez falte maturidade virtual para admitir um vínculo
significativo e positivo com as tecnologias digitais; os jornalistas da Geração Y
poderão ensinar isso aos mais velhos com um novo jornalismo digital.

3.3. Quebrando a banca
Na ascensão dos Blogs surgiu uma palavra nos Estados Unidos que foi
incorporada aos diários on-line femininos por diversos outros países: o copycat.
Esse termo representa uma pessoa que copia o conteúdo da outra sem o
consentimento da mesma, com a principal ênfase em termos de cópia visual. Muitas
definições usam termos como fake (falso, em inglês), sem originalidade e mímicos.
O site Urban Dictionary, que tem como proposta a criação de um dicionário de
termos populares e jovens, descrito pelos mesmos, apresenta uma entrada em
200575 no site sobre o termo, algo como “um indivíduo detestável, que, de forma
doentia, tem prazer em copia, imitar, emulando, simulando ou imitando as palavras,
gestos e expressões de outro indivíduo (..) Típico dos jovens de seis anos, mas que
não é incomum em advogados 34 anos de idade.” (em tradução livre)
Essa opinião mostra, claramente, o que a Geração Y pensava da falta de
crédito no material que circulava na Internet em 2005; mas as demais definições do
site ao longo dos anos vão ficando menos intensas até a entrada mais recente que
apresenta uma conformidade ao afirmar que “infelizmente haverá copycats depois
de um incidente” 76 (em tradução livre).
Obviamente, um nível de crédito deve ser preservado, mas, teoricamente, um
histórico de buscadores da Internet pode remediar isso. Para os internautas, o
conceito de “autoria” é uma utopia que está ficando ultrapassada já que falta à
sociedade assumir esse conceito de forma diferenciada.
As conexões que são capazes de produzir novos conhecimentos são
questões mais plausíveis no fluxo de informação do que no egocentrismo do
reconhecimento da autoria, pois isso interfere nas possibilidades de transformar
75
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Anexo 12, Fonte: Copycat <www.urbandictionary.com> Acessado em 05 de março às 02:30
Anexo 13 idem. No original, “Unfortunately, there will probably be many copycat/copycats after the
incident.”
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sentidos e criar algo novo. O conhecimento precisa ser transmitido e as limitações
da “autoria”, como se conhece, precisa mudar.
Não é à toa que o termo copycat foi entrando em desuso nos últimos anos.
Como visto anteriormente, os memes dominaram a mentalidade dos usuários da
Internet, que já não se preocupam mais com a origem da imagem, mas sim com o
conteúdo que sua recriação proporciona. Isso não impede que eles percebam as
referências e créditos, e que não sejam ultrapassados pela intertextualidade
alcançada entre os meios.
Um estudo da Universidade Estadual de Michigan 77, feito pelo Instituto de
Psicologia, mostrou que os jovens estão desconfiados do conteúdo que lêem online,
principalmente no Twitter, pela falta de procedência dessas informações que nem
sempre têm espaço nos 140 caracteres para crédito. É provável que, pela não
familiaridade com o autor do material, eles o desacreditem, mas, assim como 6%
dos pesquisados dentre a Geração Y disseram acreditar na publicidade on-line78,
94% usam uma fonte como guia e busca de segurança, na opinião de conhecidos 79.

3.4. O discurso informativo virtual: As inúmeras possibilidades
Assim como uma criança de quatro anos, a humanidade entrou no período
intuitivo80 de Piaget, também conhecido como a famosa “fase dos porquês”, pois há
não só um desejo, mas uma necessidade de explicar os fenômenos digitais.
Novamente, o indivíduo ganha uma possibilidade histórica de questionar sua
realidade e fantasiar possibilidades, até dramatizando o que é reconhecido por ele;
ainda assim, como na criança, não há uma construção ideológica que ultrapasse
seus pontos de vista, mas já reúna experiências para reorganizar o mundo.
O poder está nas mãos do cidadão, pois um celular não é capaz de fazer um
estrago em si; ele é uma espécie de canivete suíço eletrônico 81, uma ferramenta de
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Jovens são desconfiados do que leem no Twitter, diz pesquisa
<http://oglobo.globo.com/sociedade/jovens-sao-desconfiados-do-que-leem-no-twitter-dizpesquisa-12488677> Acessado em 05 de março às 02:37
Millennials as Brand Advocates <http://www.socialchorus.com/resources/millennials-as-brandadvocates/> Acessado em 05 de março às 03:41
Geração Y: publicidade é “chata” para apenas 3%
<http://www.meioemensagem.com.br/home/marketing/noticias/2012/12/04/Geracao-Y-publicidadee-chata-para-apenas-3-.html> Acessado em 05 de março às 03:22
LIMA, Lauro de Oliveira. “Piaget para principiantes.” Grupo Editorial Summus, 1980. P. 215
JENKINS, Henry “Cultura da Convergência” Editora Aleph, SP. 2009. p. 31.
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várias possibilidades, mas do usuário. Esse movimento de confusas modificações é
fruto da ruína do sistema antigo real antes mesmo que os novos modelos sociais da
realidade virtual estivessem prontos. O conceito de “jeito certo” está ligado a uma
“condução”, e as empresas estão aprendendo, aos poucos, a importância de não
quererem estar isoladas, mesmo que na liderança.
A convergência pode ser considerada um fluxo de conteúdos ou pessoas
entre mídias (transmídia82), porém uma das características mais importantes para o
jornalismo é colisão entre mídias, antigas e novas. O fator alternativo e intransigente
é cruzado com o corporativismo e cria-se a possibilidade de se fazer conexões entre
informações dispersas, criando novos conceitos.
O jornalismo que aproveitar a Internet, propriamente dita, para experimentar a
convergência de várias linguagens, em especial com a complementação entre texto,
imagem e som. Uma ferramenta muito explorada pelos radio jornalistas digitais e
bloggers é o podcast de áudio com feed RSS83, a publicação regular de arquivos de
áudio produzidos por uma pessoa ou grupo pequeno, com um objetivo (entrevista,
matéria...). A diferença é que esta não possui a rotatividade e perenidade das rádios,
permitindo a um usuário que acompanhe as atualizações do site, escutar também o
material que sempre estará disponibilizado no mesmo endereço, dentro da
tecnologia de podcasting, no compartilhamento coletivo de arquivos de vídeos e
imagem.
As imagens, tanto a estática quanto a em movimento, que são partilhadas,
podem ser produzidas sem uma ilha de edição. Graças a tecnologia, dentro de um
computador, o jornalista pode utilizar programas e montar seu material. Os canais de
vídeos da Internet funcionam com a mesma ideia do podcast: alguém envia seu
material, o qual ficará disponível para diversos usuários da rede ao redor do mundo.
Também existe a possibilidade de uma criação em larga escala uma vez que
toda notícia importante tem espaço para ser contada e qualquer um pode exercer
esse poder de criação sem passividade, ainda mais na cultura participativa criada
pelas redes.
O processo da convergência, Henry Jenkins (2009), no entanto, é consolidado
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Termo que representa uma comunicação integrada entre mídias.
Feed (alimentação) está ligado a constante atualização e RSS é uma ferramenta que possibilita
aos usuários se inscrever para acompanhar as novidades.
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de fato dentro dos cérebros dos usuários digitais e em suas interações em redes
sociais. Este é um processo interno onde a função muda e o ser é capaz de assumir
o controle das mídias; talvez aí more o pesadelo dos jornalistas.

3.5. Comece por um novo começo84
Os ativistas digitais ou ciberativistas, em geral, são considerados preguiçosos,
pois usam seu sentimento de culpa ou pena para fazer sua parte de forma que não
tenham de se engajar fisicamente com a ação; o que é chamado de ciberativismo 85 é
uma forma de transcender às amarras culturais e políticas e chamar a atenção dos
tradicionais para o poder de uma informação nova que é contestada. Algumas
formas mais comuns são: abaixo assinados virtuais, o uso coletivo de hashtag e
postagens
No dia 23 de abril do presente ano, o mundo presenciou a ascensão da
hashtag #bringbackourgirls, que trazia um assunto até então ignorado pela mídia: o
sequestro de 276 meninas adolescentes 86 com idade entre 12 e 18 anos, que foram
levadas de dentro de sua escola em Chibok, Nigéria, no dia 15 de abril 87 pelo grupo
radical islamita Boko Haram. A expressão “traga nossas garotas de volta” (em inglês,
bring back our girls) foi usada na mesma data pelo ex-vice-presidente do Banco
Mundial da Áfria, Oby Ezekwesli, e, provavelmente, originou a hashtag88.
Obviamente o problema levantado pelos usuários das redes sociais não era
em relação aos sexos na África ou a opressão feminina 89, como enunciado pelo
escritor Teju Cole no Twitter, mas a ação de um grupo extremista cujo nome significa
“a educação não islâmica é pecado” e que desde seu surgimento em 2009 provocou
mais de 3.000 mortes no país. No início do ano, a ação violenta dos terroristas era
84
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Referência ao livro “Alice no País das Maravilhas” (1985), de Lewis Carroll, capítulo 12.
Um anglicismo de “ciber” e “ativism” representando um ativismo virtual.
Pesadelo continua: entenda o sequestro das centenas de jovens na Nigéria
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reportada, mas nem isso serviu como alerta às autoridades mundiais, incluindo o 19
de fevereiro de 201490, quando um ataque à cidade Bama deixou 47 mortes, e outro
ataque 6 dias depois91 quando mataram e cremaram 59 alunos internados. O maior
ataque registrado pelo grupo foi um dia antes 92 do sequestro das adolescentes,
quando foram registradas 71 mortes e 124 feridos.
A hashtag chamou a atenção também de celebridades como a atriz
humanitária Angelina Jolie93 e a primeira-dama dos EUA, Michelle Obama 94, que
postou uma imagem segurando uma folha, com a

hashtag, e fez um

pronunciamento95 direto da Casa Branca antes do Dia das Mães de 2014 sobre sua
indignação para com o episódio. O problema é que o assunto mantinha-se
desconhecido pelos políticos e ignorado pela mídia.
No dia 8 de maio96 uma carta aberta coordenada por The B Team, Femmes
Africa Solidarité, Mo Ibrahim Foundation, UN Foundation e Walk Free
Foundation pedia para todos os governos locais, nacionais e regionais ajudarem no
resgate das adolescentes. Esse documento foi assinado por 43 personalidades
engajadas na luta pelos direitos civis. O crescimento foi exponencial até a data de 9
de maio, uma sexta-feira, chegando a 477.716 menções nas redes sociais 97.
Muitos compararam a outro ciberativismo que chamou a atenção mundial, o
#Koni 2012, que retratava um movimento originado na Califórnia, Estados Unidos,
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Militantes do grupo Boko Haram matam 47 na Nigéria, diz polícia
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de março às 16:10
Michelle Obama posta foto em apoio às meninas nigerianas
<http://veja.abril.com.br/noticia/internacional/michelle-obama-posta-foto-em-apoio-as-meninasnigerianas> Acessado em 09 de março às 16:13
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baseado em documentário, que se tornou viral, da produtora Invisible Children, Inc. 98
denunciando um criminoso de Uganda chamado Joseph Kony. O vídeo ganhou o
título, em 2012, de campanha a passar mais rapidamente o número de 100.000 de
visualizações99. O trabalho foi extremamente criticado e desacreditado pelas
autoridades, entrando no esquecimento e não cumprindo o seu objetivo.
O movimento #bringbackourgirls, porém, começou na Nigéria, um país
Africano, sobre um problema próprio, e ganhou apoio mundial. A discussão sobre o
sequestro se expandiu para que todos tivessem entendimento sobre os problemas
africanos, obrigando a mídia a tratar do assunto. Em 07 de maio o presidente dos
Estados Unidos e marido da primeira dama, Michelle, Barack Obama, ofereceu
publicamente ajuda militar100 e o presidente da França, François Hollande, anunciou
quatro dias depois101 uma cúpula de líderes africanos para discutir o caso do
sequestro e questões de segurança nos países envolvidos.
O poder demonstrado por uma hashtag pode ser assustador, mas as redes
sociais aumentam o potencial controlador da Geração Y quanto ao que querem
consumir de informação, como reflete Santana:
A comunicação, de fato, tem sido a grande atração da Internet. A rapidez e
objetividade com que as informações são passadas e chegam até os indivíduos é um
grande diferencial no que se diz respeito aos meios de comunicação. Além do que, a
Rede conta com uma característica particular que é a interatividade, uma ação de
troca contínua das funções de emissão e recepção comunicativa. (...) Portanto, mais
que a televisão, o rádio, cinema ou vídeo, o computador conectado a Rede
proporciona uma verdadeira interação em tempo real. 102

Outro benefício da Internet é a interatividade com o público, dentro das redes
sociais. Além de permitir um diálogo, esse é um elemento poderoso na
comunicação, pois ao transparecer uma personalização de conteúdo para os
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Update: Kony Social Video Campaign Tops 100 Million Views
<http://www.visiblemeasures.com/2012/03/12/update-kony-social-video-campaign-tops-100million-views/> Acessado em 09 de março às 18:22
US President Barack Obama: Nigeria schoolgirls kidnapping is 'outrageous'
<http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/africaandindianocean/nigeria/10812728/USPresident-Barack-Obama-Nigeria-schoolgirls-kidnapping-is-outrageous.html> Acessado em 09 de
março às 18:32
Presidente francês anuncia cúpula africana sobre segurança na Nigéria
<http://g1.globo.com/mundo/noticia/2014/05/presidente-frances-anuncia-cupula-africana-sobreseguranca-na-nigeria.html> Acessado em 09 de março às 18:39
Cf. SANTANA, C. L. S. Redes sociais na Internet: potencializando interações sociais. Salvador,
2006. Disponível em: <www..hipertextus.net/volume1/ensaio-05-camila.pdf>. Acesso em 16
setembro de 2014 às 09:46

45
leitores, cria um vínculo de aproximação e garante a fidelidade deles, que irão
acompanhar o conteúdo de determinado jornal e não de outro.
As mídias digitais possibilitam um alcance numérico superior ao mesmo
tempo do que os impressos conseguem, vivenciando experiências e relações que
vão além dos seus limites territoriais. Levy diz que “Para a cibercultura, a conexão é
sempre preferível ao isolamento.”

103

A disponibilidade do material, sem restrição

para os interessados, combinada com espaços virtuais como “comentários” incitam
uma possível conversa com os leitores, que, por sua vez, incide em uma resposta
direta do material em relação ao público; entender o que eles querem, o que
pagariam para ler e o que preferem.

3.6. As adaptações brasileiras
Os

jornais

brasileiros,

apesar

de

resistentes,

estão

apresentando

transformações na forma de utilizar imagens. O apelo visual da Internet, em especial
o conquistado pelas redes sociais, está influenciando a mídia impressa. Tanto no uso
de mais imagens e gráficos, quanto o aumento no espaço dedicado ao mesmo,
incluindo também o uso de mais cor, aumenta a convergência entre os meios do
próprio veículo.
Em 2010, o jornal “Folha de São Paulo” lançou um projeto transmídia a partir
da reformulação gráfica de sua versão impressa com o mote de virar o “jornal do
futuro”. A mudança pretendia criar uma ponte entre o off-line e o on-line
(www.folha.com), adaptando a linguagem visual para uma outra, mais próxima da
digital, integrando os dois meios.
O autor Rafael Romero104 identifica três objetivos nessa mudança, que são
confirmados pelo diagramador do jornal, Jair de Oliveira 105: aumentar a leitura de
textos e infográficas, reorganizar as notícias na página, para melhor a
hierarquização de informação e reforçar a unidade do veículo, para que a identidade
visual do jornal prevaleça.
A proposta era aumentar o espaço para imagens e infográficos, a fim de que
103
104

105

LÉVY, Pierre. Cibercultura.São Paulo: Editora 34, 1999. p. 127
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estes assumissem um papel ainda maior como complemento dos textos, que ficaram
mais concisos e teriam seus parágrafos encurtados. O infográfico é, inclusive, um
dos fenômenos principais dentre as imagens vetoriais do século XXI, pois a
segmentação e uso de ícones faz com que o indivíduo, inicialmente perturbado por
um grande número de informações que deve decodificar dentro de uma única figura
estática, consegue focar em um conteúdo por vez e, ao acompanhar o fluxo de
imagens, cria a ideia de movimento e se interessa pelo conteúdo.
Uma nova tipografia também foi desenvolvida por designers estrangeiros com
o objetivo de facilitar a leitura, com um aumento médio de 10%. Os títulos ganharam
cores e os cabeçalhos dos cadernos se encaixaram em tarjas de outras
pigmentações, para chamar atenção ao “assunto-chave” daquela página, que
remetem às cores das molduras de matérias desse caderno que estejam presente
na capa.
Outro elemento diferenciado da capa foi o “Fale com a Folha”, referência ao
site criado com o mesmo nome, que procura enfatizar um relacionamento com o
leitor, dando meios para que ele estabeleça uma forma de comunicação.
No mesmo ano foi anunciado a estreia de João Montanaro como colunista da
Folha, um menino de 14 anos 106 que faria charges para a página A2. O desenho, que
apesar

de

ser

inicialmente

associado

ao

público

infantil,

tem

grande

representatividade com os adultos, como vimos no caso dos Memes. As ilustrações,
por sua vez, na forma de cartum, charge ou caricaturas, têm a intenção de expandir,
cada vez mais, as narrativas alcançadas pelo jornalismo.
No ano seguinte, o jornal Extra, do grupo InfoGlobo criou um novo formato de
fazer reportagens a partir de desenhos, uma releitura dos conceitos secundários de
uma imagem transformados em fonte principal na transmissão de informação.
A primeira edição foi "O fim – o dia em que a bandidagem do Rio perdeu a
fama de valente" com roteiro final de João Arruda e desenho de Allan Alex. A
publicação do suplemento data de 24 de novembro 107 e possuía 16 páginas, em
formato tablóide, inseridas em um caderno à parte, dentro da edição diária. A capa
do jornal nessa edição também foi estilizada para fazer os leitores se remeterem a
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EXTRA usa história em quadrinhos para contar a ocupação do Alemão e da Vila Cruzeiro
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47
uma página de revista de quadrinhos.
“O fim” apresenta o marco de um ano da ocupação do Alemão e da Vila
Cruzeiro pela polícia do Rio de Janeiro. No mesmo dia, um vídeo comparativo foi
postado no site, mostrando as ações do ano anterior, noticiadas pelo telejornal RJTV
da emissora O Globo, e o que os quadrinhos retratavam 108. A capa do caderno é a
única página que não é colorida, com um cenário equivalente ao encontrado em
filmes de guerra, relembrando o “terror” imposto, na época, aos bandidos. Ivanilson
de Melo Mendes, especialista da Universidade Federal Fluminense em História do
Brasil pós-1930, analisou a edição e chegou às seguintes conclusões:
Como linguagem de quadrinhos, a reportagem está um pouco longe do que o meio
comporta nos dias de hoje, ela está mais para uma história ilustrada de um
acontecimento, ela não tem personagens fixos com histórias definidas, os diálogos
são transcrições das imagens em questão, e muito das imagens do quadrinho, são
representações de imagens veiculadas pela televisão durante a cobertura da invasão
(...) 109

Os repórteres Antero Gomes, Bruno Rohde e Carolina Heringer fizeram um
cruzamento de dados e entrevistas para conseguir o resultado final da matéria,
ainda sem a intenção de ultrapassar os sentidos do jornalismo clássico, mas de criar
um material visual que facilite o entendimento do público. Quadrinhos propõem uma
situação mais ágil e despretensiosa de leitura, juntando os conceitos de informativo
e divertido.

3.7. Os contadores de história: De Orson Welles a MTV
A Geração Y não é tão crente da sua mídia quanto a que acompanhou o caso
“Guerra dos mundos” (1938) de Orson Welles 110; contudo, assim como todas as
gerações antecedentes, eles gostam de uma história bem contada. No caso de
Welles, a proposta era uma dramatização, no rádio, do livro homônimo escrito por
Herbert George Wells. A população não entendeu que se tratava de uma ficção e a
108
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maio de 2014 às 13:20
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narrativa, feita em estilo jornalístico, causou pânico.
Essa geração demonstra que quer ser entretida e informada, se possível, ao
mesmo tempo. Como visto no caso do #bringbackourgirls, eles têm acesso
surpreendente e seus bancos de dados internos convergem em suas cabeças e são
capazes de estabelecer associações que impedem a passividade diante das
histórias passadas. E, com problemas para absorver propriamente o conteúdo, não
querem correr nenhum perigo de ter informações importantes suprimidas.
Brandon Stanton é o fotógrafo responsável pelo blog Humans of New York e
em Novembro de 2012 participou do TEDx Columbia College (New York) 111 com a
palestra sobre "A boa história" 112. Stanton expôs sua teoria de que os conteúdos, nas
capas de jornais, e que são publicados, seguem uma linha similar aos filmes em
cartaz. Os mesmos elementos que são utilizados para identificar se uma obra
cinematográfica é interessante, são reconhecidos para nomear notícias que
“vendem”, e atraem o público.
Tanto os produtores de cinema quanto os jornalistas estão desesperados para
contar boas histórias, e estas devem refletir os interesses do público. Para que os
leitores e espectadores não mudem de canal, foca-se o conteúdo em histórias
importantes, excitantes e emocionantes, mas, caso eles não vejam credibilidade na
forma de como o fato é contado, com certeza, questionarão o veículo e,
consequentemente, perderão a confiança no trabalho do mesmo.
O termo do inglês “storytelling” significa contar história e, de acordo com o
autor Bruno

Scartozzoni, é

uma “poderosa

ferramenta

para

compartilhar

conhecimento, utilizada pelo homem, muito antes do que qualquer mídia social” 113.
No entanto, ao invés de utilizarem o sentido de história como “history” (ligado à
ciência), os americanos preferiram “story”, termo ligado à ideia de ficção.
Existem diversas formas de se contar uma história, ficcional ou não. Os
meios, em geral, definem a forma como esse ponto de vista será retratado,
utilizando texto escrito, texto falado, imagem estática ou imagem em movimento,
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mas mantendo as características de trama, narração, personagens, conflito e
sequência. Essas linguagens de narração, apesar de se desenvolverem com
características próprias de histórias, também convergem entre si ao longo dos anos
e Jorge Furtado em apud Erich Auerbach, caracteriza o material fílmico que possui
grande influência dos autores de obras literárias:
De Homero o cinema aprendeu o flashback e a ideia de que cronologia é vício. De
Petrônio, o poder dramático da prosódia e a subjetividade do discurso. De Dante, a
vertigem dos acontecimentos, a rapidez para mudar de assunto. De Boccaccio, a
ideia da fábula como entretenimento. De Rabelais, os delírios visuais e a certeza de
que a arte é tudo que a natureza não é. De Montaigne, o esforço para registrar a
condição humana. De Shakespeare, Cervantes (e também, de Giotto), a
corporabilidade do personagem e o poder da tragédia. Da comédia de Molière, o
cinema aprende que a história é uma máquina. Voltaire ensinou a decupagem, a
técnica do holofote e o humor como forma avançada da filosofia. De Goethe, o
cinema (e também, a televisão) aprendem o prazer do sofrimento alheio. De Stendhal
e Balzac, vem o realismo, a narração off e o autor com personagem. De Flaubert,
vem a imagem dramática e o roteiro como tentativa de literatura. Brecht é o pai do
cinema-teatro e da ideia de que realismo tem hora.114

Por muito tempo, os comunicólogos pensaram a Intersemiótica, técnica de
transmutação entre diferentes linguagens, entre a arte cinematográfica e a literatura
como atividades, respectivamente, passiva e ativa. Não no sentido pejorativo, mas
na construção de sentido. Os textos são uma linguagem de criação singular
requisitando um imaginário ativo, pois o leitor constrói os elementos descritos; já o
vídeo constrói uma linguagem mista (visual e auditiva) a partir de um ponto de vista
construído através de uma criação plural, que envolve vários profissionais
responsáveis pelo resultado final.
Essa visão da gravação fílmica tem um problema no conceito do jornalismo
televisivo ao vivo, pois apesar do ponto de vista estar na câmera, não há como
eximir-se dos imprevistos que uma edição de direcionamento especifico do conceito
a ser tratado pode assegurar. O jornalismo clássico possui preferência para a
passividade, entregando o material editado de forma objetiva para estabelecer um
paralelo com a versão pretendida dos fatos.
A Geração Y, porém, foi muito influenciada por diversos estímulos de
montagens exorbitantes, em linguagens oferecidos pela transmídia. Pode-se citar,
principalmente, a influência da MTV na formação visual dos Cidadãos Digitais.
A Music Television ou MTV é uma emissora americana de televisão criada
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junto com a Geração Y (1981) 115, dentro de um movimento de desenvolvimento do
audiovisual. Ela estreou no Brasil no final do corte dessa geração (1990), com uma
programação segmentada para o público adolescente e jovem; e trouxe para o país
uma visão americanizada do corte televisivo, através dos videoclipes, que são
curtas-metragens criados com base em músicas e apoiados no ritmo para
complementar o sentido narrativo.
O videoclipe associa duas linguagens: o filme publicitário (rápido e estético) e
a dramaturgia (o storytelling). O autor Rogério Covaleski, ao retratar a perspectiva
de Dziga Vertov, aponta para um estilo fragmentado, com ruptura da edição em
narrativa linear e quebra dos acordos de tempo e espaço.
A montagem fílmica de Vertov apresenta muito da agilidade narrativa e da edição
fragmentada que o público está habituado a ver nos filmes do cinema, na
programação da televisão e nos comerciais da publicidade dos dias de hoje. Para
Vertov a montagem era a alma do filme, o motor da sua estética e do seu sentido. 116

O real não é tão importante em um videoclipe, assim como a progressão da
história, já que mesmo sem o sentido de começo, meio e fim, o videoclipe tem a
capacidade de criar significado. O significante é requerido através de uma
interpretação e contando com uma reflexão do vídeo. Dessa forma, a MTV, ao
estimular essa linguagem criou, uma nova forma de se contar histórias.

3.7.1. Novos tipos de narrativa
A câmera e a angulação são o ponto de vista da imagem, tanto na fotografia
quanto no vídeo, e o corte é a leitura interpretativa do mesmo. A imagem parada
precisa ser muito emblemática, pois a Internet permitiu um avanço nos programas
de edição de filme e abriu mais espaço para o audiovisual.
Para a produção de conteúdo na Geração Y, tempo e espaço não são fatores
limitadores. O curto tempo que dispõem para manter sua atenção no objeto está
sendo aproveitado para criar novas linguagens de storytelling.
Com base nessa técnica de corte rápido e não linear, a Geração Y expandiu o
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significado de tempo em relação à história com a utilização do Vine117, um aplicativo
de celular criado em 2012 que permite ao usuário postar vídeos curtos (de no
máximo seis segundos) que serão exibidos em repetição contínua (conhecida como
loop) e a possibilidade de “faça você mesmo”. Não há o passo-a-passo do ato de
contar história, nem todos os itens possuem representação nos vídeos produzidos
para o Vine. A apresentação de personagem, quando há, fica por conta dos
elementos visuais, o contexto/cenário não é outro fator essencial, o importante é o
objetivo: no caso, a reviravolta. Isso contribui para que as criações surpreendentes
ou paródias tornem-se Memes e viralizem, chamando atenção não só para um
vídeo, mas para um conjunto de representações criadas envolvendo o mesmo tema.
O conteúdo publicado não é completo em si, e nem poderia ser, com a
restrição de tempo e o uso do loop; ele é uma construção a partir de referências, uns
fazendo menção aos outros. Esses resultados só são possíveis no meio digital, pois,
o mesmo, apresenta a possibilidade de processamentos matemáticos, como
evidencia Aline Couri:
Os fractais, resultados de equações matemáticas que podem ser traduzidas em
imagem, são caracterizados pela propriedade de auto-semelhança: uma parte dessas
figuras reproduz, exatamente ou aproximadamente, a totalidade. Podem ser divididos
em partes similares ao objeto original, ou seja, geralmente são semelhantes,
independentemente da escala.118

A quebra de expectativa é o grande trunfo do material postado, nem que seja
por causa da coragem do autor/diretor, que são a mesma pessoa. Isso só é possível,
pois não há necessidade de uso de um equipamento sofisticado, mas cortes rápidos
que são muito populares. O usuário Jerome Jarre 119 que, de acordo com o site
Rankzoo120 é o quarto perfil com maior número de seguidores no Vine121 tem estilo
fílmico, o qual ele desenvolveu com uma espécie de assinatura dos vídeos onde ele
mesmo é o responsável pela câmera, expandindo o conceito selfie, palavra do ano
para o Dicionário de Oxford em 2013122, que denomina uma foto tirada pelo próprio
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objeto a ser fotografado, sendo personagem e autor ao mesmo tempo.
Sua principal diferença para outro mecanismo virtual de imagem em
movimento é essencialmente o uso de som e a produção direcionada que o gif não
possui, pois, em geral, são retirados de outros vídeos, e não confeccionados
diretamente para serem gifs.
Os usuários desse aplicativo evidenciaram características da sua geração ou
de determinados grupos e procuram criar uma relação engraçada, tanto de
autorreflexão quanto em forma crítica, por saber escolher elementos que se
conduzem como ícones de comportamentos ou notícias. Um sujeito que não
compartilhe das noções ou referências terá dificuldade de compreender o sentido,
quando o looping vem reforçar a questão levantada.
O material é curto e sucinto, mas está disponível online e há uma repetição
contínua para desconstrução do sentido linear. Começar a ver o conteúdo, em
qualquer momento, não impede o entendimento da moral pretendida.
O aplicativo ganhou visibilidade pela criatividade que os usuários exprimiram
ao passar informações inteiras apesar da limitação de tempo. O problema da curta
duração de atenção que a Geração Y disponibiliza para os assuntos foi transformado
em benefício. Utilizando um prazo muito restritivo, storytelling e cortes, eles
mostraram que conseguem contar uma história com sentido e objetividade.
Esse conceito objetivo do storytelling pode ser um grande trunfo para a
produção de notícias quando os jornalistas explorarem seu uso. Paul Smith, ao
enumerar os motivos para contar uma história 123, além de afirmar que contar uma
história é uma forma de respeito ao público, aponta uma importante descoberta do
psicólogo Jerome Bruner: fatos têm 20 vezes mais chance de ser lembrados caso
façam parte de uma história. Talvez, por isso, a tendência da comunicação atual
esteja mesmo voltada para o storytelling, e, no jornalismo, o reflexo mais claro é o
live streaming, uma transmissão de vídeo que acontece em tempo real usando uma
plataforma online.
Pessoas comuns também podem produzir um live streaming, pois não é
necessária uma quantidade grande de equipamento, só um celular com conexão à
Internet. A informação vista, enquanto acontece, mesmo que não seja possível
123
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assimilar tudo que um personagem da ação consegue, supera o sentido de
direcionamento de edição da mídia. O corte não é essencial e o olhar da Geração Y
está acostumado a um fluxo enorme de imagens sem continuidade, sendo exibidas,
sem ser imposta uma obrigatoriedade de absorção do conteúdo completo, mas a
possibilidade de entender e avaliar uma realização enquanto ela acontece.
Em sua palestra, Stanton critica a mídia que procura focar nos pontos mais
extremos de um fato e não consegue uma representatividade do acontecido.
Quebrando o estigma de querer ser passivo, o live streaming oferece uma
oportunidade rara ao jornalismo, o “fazer parte”.
O conceito de estar integrado ao que acontece é uma possibilidade da
Internet, e os Cidadãos Digitais querem explorar esse significado em sua mídia. De
certa forma, o coletivo quer ser ativo na produção da notícia; não necessariamente
estar presente como personagem do fato, mas por assistir em tempo real o evento
acontecer. Observando sites que proporcionam o serviço de live streaming, eles
apresentam, normalmente, espaço para comentários do público, uma resposta direta
para a câmera (como ponto de vista) e o cinegrafista tem a chance de conversar
com o público, comentando o acontecido.
Quando há uma conexão, não só de Internet, mas de interesse, as pessoas
querem ajudar e experimentar o pertencido, esse é objetivo e obstáculo do
marketing do futuro. A poeta e membro da Geração Y, Sarah Kay (nascida em 1988),
afirma, as melhores histórias surgem quando há uma interseção entre as suas
paixões e o que os outros estiverem dispostos a ouvir
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e o jornalismo online pode

aproveitar essa perspectiva de criar vínculos com o público e criar novos formatos.

3.8. O sair do Facebook e seus impactos jornalísticos: Ficar em
casa ou ir para rua, eis a questão
Em junho de 2013, o jornalismo brasileiro se submeteu a uma reforma de
pensamento imposta pela Geração Y, que decidiu exercer o item XVI do artigo 5º da
Constituição125. Os repórteres precisaram se renovar, ficar atentos às redes sociais e
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usar cada vez mais elementos do storytelling, atualizados, a fim de se manterem
atualizados e pertinentes perante o movimento que aqui será denominado
Revolução dos 20 Centavos, mas atende por vários nomes como Jornadas de
Junho, Revolta do Vinagre e Revolta da Salada, pois apesar de ser considerada com
poucos resultados, análises menos preconceituosas apontam como proveitosas as
ações deste período de manifestações populares. Afinal, a Geração Y precisava de
um bom motivo para sair da Internet. Para Rui Leitão:
No Brasil, a última vez que aconteceram manifestações nas ruas foi por ocasião do
movimento “Fora Collor”. Desde então, o “gigante”, plácido, dormia em berço
esplêndido, a despeito das mazelas que corroíam seu corpo. Foi então que uma dor
menor, porém muito incômoda, despertou o “gigante”. O anuncio de vinte centavos de
aumento nas tarifas do transporte público fez com que, em São Paulo, surgisse o
primeiro movimento do seu “acordar”.126

Anteriormente, neste trabalho científico, foi feita uma análise de como os
Cidadãos Digitais são subestimados pelas gerações mais velhas. Politicamente, eles
acostumaram-se com o rótulo de incapazes e cidadãos incompletos pelo
conformismo e o ceticismo de seus pais (Baby Boomers) ampliados na descrença
das possibilidades que os mais jovens trazem. A Geração Y sempre se entendeu
como insignificante e fadada ao insucesso, pois todas que vieram antes falharam em
seus projetos particulares para mudar o país, e também por ser descrita como
geração de ansiosos da qual não proviriam muitos frutos políticos.
Usando elementos do storytelling, podemos entender o contexto no qual essa
mudança de pensamento foi criada. A hiperrealidade na qual os Cidadãos Digitais da
Revolução dos 20 Centavos se encontravam era um período de progressão nos
créditos e impostos, sendo considerados, como diria o comentarista Arnaldo Jabour,
“revoltosos da classe média”127. Como a geração Baby Boomer já evidenciava, eles
se consideravam despolitizados. Presos em uma melancolia nostálgica de um
passado que não existiu, eles exploravam o aumento dos números de possibilidades
na Internet. Redes sociais dominam mentalmente o ser, acostumados a viver em
extraído de www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
LEITÃO, Rui. “O gigante quis apenas dar um susto?” retirado de Sousa, Cidoval Morais de.
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rede, convivendo com a opressão de uma mídia que não era produzida para eles,
mas os mantinha superficialmente informados. Sair daquela zona de conforto que o
computador trazia parecia muito difícil, ainda mais quando o real parece tão chato
em relação às fantasias do virtual.
Simon Sinek no artigo “How baby boomers screwed their kids — and created
millennial impatience”128 diz que há tantos discursos sobre criar consciência ou
conduzir a conversa que ignora-se o problema: conversar não soluciona nada; o
sacrifício de tempo e energia por um ser humano real é que pode resolver um
problema.
Os pais dessa geração, porém, priorizaram o estudo dos Cidadãos Digitais,
que transformaram-se em seres pensantes e tiveram contato com ideias
emblemáticas de como Immanuel Kant previa uma transformação social realmente
deveria ser, com “Os artigos preliminares para a paz perpétua entre os Estados” do
livro “À paz perpétua”:
(...) a solução do segundo problema, o da sabedoria política, impõe-se, por assim
dizer, por si mesma, é clara para toda a gente e faz de todo o artifício uma vergonha e
vai directamente ao ﬁm; recordando, porém a prudência para não puxar o ﬁm com
violência e com precipitação, mas se aproximar dele incessantemente, segundo a
característica das circunstâncias favoráveis.129

Para Kant, uma revolução com violência reforçaria a construção de um novo
modelo de governo voltado para o despotismo selvagem. Durante junho a parte da
Geração Y que, conscientemente ou por convenção social, representou as ideias de
Kant, fazia nas manifestações uma requisição que em si virou fala mimética: o “sem
violência!”.
A Geração Y demorou a entender o poder da ação na afirmação de seu lugar
social. Para tal, precisaram usar suas conexões - pessoais, físicas ou imaginárias para criar respostas adequadas. Sem a pretensão de discutir a importância política
ou possíveis farsas no movimento de 2013, a intenção dessa análise é evidenciar
como a Geração Y, inspirada pelas redes sociais conseguiu ganhar voz e, também,
influenciar os meios de comunicação., isto é, mídias que incentivavam um grande
128
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fluxo de informação imagética para anestesiar a reflexão.
Os pertencentes a essa geração são expostos a muitos elementos dos
jornais, televisões e Internet, mas não tiveram oportunidade de ter um aprendizado
dos mecanismos certos para filtrar esse conteúdo. O ato de insensibilizar opiniões
gera perturbação e, consequentemente, rebeldia. Era como se os Cidadãos Digitais
sofressem de alta depreciação e de um caso sério de grito preso na garganta, que
precisava ser solto.
Estes já possuíam em si a vontade de mudar o Brasil, assim como todos os
jovens em algum momento almejam, mas esse objetivo de romper com o simulacro
ao qual estavam expostos parecia um processo muito longínquo e árduo. O
momento contribuiu para a ação ganhar a validação da Geração Y: a Copa das
Confederações FIFA 2013 aconteceu de 15 a 30 de junho, em um momento préCopa do Mundo da FIFA 2014, que terá como país anfitrião o Brasil. No meio das
discussões midiáticas sobre os gastos públicos estrondosos, que até dia 18 de junho
de 2013 já haviam somado R$ 28 bilhões 130, eles encontraram a oportunidade de
mostrar o que pensavam sobre o governo.
O contexto pode ser determinado pela frase que enfeitava diversos cartazes
das passeatas “não são só 20 centavos”. Eles representavam aí mais do que o
objetivo que foi o estopim para que saíssem de sua zona de conforto; a geração Y
representava várias ideias desconjuntadas que procuravam uma plataforma de
expressão e visibilidade; sabendo que um grupo, mesmo que disfuncional e só
virtualmente próximo, alcança mais poder do que o indivíduo solitário ignorado. Se
ainda não ficou claro, eles reproduziram os conceitos de uma rede social digital. A
falta de foco anunciada como falha do movimento é como eles estão acostumados a
tratar de assuntos, com o alto fluxo de informação, a atenção dispersa e a
construção de novos significados a partir da convergência de ideias.

3.9. V de Valeu a pena? Sem Copa, sem sala, sem cozinha
Ninguém perguntou para a Geração Y se ela gostaria de ter seu dinheiro
público desviado com a desculpa de que seria utilizado para a Copa do Mundo de
130
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2014. Considerados alienados, eles provaram que conseguiam enxergar além do
espetáculo. Eles entendem melhor do que a Geração X o perigo da máxima da
República Romana, da “política pão e circo”.
O estopim da ação foi o acréscimo de 20 centavos na tarifa do transporte
público o que causou uma onda de indignação na Internet. O serviço do transporte
brasileiro é precário e as notícias dos gastos públicos com o evento internacional da
FIFA não pareciam coerentes, tanto para trabalhadores quanto para estudantes. Os
“revoltosos de classe média” entenderam como seu dever de cidadania a revogação
desse acréscimo. O site #CausaBrasil 131 faz uma medição das principais causas
levantadas na Internet durante o período de 24 horas que começou em 16 de junho,
junto da intensificação do movimento. A primeira métrica feita 132 mostra que 27,66%
das referências era remetentes à causa do aumento de passagem, o tema com
maior representatividade no dia, seguido por “democracia” (15,43%) e postura
política (9,57%).
Utilizando a música da banda O Rappa 133 ― criada para uma ação comercial
da Fiat, que, apesar de encomendada, estimulava desde o seu título à interação fora
do virtual ― os usuários das redes sociais criaram a hashtag #vemprarua, e este foi
seu mote até o final da campanha.
A empresa Scup Ideas134 coletou dados de 13 e 21 de junho, analisando mais
de 2 milhões de menções em diversas redes sociais e encontraram 941.295
usuários falando sobre o assunto, sendo o termo “vemprarua” o mais utilizado nesse
período135.
Eles identificaram que o “grito” dessa revolta veio, preferencialmente, em 140
caracteres, pois o Twitter foi a ferramenta mais utilizada no período (75,1% do
material coletado veio desta plataforma). Não é à toa que um dos cartazes que virou
Meme na época anunciava: “Saímos do Facebook”. O jornal O Globo registrou a
atividade nos eventos do Facebook para o 5º ato 136, com mais de 205 mil perfis
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confirmando a presença no “Vem pra janela! Solidarity to Brazilian Protests”, e 273
mil, no “Quinto grande ato contra o aumento das passagens”.
Como pessoas de diferentes idades, que não se conheciam, podiam se juntar
e formar uma passeata? Qual o método mais rápido para fazer uma convergência de
marchas em uníssono (quanto a época, não objetivos) pelo país? Apesar de perder
na produção de conteúdo, a rede social Facebook foi a principal plataforma utilizada
para organizar os protestos. De acordo com o Grupo Máquina Public Relations 137,
que fez uma infográfico do crescimento do movimento de passeatas pelo país entre
os dias 19 e 21 de junho 138, praticamente todo o Brasil foi impactado (com exceção
de algumas áreas na região Norte), atingindo o pico na data de 20, entre 18 e 23
horas, provavelmente pelos confrontos simultâneos em diversas cidades e tentativas
de invasão do Itamaraty, em Brasília139.
Ícones foram produzidos ou redirecionados para caracterizar o discurso dos
protestos, como a máscara utilizada pelo personagem principal do filme V de
Vingança (2005), baseadas no rosto de Guy Fawkes. Essas máscaras eram
utilizadas por manifestantes para ratificar que suas identidades não eram tão
interessantes quanto os problemas que o grupo levantava, assim como no filme, em
que os personagens lutam contra um governo totalitarista e opressor. Essa máscara
foi incorporada pelo grupo Anonymous, que se autodescreve como:
Somos uma idéia que surgiu em 2004 e sempre seguiu uma linguagem de
mimética e muitas sátiras. Hoje, Anonymous é uma idéia de mudança, um
desejo de renovação. Somos uma idéia de um mundo onde a corrupção não
exista, onde a liberdade de expressão não seja apenas uma promessa, e
onde as pessoas não tenham que morrer lutando por seus direitos. Não
somos um grupo. Somos uma idéia de revolução. Acreditamos que cada
geração encontra sua forma de lutar contra as injustiças que encontra. Temos
em mãos pela primeira vez o poder de produzir, distribuir e trocar
informações. Uma oportunidade nunca vista antes na história para
colaboração e construção de um mundo onde a esperança, a dignidade e a
justiça sejam princípios a serem respeitados.140
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O próprio grupo Anonymous virou um ícone dessa revolta. Entre suas ações
na época da Revolução dos 20 Centavos, eles invadiram a conta do site G1 141,
mudando a imagem de exibição do perfil, a capa da conta, o texto de introdução
para uma citação de Malcom X contra os veículos de comunicação (“Se você não for
cuidadoso, os jornais farão você odiar as pessoas que estão sendo oprimidas, e
amar as pessoas que estão oprimindo”), em clara crítica à cobertura que o jornal
apresentou do movimento, e postou uma convocação para protesto que incluía a
hashtag #VemPraRua142.
As máscaras ganharam tanto destaque na cobertura das notícias, que os
políticos começaram a sugerir leis que as abolissem. Com esta intenção, surgiu no
Rio de Janeiro o Projeto de Lei 2.405 que foi sancionado em 10 de setembro de
2013, em que uma das emendas (6ª) afirmava que "é livre a manifestação do
pensamento, sendo vedado o anonimato".
Como a proposta dos Anonymous sugere, utiliza-se de memes para
representar suas convicções, e essas ideias que já vinha sendo desenvolvida foi
absorvida para transcender a comunicação linear da mídia, usando de sátira e do
poder de quebra de expectativa, para chamar atenção. Para citar alguns memes,
pode-se falar de cartazes famosos (como o “Desculpe o transtorno, estamos
tentando mudar o país”), o trecho “vem pra rua” que foi repetido incessantemente, as
detenções dos manifestantes que possuíam vinagre na mochila 143, releituras
(“Liberté, Egalité, Fraternité, Vinagre”) e comparações com outras revoltas (em
especial a Revolução Francesa, cujo estopim considerado foi o aumento do preço do
pão), os quadrinhos de Facebook do publicitário Alexandre Beck falando do
personagem Armandinho, referência e citações de filmes, charges montadas com
imagens ou falas da presidente Dilma Rousseff, fotos emblemáticas e vídeos dos
protestos.
Sem uma questão focal, muitos se perguntam se o movimento deu certo. Eles
questionaram muitas formas de funcionamento de governo sem necessariamente
propor alguma solução, mas, pela primeira vez, o governo os temeu. A priorização
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das ações dos Cidadãos Digitais é a mesma que as redes sociais da Internet
ensinaram como sucesso: a adesão. Essa participação não se limitou às
especificações nacionais, e o movimento conquistou atos de solidariedade pelo
mundo todo, como o que aconteceu dia 26 de junho de 2013 na Alemanha 144.
O movimento sabia que não estava isolado do mundo e tinha suas referências
na Primavera Árabe (com os protestos e uso de redes sociais) e do Occupy Wall
Street (com os acampamentos e ocupações). O movimento ganhou as capas dos
maiores jornais internacionais, podendo citar o New York Times em 28 de junho145 e
a reportagem da CNN146. O jornal Zeit chegou a agradecer a coragem dos protestos
brasileiros em enfrentar a FIFA.
A Geração Y passou a se interessar, efetivamente, e pensar coletivamente em
política pela primeira vez. Contudo, a principal conquista dos Cidadãos Digitais foi,
provavelmente, mostrarem que liam notícias, estavam interessados pelo que os
jornalista, colunistas, editores tinham a dizer, e não se importavam com a fama do
veículo. O autor Wellington Pereira justifica esse comportamento: “Na produção e
difusão de informação em escala industrial, a mídia procura gerar demandas
argumentativas para privilegiar setores financeiros aos quais está atrelada.” 147

3.9. A nova mídia enfrenta a mídia tradicional
Uma das frases mais famosas atribuídas a Albert Einstein diz que: "os
problemas significativos com os quais nos deparamos não podem ser resolvidos no
mesmo nível de pensamento em que estávamos quando eles foram propostos". 148
Então a descrença dos Cidadãos Digitais com a mídia não poderia ser resolvida com
um sistema tradicional.
Inúmeros ídolos surgiram durante esse período e o que mais pode ser citado
pela sua participação midiática pró-ativa e inovadora para os padrões brasileiros é a
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Disponível em: <http://www.nytimes.com/images/2013/06/28/nytfrontpage/scan.pdf> Acessado
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Mídia Ninja, com a implementação efetiva do termo “live streaming” na realidade
brasileira por fazer uma cobertura em tempo real , na íntegra e sem corte, no meio
dos principais acontecimentos. Em entrevista para o jornalista Renate Krieger do
Deutsche Welle149 o também jornalista e sociólogo Venício A. de Lima, professor
titular aposentado de Ciência Política e Comunicação da Universidade de Brasília
(UnB) explica que esse movimento acontece porque "O Ninja estava presente onde
a grande mídia não esteve". Jandira Feghali, deputada federal pelo PCdoB/RJ e
presidenta da Comissão de Cultura da Câmara dos Deputados, ainda traduz esse
grupo como:
Rosto à mostra e uma câmera na mão. Verdadeiramente, não há como definir um
cidadão neste perfil, durante a filmagem de um protesto, como um provocador
oportunista e perigoso à ordem. A ação da mídia independente brasileira desafia o
olhar tradicional da grande Mídia e o faz de forma criativa, moderna e o mais
importante: livre.150

O termo “Ninja” é um acrônimo composto de “Narrativas Independentes,
Jornalismo e Ação”151, mas também faz uma alusão aos guerreiros do Japão antigo,
que trabalhavam em missões sigilosas e deviam desenvolvê-las com habilidades
específicas para surpreender o adversário. A Mídia Ninja usou seus celulares para
cobrir as passeatas e atos da Revolução dos 20 Centavos, criando uma
transcendência entre o significado de estar em um movimento e participar do
mesmo.
Pessoas que moravam longe ou não tinham coragem de estarem presentes,
puderam acompanhar o que acontecia não de uma câmera ao longe aumentando o
seu foco, mas de uma câmera quase sem foco que esbarrava, caía e fugia de
bomba. A visão cinematográfica do ponto-de-vista do herói dos filmes de ação
estava pronta no discurso visual dos seus membros, os Ninjas, superando a forma
clássica e distanciada de cobrir um assunto que, para os jovens, era tão passional,
como afirmado por Luciano Martins Costa:
O que está em confronto é o jornalismo clássico, que se tornou refém da
indústria da comunicação, e o midiativismo das redes. Não está em jogo a
149
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hipótese, improvável, de o midiativismo vir a substituir o jornalismo tradicional,
mas, assim como na área cultural os coletivos não institucionalizados
disputam com sucesso as verbas públicas com grandes produtoras, em
algum momento um investidor inteligente pode descobrir o potencial de
negócio implícito no jornalismo espontâneo e orgânico que acompanha as
manifestações de protesto.152

A proposta de sua estrutura não é centralizada, pois é uma contribuição
coletiva dos Ninja 1 e Ninja 2 (repórter e cinegrafista), aceitando sugestões e em
contato direto com seu público pelas redes sociais; eles ganharam a chance de
conduzir o discurso da mídia tradicional. E, ao mostrarem cenas exclusivas da
perspectiva dos participantes, conquistaram a fidelidade do público e, como foi dito
anteriormente, a Geração Y tem problemas em creditar um conteúdo a menos que
consiga se relacionar com a fonte e sentir segurança no discurso.
Nesse período, o site G1, parte do grupo Infoglobo favorável às coberturas
através de helicóptero, criou uma seção especial para os protestos no Rio de
Janeiro153 e outros estados, cobrindo em tempo real as passeatas e atos. Na
cobertura da Invasão da Alerj (Assembléia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro)
que aconteceu após a passeata do dia 17 de junho, a GloboNews usou imagens que
não tinham a qualidade considerada “profissional” com o rótulo de “exclusivas” 154; as
mesmas imagens conseguem ser encontradas, como a que foi cedida por Tamur
Aimara155. Quatro dias depois, eles fazem questão de evidenciar que as imagens
conseguidas perto dos acontecimentos são dos próprios jornalistas, mesmo que a
qualidade, o corte ou o ângulo seja desprivilegiado 156, caracterizando a necessidade
de aproximar a reportagem da experiência Ninja de apresentação os fatos.
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Fluminense no Rio de Janeiro, define a importância dessa construção midiática e
preenchimento do espaço não aprofundado na mídia tradicional dos Ninjas pelo
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cruzamento entre registrar um momento histórico e, ao mesmo tempo, denunciar,
sem a necessidade de se basear em fontes oficiais e assessorias de imprensa. 157
Mas talvez a mais evidente contribuição da Mídia Ninja foi mostrar que o jornalismo
tem capacidade de transformar sua relação tradicional com uma mais adequada e
com mais possibilidades.
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4. Pesquisa Empírica

O estudo de caso foi proposto para entender o comportamento de um jornal
brasileiro na principal rede social utilizada no país. O objetivo da pesquisa é de
exemplificar, de forma prática, o tema deste trabalho, sinalizando como a
importância da imagem, principalmente em seu sentido icônico e viral, acontece para
a Geração Y na produção de notícia da era virtual. Este trabalho buscou por uma
análise empírica dos dados encontrados, que servirão de referência comparativa ou
evolutiva para outros pesquisadores.

4.1. Pautando o gancho
O corte temporal escolhido para a pesquisa a seguir foi 21 de abril até 3 de
maio de 2014, quando observa-se dados colhidos na página oficial do jornal O
Globo na rede social Facebook (www.facebook.com/jornaloglobo). Esse período
abrange a semana do feriado de 1º de Maio (quinta-feira), permitindo, assim,
verificar o comportamento do público em três circunstâncias: dias úteis, feriado e
final de semana, assegurando que os dados não seriam restritivos a um cenário.
Uma métrica de horários fixos não foi estabelecida, pois a intenção era de
que, com a alternância de momentos de coleta, esta pesquisa pudesse abranger
medições mais distintas de relacionamento com o público. Optou-se pelas
observações feitas com material coletado em dois períodos: durante o dia (de 10h
até 15h) e à noite (de 17h às 23h59); em cada um, foram analisadas as três últimas
postagens da página do jornal no Facebook.
O processamento incluiu dados numéricos (dia e horário da publicação,
número de curtidas e compartilhamentos), análise dos resultados em função da
imagem (legenda da postagem, título da matéria e legenda da foto no site) e reação
do público (principais comentários no horário da análise e respostas aos mesmos).
Um ponto de convergência para a escolha de um veículo jornalístico foi o
paralelo que podemos traçar em sua trajetória virtual com o desenvolvimento visual
da Geração Y, apud Georges-Henri Luquet158, em tradução livre:
158

LUQUET, Georges-Henri.(1923) Le réalisme dans l’art paléolithique. Revue L’anthropologie,
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Em última análise, há duas espécies de semelhança e, por isso, dois tipos principais
de realismo, já que o realismo procura a produção de imagens semelhantes: um
realismo visual, que consiste em representar nos desenhos somente características
do modelo que podem ser vistas do ponto de vista escolhido; e um realismo
intelectual, que consiste em representar no desenho todas as características que o
modelo possui efetivamente, que “lá estão”. O desenho é, no primeiro caso, uma
impressão visual fixa; no segundo, uma definição expressada por traços ao invés de
fazê-lo por palavras.159

Quando os mais novos da Geração Y chegavam aos 10 anos e saíam do
“realismo visual” para a fase de desenvolvimento do desenho infantil que Luquet
chama de “realismo intelectual”, foi lançado um dos maiores portais de notícias
virtuais que modificaram a forma do jornalismo brasileiro funcionar: OGlobo.com.
Este site atualmente ocupa o 6º lugar160 nos acessos no Brasil, de acordo com o site
de Alexa Internet, Inc.
O jornal ao qual o portal pertence é o impresso O Globo, que surgiu no Rio de
Janeiro em 1925161, transformando-se em referência por ser a publicação diária com
maior número de tiragens no Brasil. Seu histórico de conquistas possui diversas
inovações, como em 1972 ao ser o primeiro jornal brasileiro a circular aos domingos.
No dia 7 de maio de 2010, o portal abriu sua conta de página oficial na rede social
Facebook. Em termos de interação com a Geração Y na Internet, ainda está
experimentando uma linguagem para atrair mais acessos.
Como visto anteriormente, a Geração Y tem preferência pelas interações em
redes sociais virtuais. O Facebook é a rede social com maior acesso no Brasil 162,
tendo como representatividade o país como 3º local que mais acessa o veículo 163. O
grande fluxo de brasileiros que faz uso do site, diariamente, indica a preferência dos
usuários pela ferramenta. Consequentemente, esse meio foi o escolhido por ser o
159
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mais expressivo no cotidiano dos Cidadãos Digitais, além de ser uma rede social em
que texto e foto possuem o mesmo grau de visibilidade 164, podendo realmente
avaliar o grau de importância da imagem nessa produção de conteúdos.
Em uma análise resumida do comportamento O Globo no Facebook nos
últimos anos do jornal, percebe-se que nem todas as notícias possuíam link direto
para a matéria no site. A falta de referência não estimulava os usuários a procurar ler
a notícia da origem. O método utilizado em 2010 inovou esse conceito, pois recorria
a extensões encurtadas por outros sites como ow.ly ou bit.ly e que, apesar de
deixarem a postagem mais clara e objetiva, não passam segurança para o leitor.
Em 2012, começaram a trabalhar com um redutor de endereços próprios (glo.bo) o
que gerou mais credibilidade ao se vincular às matérias do próprio site.
No ano de 2013, a maior parte das publicações foi de fotos registradas pela
própria Agência O Globo, tratando do tempo ou de imagens amenas de praias
cariocas e, muitas vezes, transformando-as em álbuns que costumavam atrair mais
interações do que as notícias publicadas pelo jornal. Outra estratégia usada até o
ano de 2013 foi a da comunicação por meio de expressões sutis e positivas como
“Bom dia” e “Bom final de semana”, assemelhando-se às publicações dos usuários
da rede, a fim de estimular um canal de comunicação direto com os leitores, que
divergia do conteúdo esperado para a página oficial O Globo.
A partir dessas observações prévias, pesquisa foi realizada na expectativa de
que se provassem os seguintes conceitos: não há interação com o público por parte
do jornal, assim como não há qualquer tipo de moderação; e a falta adaptação entre
o material produzido para diferentes mídias que o jornal possui (no caso, analisando
especificamente a relação site e Facebook). Os anexos 24 até 65 tratam do registro
do material coletado e os 66, 67 e 68 são gráficos criados a partir dessa pesquisa.

4.2. Emplacar ou dar Barriga?
4.2.1. O estilo Globo de ser no Facebook
A primeira observação feita nesse estudo foi a de que conteúdo do site não é
164

Observação em relação comparativa entre redes sociais Twitter, que prioriza textos curtos com o
mote de ser um microblog de 140 caracteres, e o Instagram, cujo foco principal é a imagem (não
há forma de se postar na rede sem ter uma imagem, mas a legenda não é obrigatória).
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postado em tempo real com o do site. Na primeira extração da pesquisa, domingo,
há um espaço muito grande de tempo entre as postagens. Os dados reunidos às 10
horas e 53 minutos foram da última postagem da página, datando do dia anterior,
treze horas antes.
A maior parte das postagens repetia o título da matéria publicada no site165,
sendo chamarizes e não cumprindo a função da legenda usada para as imagens no
site. Por exemplo, a postagem no site a que se refere o anexo 49 tem uma legenda
mais explicativa que o próprio título no site ou a postagem do Facebook.
Alguns títulos foram encurtados, como vemos no anexo 24, para instigar o
público. "Caçada a um tesouro de 150 anos" remete a um imaginário de filmes de
ação, onde o papel do mocinho está em aberto, mas a realidade da notícia é que
uma empresa, especializada em resgatar tesouros em navios afundados. O discurso
do storytelling se estende no lead da matéria, ao começar a notícia focando na
história de um dos cientistas-chefe da empresa.
No Facebook, o jornal evita o uso de siglas (usando Comitê Olímpico
Internacional ao invés de COI166 e Medida Provisória para MP167) ou metonímia (ao
se referir à Pezão pelo cargo de governado 168) e a transformação da matéria com
título cômico "A chave do tempero" em uma legenda que resumisse e chamasse
atenção para o fato: "Consumidora encontra chave em escondidinho de carne da
Perdigão"169.
As imagens costumam ser mais simbólicas e engraçadas no Facebook , como
a da matéria divertida sobre o brasileiro Rodrigo Alves que gastou R$ 383 mil em
cirurgias plásticas para ficar igual ao boneco Ken170. A imagem era uma síntese da
notícia, com a figura do boneco e o rosto de Alves, de forma comparativa. A notícia
foi a com maior índice de compartilhamento da pesquisa.
Os usuários são extremamente passionais em notícias como a publicada em
relação ao caso já abordado nesse trabalho, #bringbackourgirls, anexo 45. Sem a
hashtag ou uma menção a mesma a postagem não tem o mesmo poder de adesão
que teria se o jornal optasse pelo uso das palavras-chave como uma espécie de
165
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Alguns exemplos são encontrados nos anexos 41, 44, 47, 60 e 63.
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etiqueta para a procura rápida do assunto nas redes sociais.
Textos curtos fazem mais sucesso, mas o resultado é uma busca por maior
precisão na divulgação de informações com caracteres reduzidos. O formato para
notícias de colunistas na rede é uma novidade no jornal, como no anexo 38 em que
se escolhe uma foto do autor assim como uma citação.
Em termo de convergência com outras redes sociais, O Globo apresenta
pouca iniciativa. A notícia do anexo 57 retrata um caso com desdobramento no
Twitter, essa é a ação que mais aproxima a página do Facebook de outra ferramenta
que não seja o site do próprio jornal O Globo.

4.2.2. O uso do Meme
Algumas notícias da Internet se transformaram em Memes, como a resposta
do jogador Daniel Alves ao ocorrido durante um jogo do Barcelona 171 cuja legenda do
Facebook classificava o ato como "racista". A foto publicada era um still (nota:
imagem retirada de um vídeo) de um vídeo do Youtube onde Alves, comia a banana
que foi jogada nele por um torcedor, e superou todos os outros registros de
compartilhamentos dessa pesquisa (3º maior número de compartilhamentos
registrado, com 1.162 ações). A maior parte dos comentários parabenizava a reação
do desportista.
A matéria repercutiu com o apoio de outro jogador, Neymar, que, em foto com
o filho, ambos segurando bananas, publicou no Twitter "somos todos iguais, somos
todos macacos" e rendeu a hashtag #somostodosmacacos. A postagem sobre o
assunto no Facebook do jornal O Globo172 rendeu o maior número de curtidas
registrado na pesquisa (11.726). Porém, as respostas foram inversas: os
comentários com mais interações duvidavam da paternidade do jogador, usando um
bordão que virou Meme: #SabeDeNadaaaaInocente173 ou faziam uma associação ao
duplo sentido de "banana" (a fruta ou o uso depreciativo da atitude do jogador, que
representa palerma).
A notícia de Neymar superou em 12,30% as interações da postagem sobre as
171
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Anexo 28
Anexo 27
Originado no comercial disponível em <www.youtube.com/watch?v=VFiyy_o-37s> Acessado em
17 de Maio de 2014 às 14:21
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tendências de moda do príncipe George, bebê herdeiro do trono inglês. O anexo 58
retrata outro desdobramento do caso Daniel Alves, onde Pelé, ex-jogador brasileiro
de futebol, retrata o caso como ato "banal". Na página da rede social, entretanto, a
foto escolhida era Pelé sorridente com a seguinte legenda: "Para Pelé, casos de
racismo no futebol não são 'tantos assim'", tentando apaziguar possíveis críticas.
Esta postagem também incide em outros Meme, no caso a fala de Romário em
2005174.
Notícias sobre a gestão pública brasileira, na rede, costumam render
comentários da Geração Y contra a Copa do Mundo da FIFA 2014, como no anexo
39 e também no anexo 40 (uma das respostas mais curtidas do último falava o
Meme "Não vai ter Copa" e outra faz referência a notícia da falta de água em São
Paulo). Já no anexo 31, o comentário "Coloca os alunos para estudar nos estádios.
Lá está tudo funcionando" com 91 curtidas remete ao discurso de Ronaldo em 1º de
dezembro de 2011, quando ele afirma que "não se faz Copa com hospital"

175

.

As críticas continuam presentes no anexo 32, quando os leitores acusam o
governo afirmando que a arrecadação de impostos aumenta, mas o dinheiro não é
revertido para o público, por causa do desvio de verbas. Matérias sobre a Olimpíada
de 2016176 também passam pelo mesmo processo de crítica nos comentários dos
internautas, sem que o jornal crie nenhum diálogo com os usuários da sua página.
Outro Meme linguístico explorado durante o período da pesquisa é a
utilização metafórica do termo "leão" 177 para representar o Imposto de Renda, os
jornalistas usaram uma foto do animal para ilustrar a postagem do Facebook, já que
a matéria do jornal não possuía nenhuma imagem. A brincadeira agradou ao público
que criou várias associações anedóticas.
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Disponível em: <www.youtube.com/watch?
v=Po3wM6oE_rk&feature=share&list=PL67445977324B10B9> Acessado em 16 de Maio de 2014
às 23:14
Ronaldo: 'Copa se faz com estádios, não com hospital' < http://www.lancenet.com.br/copa-domundo/Ronaldo-Copa-estadios-hospital_0_601139964.html > Acessado em 13 de Maio de 2014
às 09:41
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4.2.3. E um quase mimetismo
Contrariando um dos objetivos desse trabalho, há uma tentativa de adaptação
de conteúdo, por parte dos produtores de conteúdo online no jornal O Globo no
Facebook. As matérias aos quais os anexos 53 e 55 se referem são listas em
formato não tradicional, numa espécie de slideshow178. Estas poderiam ter sido
aproveitadas por infográfico no Facebook, que não permite a postagem de figuras
em movimento. Mas não há tradução do conteúdo entre as ferramentas, a rede
social, em geral, faz referência direta ao site.
O anexo 26 fala de uma matéria expositiva sobre um dos casos relacionados
à Comissão da Verdade, cujo título resumw a notícia "Infarto pode ter sido causa da
morte de Paulo Malhães, diz legista". No Facebook, a mesma informação ganhou
tom alarmista, como se fosse privilégio para os leitores deste jornal: "Exclusivo:
Infarto pode ter sido causa da morte de coronel que admitiu participação em
torturas." Os comentários criticam o parecer médico: "Aham! Sei!" 50 curtidas e
"Enfartaram com o coração dele..." que possui 49 curtidas.
Há no anexo 55 outra adaptação clara de linguagem, pois as "Sete piscinas
incríveis em novos hotéis" vira "No clima do feriadão, listamos piscinas incríveis de
hotéis mundo afora" no Facebook. O termo "feriadão" é uma aproximação do dialeto
dos leitores de forma não apelativa nem carente.
Continuando o estudo de adaptação de casos, o jornal escolhe, de forma
sensacionalista, a legenda do anexo 25: "Estará a salvação da natureza no sexo?
Conheça o 'pornô ecológico'." As possibilidades de pseudônimos e a exploração de
conteúdos eróticos, nos diversos sentidos, transformaram a sexualidade em um
tema muito abordado na Internet. Isso interessa o público e atrai interação. A
postagem de sábado (3/05), porém, com o foco explícito no uso da palavra "sexo"
não foi tão bem sucedida, mostrando que o público do jornal no Facebook almeja um
conteúdo diferente.
A maior parte dos comentários satirizava o fato de um veículo sério usar de
recursos popularescos para atrair atenção usando, por exemplo, o usuário que
178

Slideshow representa uma apresentação digital em que o conteúdo, ao mudar para o próximo
ítem, desliza na tela
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utilizou o Meme "vcs tão mt zueiros"179 e recebeu 20 curtidas, ou o comentário
irônico e apocalíptico "Semana passada sonhei que o mundo era bombardeado por
asteróides. Espero que se torne realidade" que foi curtido 16 vezes.
Remetendo às matérias de 2013, a primeira matéria de segunda-feira (dia
28/04) é a postagem da primeira capa do dia com a mensagem "Bom dia!" 180. Neste
caso, fica evidente a falta de moderação do jornal, cujo principal comentário é uma
crítica direta à linha editorial de O Globo, que incita um número maior de respostas
parecidas pela falta de interação que a marca tem com os leitores.
No caso do anexo 59, houve uma adaptação diferente. Além dos termos
usados, foram escolhidas diferentes citações para cada ferramenta. No Facebook foi
postado "Encontro Nacional do PT formaliza pré-candidatura de Dilma. Lula
discursou: “Estamos com o jogo mais ou menos garantido, mas não podemos entrar
de sapato alto”, mostrando um ponto de vista político menos radical do que o
escolhido para o site "Vamos parar de imaginar que exista outro candidato que não a
Dilma”, diz Lula. É fácil entender que o site segue a mesma linha editorial do
impresso e que na rede social, eles ainda avaliam se podem ser tão diretos com a
Geração Y.
A principal evidência de adaptação do conteúdo para os Cidadãos Digitais foi
registrada na segunda-feira (28/04), à noite, a imagem do anexo 34, sobre protestos
na Pavuna, região que tive ônibus incendiados, apresentou dados surpreendentes. A
legenda no Facebook dizia "Manifestantes incendeiam cinco ônibus na Pavuna após
morte de jovem em operação da PM", evidenciava o foco na história dos
participantes da ação, inclusive com a justificativa para seus atos. A imagem
apresentava duas pessoas, provavelmente do sexo masculino, assistindo ao longe o
incêndio de um ônibus. A matéria a que a postagem se referia, contudo, trazia em
seu texto: "Cinco ônibus são incendiados por vândalos em protesto na Pavuna".
A transformação de "manifestantes" em "vândalos" mostra o reflexo da
“Revolta dos 20 Centavos”, que trouxe para a produção de conteúdo do jornal a
noção de que os usuários das redes sociais não gostam do tratamento usando para
os que protestavam ("vândalos"). No site ainda existe a imagem, condizente com o
179
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foco utilizado nessa ferramenta, apresentando os destroços de dois ônibus ainda em
processo de cremação.

4.3. Enxugando um Iceberg
O jornal O Globo ainda não desenvolveu uma linguagem própria para sua
ferramenta, utilizando muitas vezes o título da matéria publicada no impresso ou site
como legenda das fotos. Há sim uma preocupação com a publicação de imagens,
pois aconteceu um reconhecimento ao longo dos anos para com o jornal, de que o
público dessa rede social é mais visual, também pela limitação de informação que é
absorvida nas redes. O público costuma curtir mais as matérias do que
compartilhar181, chegando a uma diferença de 61,67% entre os dois mecanismos 182.
O único dado recolhido em que os números se aproximam (sendo 2.390 curtidas e
2.143 compartilhamento) foi no 2º registro de quarta-feira, à noite 183.
Os comentários dos usuários são uma ótima fonte de inspiração para criar
conteúdos baseados em seus interesses e até mesmo uma comunicação com os
leitores. Foram documentados muitos comentários criticando o jornal, principalmente
nas matérias sobre política. O Globo não procura responder o conteúdo postado por
seus leitores e, ao invés de incentivar um espaço livre para debate, ignora a
interação.
A maior parte das postagens não costuma chegar a 1.000 curtidas, em
especial as do final da pesquisa 184, cujas fotos eram menos marcantes e algumas
postagens, como o anexo 57, possuíam um atraso muito grande em relação ao
horário postado no site (no caso, a diferença superou nove horas). As mais curtidas
da semana estavam ligadas ao surgimento de um Meme ligado a causa de Daniel
Alves e o apoio de Neymar.
Durante todo o período da pesquisa não foi apresentado nenhum conteúdo
exclusivo para o Facebook. Em nenhum momento O Globo utiliza hashtags (aceitas
pela rede social) nas postagens, para classificar as matérias com palavras-chave,
nem quando são a principal comunicação do assunto na Internet como no caso
181
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Anexo 66 – criado a partir desta pesquisa pela própria autora.
Anexo 67 – criado a partir desta pesquisa pela própria autora.
Anexo 46
Anexo 68 – criado a partir desta pesquisa pela própria autora.
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Alves-Neymar #somostodosmacacos ou em #bringourgirlsback.
Apesar do pressuposto de que não havia uma adaptação do conteúdo entre
as plataformas, o material recolhido provou que as postagens se moldam no
Facebook do jornal por dois motivos principais: resumir melhor a notícia em poucos
caracteres (para não dispersar o público) e produzir significativa aceitação da
Geração Y (que, principalmente após da Revolução dos 20 Centavos, cobra uma
postura diferenciada das mídias). Essa adaptação acontece apenas no sentido de
escolher uma foto diferente (no geral, mais engraçada na rede social ou adaptada
politicamente para melhor aceitação dos leitores) ou de inversões ou edições de
termos no texto. Nenhum dado recolhido aponta para uma produção exclusiva da
ferramenta, independente do site.

69
5. CONCLUSÃO
Os programas de computação e as redes sociais virtuais têm pouco espaço para
transmitir uma informação, até pelo limite de interesse do indivíduo; então,
privilegiando o conteúdo visual com a estética marcante, aperfeiçoaram o papel da
imagem como forma fundamental e predileta do indivíduo.
Nesta hiperrealidade virtual, onde tudo é amplificado, o alfabeto que, por muito
tempo, foi priorizado, perde seu nível de importância para as imagens-síntese, que
têm um alto poder de releitura e crítica dos clichês estabelecidos.
Os usuários das redes sociais absorveram uma cultura de clichês, na qual a imagem
é uma síntese de vários conceitos e a reprodução é viral, mas também dependente
do contexto para produzir significado.
O futuro não costuma ser uma convenção, regido por preceitos matemáticos e
lógicos que esbarram na exatidão, então este trabalho científico não se propôs, em
nenhum momento, a predizer como o jornalismo brasileiro será, mas sim a
evidenciar como ainda não se adaptou de forma ideal aos conceitos imagéticos
desenvolvidos pelos usuários da Internet; em especial, pela Geração Y e sua relação
na propagação de Memes.
Essa geração ainda não definiu exatamente qual é seu papel social; talvez
por ter sido mais depreciada pelos preconceitos que as demais gerações criaram em
torno desses “ansiosos”; sua importância, contudo, como Cidadãos Digitais cresce
exponencialmente em termos de desenvolvimento das ferramentas digitais. No
Brasil, a Geração Y assustou ao subitamente mostrar sua insatisfação com o
governo e as formas tradicionais dos veículos de comunicação na Revolução dos 20
Centavos, ao criar formas alternativas de se organizar e transmitir informação, até a
ação pioneira de transmissão da Mídia Ninja.
Baseando-se nos dados das publicações do jornal O Globo no Facebook,
registrados pela pesquisa empírica aqui contida, vemos que o jornalismo ainda é
resistente às linguagens desenvolvidas. Postagens na rede social já procuram uma
adaptação significativa para atrair o público, mas sem experimentar os conceitos de
textos curtos e imagens objetivas, engraçadas e irônicas; ideias que são diariamente
experimentadas pela Geração Y.
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A ideia que norteou o presente trabalho não foi a de depreciar o jornalismo
brasileiro ou enaltecer a Internet, mas entender que um processo anacrônico de
interpretação de uma realidade a partir de valores próprios ou, no caso, a partir de
valor da mídia tradicionalista, é perigoso. A mera adaptação suprime o potencial
criador dos jornalistas, pois inibe os argumentos de ciência em produção, mutável e
viral.
Os Cidadãos Digitais provaram que a rede social tem mais poder do que o
País e até mesmo seus próprios pais acreditavam. Eles querem ser ouvidos pelos
políticos e pela mídia; afinal de contas, são a rede social e o seu presente é um
conjunto de possibilidades. Este trabalho é uma documentação do momento atual
pode ser uma base de dados para associações que justifiquem as mudanças que
ainda virão a acontecer no jornalismo brasileiro.
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7. ANEXOS
Anexo 1

Fonte: www.arquivoestado.sp.gov.br/upload/jornais/LN19141003.pdf
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Anexo 2

Fonte: perezartsplastiques.com/sequence-darts-plastiques-genese-dun-cours/
Extraído dia 15 de abril de 2014 às 14h30
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Anexo 3

Fonte: www.kibeloco.com.br/2014/04/22/e-hoje-61/
Extraído dia 26 de abril de 2014 às 17h04
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Anexo 6

um gráfico que expressa a quantidade de mutações que o texto sofreu

Gráfico que expressa cada mutações que o texto sofreu, em azul (the rest of the
day”, vermelho “next 24 hours”, roxo outros.
Fonte: www.facebook.com/notes/facebook-data-science/the-evolution-of-memes-onfacebook/10151988334203859?notif_t=notify_me
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Principais evoluções do meme no viés político: (-2 sendo muito liberal, +2 sendo
muito convervador)
Fonte: www.facebook.com/notes/facebook-data-science/the-evolution-of-memes-onfacebook/10151988334203859?notif_t=notify_me
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Anexo 8

Fonte: www.mylife.com/blog/social-media-overload/
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Fonte: www.mylife.com/blog/social-media-survey-says-were-overwhelmed/
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Fonte: www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3269637/pdf/fnevo-03-00008.pdf
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Fonte: www.alexa.com/siteinfo/google.com
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Fonte: www.urbandictionary.com/define.php?term=copycat
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Fonte: www.urbandictionary.com/define.php?term=copycat
Extraído dia 10 de Maio de 2014 às 20h51

93
Anexo 14
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Fonte: www.rankzoo.com/
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Fonte: causabrasil.com.br
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Fonte: ideas.scup.com/pt/especiais/a-semana-em-protestos-dados-das-midiassociais/
Extraído dia 15 de Maio de 2014 às 00h17
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Anexo 18

Fonte: www.grupomaquina.com/noticias/maquina/ativismo-digital-nas-manifesta-esimpactou-94-milh-es-de-brasileiros
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Fonte: anonymousbr4sil.net/2013/07/twitter-do-g1-e-invadido-por-anonymous.html
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Fonte: www.alexa.com/siteinfo/oglobo.com
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Anexo 22

Fonte: www.alexa.com/topsites/countries/BR
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Fonte: www.alexa.com/siteinfo/facebook.com
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EXTRAÇÃO dia 27/04 às 10h53
Postagem dia 26/4 às 21h30
223 curtidas. 22 compartilhamentos.
Facebook: Caçada a um tesouro de 150 anos. (instigar o público)
Referência no site: Caçadores de tesouro querem resgatar ouro de navio afundado
há mais de 150 anos nos EUA
oglobo.globo.com/economia/cacadores-de-tesouro-querem-resgatar-ouro-de-navioafundado-ha-mais-de-150-anos-nos-eua-12310311#ixzz3063S2CIg
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EXTRAÇÃO dia 27/04 às 10h53
Postagem dia 26/4 às 13h55
320 curtidas. 58 compartilhamentos.
Facebook: Estará a salvação da natureza no sexo? Conheça o 'pornô
ecológico'. http://glo.bo/1rwLufY
Referência no site: Casal promove o 'pornô ecológico' para salvar a natureza
oglobo.globo.com/sociedade/casal-promove-porno-ecologico-para-salvar-natureza12308041#ixzz3063FZLkS
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EXTRAÇÃO dia 27/04 às 10h53
Postagem dia 26/4 às 13h44
431 curtidas. 90 compartilhamentos.
Facebook: Exclusivo: Infarto pode ter sido causa da morte de coronel que admitiu
participação em torturas. http://glo.bo/1lSH1VP
Referência no site: Infarto pode ter sido causa da morte de Paulo Malhães, diz
legista
oglobo.globo.com/pais/infarto-pode-ter-sido-causa-da-morte-de-paulo-malhaes-dizlegista-12308266#ixzz30655Gwe5
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EXTRAÇÃO dia 27/04 às 22h09
Postagem dia 27/04 às 20h20
11.726 curtidas. 532 comentários.
Facebook: Neymar posta foto com banana em apoio a Daniel Alves.
http://glo.bo/1tSsxGM
Referência no site: Neymar posta foto com banana em apoio a Daniel Alves
oglobo.globo.com/esportes/neymar-posta-foto-com-banana-em-apoio-daniel-alves12314995#ixzz308gMxtFN
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EXTRAÇÃO dia 27/04 às 22h09
Postagem dia 27/04 às 18:55
8.358 curtidas. 1.162 compartilhamentos
Facebook: Daniel Alves come banana jogada por torcedor, em ato racista, durante
jogo do Barcelona. Veja.http://glo.bo/1mOlfQ8
Referências no site: Daniel Alves come banana jogada por torcedor em jogo do
Barcelona
oglobo.globo.com/esportes/daniel-alves-come-banana-jogada-por-torcedor-em-jogodo-barcelona-12314451#ixzz308hqOXwh
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EXTRAÇÃO dia 27/04 às 22h09
Postagem dia 27/04 às 13h05
9.115 curtidas. 440 compartilhamentos
Facebook: Efeito George: roupinhas usadas por bebê real viram febre e somem das
lojas. http://bit.ly/1pE1Shl
Referência no site: Efeito George: roupinhas usadas por bebê real viram febre e
somem das lojas
ela.oglobo.globo.com/moda/efeito-george-roupinhas-usadas-por-bebe-real-viramfebre-somem-das-lojas-12312300#ixzz308j8nlZ9
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EXTRAÇÃO dia 28/04 às 14h11
Postagem dia 28/09 às 07h13
958 curtidas. 304 compartilhamentos
Facebook: Bom dia! Esta é a capa desta segunda-feira:
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EXTRAÇÃO dia 28/04 às 14h11
Postagem dia 28/09 às 8h33
1.207 curtidas. 572 compartilhamentos
Facebook: Apenas 4,15% das escolas públicas brasileiras têm toda infraestrutura
adequada (http://glo.bo/1hGF230). Quase um terço não possui abastecimento de
água.
Referência no site: Brasil tem 30% de suas escolas sem abastecimento de água
oglobo.globo.com/sociedade/brasil-tem-30-de-suas-escolas-sem-abastecimento-deagua-12315236#ixzz30CebVGv9

111
Anexo 32

EXTRAÇÃO dia 28/04 às 14h11
Postagem dia 28/09 às 9h57
865 curtidas. 420 compartilhamentos
Facebook: Arrecadação de impostos bate recorde: R$ 293,426 bilhões no 1º
trimestre de 2014, segundo a Receita.http://glo.bo/1h6AlM5
Referência no site: Arrecadação federal é recorde no primeiro trimestre
http://oglobo.globo.com/economia/arrecadacao-federal-recorde-no-primeirotrimestre-12317893#ixzz30CfXx4HP
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EXTRAÇÃO dia 28/04 às 22h24
Postagem dia 28/04 às 19h31
401 curtidas. 36 compartilhamentos
Facebook: Governo chinês bane ‘Big Bang Theory’ e outras séries americanas de
sites de streaming.http://glo.bo/1lqFvaE
Referência no site: Governo chinês bane ‘Big Bang Theory’ de sites de streaming
http://oglobo.globo.com/sociedade/tecnologia/governo-chines-bane-big-bang-theoryde-sites-de-streaming-12324268#ixzz30Ebot27a
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EXTRAÇÃO dia 28/04 às 22h24
Postagem dia 28/04 às 19h40
805 curtidas. 326 compartilhamentos
Facebook: Manifestantes incendeiam cinco ônibus na Pavuna após morte de jovem
em operação da PM.http://glo.bo/1nzYrGh
Referência no site: Cinco ônibus são incendiados por vândalos em protesto na
Pavuna
http://oglobo.globo.com/rio/cinco-onibus-sao-incendiados-por-vandalos-em-protestona-pavuna-1-12325405#ixzz30EcZAClN
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EXTRAÇÃO dia 28/04 às 22h24
Postagem dia 28/04 às 20h30
381 curtidas. 60 compartilhamentos
Facebook: IR 2014: faltam três dias para fim do prazo da entrega da
declaração. http://glo.bo/1lqYSQZ
Foto: Urbano Erbiste / Extra / 21/11/2011
Referência no site:IR 2014: faltam três dias para fim do prazo da entrega da
declaração
http://oglobo.globo.com/economia/ir-2014-faltam-tres-dias-para-fim-do-prazo-daentrega-da-declaracao-12320985#ixzz30EdnjlW5
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EXTRAÇÃO dia 29/04 às 11h53
Postagem dia 29/04 às 9h50
2.299 curtidas. 919 compartilhamentos
Facebook: Vice-presidente do Comitê Olímpico Internacional diz que preparativos
para a Rio 2016 são os piores já vistos. http://glo.bo/1nBX7mt
Referência no site: Vice-presidente do COI critica preparativos para a Rio 2016
http://oglobo.globo.com/esportes/vice-presidente-do-coi-critica-preparativos-para-rio2016-12328465#ixzz30HsWG3lG
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EXTRAÇÃO dia 29/04 às 11h53
Postagem dia 29/04 às 10h29
4.341 curtidas. 2.424 compartilhamentos
Facebook: Consumidora encontra chave em escondidinho de carne da
Perdigão. http://glo.bo/QYgt7w
Referência no site: A chave do tempero
http://oglobo.globo.com/economia/defesa-do-consumidor/a-chave-do-tempero12324420#ixzz30HuHqeaK
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EXTRAÇÃO dia 29/04 às 11h53
Postagem dia 29/04 às 11:26
983 curtidas. 125 compartilhamentos
Facebook: Fabrício Carpinejar estreia blog no site do GLOBO.http://glo.bo/QUSMxa
"Há pais que somente são pais dentro do casamento. Quando se separam, deixam a
paternidade com a ex-esposa. Largam os filhos."
Referência no site: Pais só dentro do casamento
http://oglobo.globo.com/blogs/fabricio-carpinejar/posts/2014/04/28/pais-so-dentro-docasamento-534072.asp
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EXTRAÇÃO dia 29/04 às 23h30
Postagem dia 29/04 às 20h40
2721 curtidas. 609 compartilhamentos
Facebook: Site da Bloomberg alerta: 'Vai ao Rio na Copa? Deixe cordão em
casa' http://glo.bo/1izbUq6
Referência no site: Bloomberg alerta: 'Vai ao Rio na Copa? Deixe cordão em casa'
http://oglobo.globo.com/esportes/bloomberg-alerta-vai-ao-rio-na-copa-deixe-cordaoem-casa-12336365#ixzz30KiUR8Do

119
Anexo 40

EXTRAÇÃO dia 29/04 às 23h30
Postagem dia 29/04 às 21h10
1739 curtidas. 1472 compartilhamentos
Facebook: Governo aumenta imposto, e cerveja e refrigerante podem subir de
preço a partir de 1º de junho. http://glo.bo/S7ADN
Referência no site: Governo fará novo aumento na tributação da cerveja e
refrigerante
http://oglobo.globo.com/economia/governo-fara-novo-aumento-na-tributacao-dacerveja-refrigerante-12338028#ixzz30Kk71NLo
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EXTRAÇÃO dia 29/04 às 23h30
Postagem dia 29/04 às 23h
2335 curtidas. 749 compartilhamentos
Facebook: Estranho hackeia babá eletrônica à noite e grita: 'Acorda,
neném!'. http://glo.bo/S7FFJU
Referência no site: Estranho hackeia babá eletrônica à noite e grita: 'Acorda,
neném!'
http://oglobo.globo.com/sociedade/tecnologia/estranho-hackeia-baba-eletronicanoite-grita-acorda-nenem-12329990#ixzz30Kl4q5gf
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EXTRAÇÃO dia 30/04 às 14h10
Postagem dia 30/05 às 12h38
3191 curtidas. 1944 compartilhamentos
Facebook: Brasileiro gastou mais de R$380 mil em cirurgias plásticas para ficar
igual ao Ken. http://glo.bo/1rOBFdp
Referência no site: 'Ken humano' brasileiro gastou R$ 383 mil em cirurgias
plásticas
http://oglobo.globo.com/blogs/pagenotfound/posts/2014/04/30/ken-humanobrasileiro-gastou-383-mil-em-cirurgias-plasticas-534340.asp
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EXTRAÇÃO dia 30/04 às 14h10
Postagem dia 30/05 às 13h12
828 curtidas. 214 compartilhamentos
Facebook: Rio 2016: cidade não cumpre promessas feitas na
candidatura. http://glo.bo/1iHvTrB
Foto: Genilson Araújo / Agência O Globo
Referência no site: Rio 2016: cidade não cumpre promessas feitas na candidatura
http://oglobo.globo.com/rio/rio-2016-cidade-nao-cumpre-promessas-feitas-nacandidatura-12340632#ixzz30OMjMj7d
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EXTRAÇÃO dia 30/04 às 14h10
Postagem dia 30/05 às 13h42
811 curtidas. 197 compartilhamentos
Facebook: E o animal mais rápido do mundo é... um ácaro.http://glo.bo/1mcth47
Referência no site:E o animal mais rápido do mundo é... um ácaro
http://oglobo.globo.com/sociedade/ciencia/e-animal-mais-rapido-do-mundo-umacaro-12341975#ixzz30OMo54du
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EXTRAÇÃO dia 30/04 às 22h33
Postagem dia 30/04 às 19h35
338 curtidas. 53 compartilhamentos
Facebook: Adolescentes raptadas na Nigéria são obrigadas a se casar com
sequestradores. http://glo.bo/1kiprnn
Referência no site: Adolescentes raptadas na Nigéria são obrigadas a se casar
com sequestradores
http://oglobo.globo.com/mundo/adolescentes-raptadas-na-nigeria-sao-obrigadas-secasar-com-sequestradores-12345769#ixzz30QKazAwt
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EXTRAÇÃO dia 30/04 às 22h33
Postagem dia 30/04 às 20h50
2.390 curtidas. 2.143 compartilhamentos
Facebook: Dilma anuncia aumento de 10% no Bolsa Família, correção da tabela do
IR e reajuste real do salário mínimo. http://glo.bo/1kqoOtn
Referência no site: Dilma anuncia aumento de 10% no Bolsa Família, correção da
tabela do IR e reajuste real do salário mínimo
http://oglobo.globo.com/pais/dilma-anuncia-aumento-de-10-no-bolsa-familiacorrecao-da-tabela-do-ir-reajuste-real-do-salario-minimo-12350506#ixzz30QKsOI00
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EXTRAÇÃO dia 30/04 às 22h33
Postagem dia 30/04 às 22h
516 curtidas. 42 compartilhamentos
Facebook: Com visual Lego, 'Simpsons' comemoram 25 anos.http://glo.bo/1lyzp8p
Referência no site: Com visual Lego, 'Os Simpsons' comemoram 25 anos
http://oglobo.globo.com/cultura/revista-da-tv/com-visual-lego-os-simpsonscomemoram-25-anos-12342028#ixzz30QM03qFm
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EXTRAÇÃO dia 1º/05 às 13h02
Postagem dia 1/05 às 11h46
247 curtidas. 68 compartilhamentos
Facebook: Governo prepara Medida Provisória para evitar onda de demissões.
Medidas atendem primeiro montadoras.http://glo.bo/1iHdztO
Referência no site: Governo prepara MP para evitar onda de demissões
http://oglobo.globo.com/economia/governo-prepara-mp-para-evitar-onda-dedemissoes-12352611#ixzz30TqyGjCC
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EXTRAÇÃO dia 1º/05 às 13h02
Postagem dia 1º/05 às 12h16 (50 min)
117 curtidas. 11 compartilhamentos
Facebook: Ucrânia expulsa diplomata militar russo por
espionagem. http://glo.bo/1nMgzgr
Referência no site: Ucrânia expulsa diplomata militar russo por espionagem
http://oglobo.globo.com/mundo/ucrania-expulsa-diplomata-militar-russo-porespionagem-1-12354443#ixzz30Ts8rHvz
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EXTRAÇÃO dia 1º/05 às 13h02
Postagem dia 1º/05 às 12h50
51 curtidas. 2 compartilhamentos
Facebook: Governador diz que vai pedir transferência de mais presos para
penitenciárias federais.http://glo.bo/1iHbNsI
Foto: Felipe Hanower / Agência O Globo
Referência no site: Pezão diz que governo vai pedir a transferência de mais presos
para penitenciárias federais
http://oglobo.globo.com/rio/pezao-diz-que-governo-vai-pedir-transferencia-de-maispresos-para-penitenciarias-federais-12354376#ixzz30TsZJxqs
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EXTRAÇÃO dia 1º/05 às 23h38
Postagem dia 1º/05 às 18h32
2719 curtidas. 438 compartilhamentos
Facebook: Dez momentos inesquecíveis de Ayrton Senna na F-1.
http://glo.bo/1nMFZdA
Referência no site: Dez momentos inesquecíveis de Ayrton Senna na F-1
http://oglobo.globo.com/esportes/dez-momentos-inesqueciveis-de-ayrton-senna-na1-12350651#ixzz30WRTk3o5
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EXTRAÇÃO dia 1º/05 às 23h38
Postagem dia 1º/05 às 19h03
1140 curtidas. 134 compartilhamentos
Facebook: Genoino se apresenta e volta a cumprir pena na
Papuda. http://glo.bo/1pTwk79
Referência no site: Genoino se apresenta e volta a cumprir pena na Papuda
http://oglobo.globo.com/pais/genoino-se-apresenta-volta-cumprir-pena-na-papuda12354703#ixzz30WS9AHyq
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EXTRAÇÃO 1º/05 às 23h38
Postagem dia 1º/05 às 19h41
211 curtidas. 56 compartilhamentos
Facebook: Cinco pontos importantes da legislação para os usuários da
internet. http://glo.bo/R80vb1
Referência no site: Cinco pontos importantes da legislação para os usuários da
internet
http://oglobo.globo.com/economia/defesa-do-consumidor/cinco-pontos-importantesda-legislacao-para-os-usuarios-da-internet-12347843#ixzz30WSKf2YQ
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EXTRAÇÃO dia 2/05 às 12h18
Postagem dia 2/05 às 10h36
208 curtidas. 26 compartilhamentos
Facebook: Plano de expansão do governo prevê implantação de mais 32 UPPs no
estado até 2018. http://glo.bo/1iQt0oH
Foto: Felipe Hanower / Agência O Globo
Referência no site: Plano de expansão prevê implantação de mais 32 UPPs no
estado até 2018
http://oglobo.globo.com/rio/plano-de-expansao-preve-implantacao-de-mais-32-uppsno-estado-ate-2018-12359754#ixzz30ZWkl2FG
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EXTRAÇÃO 2/05 às 12h18
Postagem dia 2/05 às 11h10
243 curtidas. 12 compartilhamentos
Facebook: No clima do feriadão, listamos piscinas incríveis de hotéis mundo
afora: http://glo.bo/1i5uN43
Referência no site: LISTA: Sete piscinas incríveis em novos hotéis
http://oglobo.globo.com/boa-viagem/lista-sete-piscinas-incriveis-em-novos-hoteis12356528
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EXTRAÇÃO dia 2/05 às 12h18
Postagem dia 2/05 às 11h44
198 curtidas. 28 compartilhamentos
Facebook: Empresas de tecnologia vão alertar usuários quando governo dos
Estados Unidos requisitar dados. http://glo.bo/1fArG9N
Referência no site: Apple e outras empresas de tecnologia vão alertar usuários
quando governo dos EUA requisitar dados
http://oglobo.globo.com/sociedade/tecnologia/apple-outras-empresas-de-tecnologiavao-alertar-usuarios-quando-governo-dos-eua-requisitar-dados12360850#ixzz30ZXgtUus
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EXTRAÇÃO 2/05 às 23h20
Postagem dia 2/05 às 20h49
711 curtidas. 92 compartilhamentos
Facebook: Filho de Roberto Bolaños, "o Chaves", diz que ele passa bem. Mais
cedo, jornal afirmou que artista estava em estado grave.http://glo.bo/1hllc9V
Referência no site: Pelo Twitter, Roberto Bolaños avisa que passa bem e está
tranqüilo
http://oglobo.globo.com/cultura/revista-da-tv/pelo-twitter-roberto-bolanos-avisa-quepassa-bem-esta-tranquilo-12362043#ixzz30cDHA5Sz
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EXTRAÇÃO dia 2/05 às 23h20
Postagem dia 2/05 às 21h30
722 curtidas. 315 compartilhamentos
Facebook: Para Pelé, casos de racismo no futebol não são "tantos
assim". http://glo.bo/1rZ7wID
Foto de Eliária Andrade/Agência o Globo/2011
Referência no site: Pelé diz que Daniel Alves foi vítima de ato ‘banal’
http://oglobo.globo.com/esportes/pele-diz-que-daniel-alves-foi-vitima-de-ato-banal12369892#ixzz30cDWWK4N
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EXTRAÇÃO dia 2/05 às 23h20
Postagem dia Dia 2/05 às 22h09
564 curtidas. 219 compartilhamentos
Facebook: Encontro Nacional do PT formaliza pré-candidatura de Dilma. Lula
discursou: "Estamos com o jogo mais ou menos garantido, mas não podemos entrar
de sapato alto". http://glo.bo/1n75PJo
Referência no site: ‘Vamos parar de imaginar que existe outro candidato que não a
Dilma’, diz Lula
http://oglobo.globo.com/pais/vamos-parar-de-imaginar-que-existe-outro-candidatoque-nao-dilma-diz-lula-12370475#ixzz31qXraZUp

139
Anexo 60

EXTRAÇÃO dia 3/05 às 13h53
Postagem dia 3/05 às 12h56
448 curtidas. 50 compartilhamentos
Facebook: Uruguai vivencia uma ‘primavera cannábica’.http://glo.bo/1moKW8C
Referência no site: Uruguai vivencia uma ‘primavera cannábica’
http://oglobo.globo.com/sociedade/uruguai-vivencia-uma-primavera-cannabica12372220#ixzz30flB67an
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EXTRAÇÃO dia 3/05 às 13h53
Postagem dia 3/05 às 13h30
140 curtidas. 18 compartilhamentos
Facebook: George R.R. Martin fala sobre a violência sexual em 'Game of
thrones'. http://glo.bo/1nTkHet
Referência no site: George R.R. Martin fala sobre a violência sexual em 'Game of
thrones'
http://oglobo.globo.com/cultura/george-rr-martin-fala-sobre-violencia-sexual-emgame-of-thrones-12372947#ixzz30flbfBK2
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EXTRAÇÃO dia 3/05 às 13h53
Postagem dia 3/05 às 13h48
81 curtidas. 7 compartilhamentos
Facebook: Morre Dom Tomás Balduíno, fundador da Comissão Pastoral da
Terra. http://glo.bo/1mpcUpk
Referência no site: Morre Dom Tomás Balduíno, fundador da Comissão Pastoral da
Terra
http://oglobo.globo.com/pais/morre-dom-tomas-balduino-fundador-da-comissaopastoral-da-terra-12372759#ixzz30fmCgRIE
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EXTRAÇÃO dia 3/05 às 23h08
Postagem dia 3/05 às 17h55
134 curtidas. 3 compartilhamentos
Facebook: Eduardo Paes diz que Guarda Municipal não fará papel da PM durante a
Copa do Mundo.http://glo.bo/1mpcT0b
Foto: Pedro Teixeira / Agência O Globo
Referência no site: Eduardo Paes diz que Guarda Municipal não pode fazer papel
da PM durante a Copa do Mundo
http://oglobo.globo.com/rio/eduardo-paes-diz-que-guarda-municipal-nao-pode-fazerpapel-da-pm-durante-copa-do-mundo-12373541#ixzz30i0IgxB8
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EXTRAÇÃO dia 3/05 às 23h08
Postagem dia 3/05 às 18h25
721 curtidas. 84 compartilhamentos
Facebook: Obama pede revisão de procedimentos de pena de
morte. http://glo.bo/1mp0l9a
Foto: AP
Referência no site: Obama pede revisão de procedimentos de pena de morte
http://oglobo.globo.com/mundo/obama-pede-revisao-de-procedimentos-de-pena-demorte-12373390#ixzz30i2JvPVQ
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EXTRAÇÃO dia 3/05 às 23h08
Postagem dia 3/05 às 18h57
1424 curtidas. 290 compartilhamentos
Facebook: Células-tronco humanas regeneram coração infartado dos
macacos. http://glo.bo/1mpsbC6
Referência no site: Células-tronco humanas regeneram coração infartado dos
macacos
http://oglobo.globo.com/sociedade/saude/celulas-tronco-humanas-regeneramcoracao-infartado-dos-macacos-12372746#ixzz30i2D1QCi
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Gráfico em dispersão mostra registro de número curtidas registradas por dado
extraído durante a pesquisa empírica realizada na página de Facebook do jornal O
Globo em 2014.
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Gráfico comparativo entre curtidas e compartilhamentos registrados nos dados
extraídos durante a pesquisa empírica realizada na página de Facebook do jornal O
Globo em 2014.
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80,79%

Gráfico sobre a contribuição de curtidas e compartilhamentos em relação ao total de
interações registradas com base nos dados extraídos durante a pesquisa empírica
realizada na página de Facebook do jornal O Globo em 2014.

