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RESUMO
O presente artigo procura estabelecer relações entre as práticas jornalísticas
contemporâneas e o conceito de modernidade liquida, desenvolvido por Zygmunt
Bauman. Em seu conceito, o sociólogo polonês explora a fluidez e a ambivalência do
mundo contemporâneo, considerando que os indivíduos perseguem a agilidade e a
instantaneidade em suas ações comunicacionais. Com o estabelecimento da internet
comercial, as inovações tecnológicas e as redes sociais, as mídias sofreram diversas
mutações, assim como abriram caminho para uma cultura da colaboração e da
participação para a elaboração de notícias. Vislumbrando esse fenômeno cultural,
analisa-se como o fluxo de informações gerado em rede pode estar impactando
diretamente no jornalismo, nos âmbitos da produção e do consumo de notícias online.

Palavras-chave: comunicação; modernidade líquida; convergência de mídias.

ABSTRACT
The present article tries to establish relations between the contemporary journalistic
practices and the concept of liquid modernity, developed by Zygmunt Bauman. In his
concept, the Polish sociologist explores the fluidity and ambivalence of the
contemporary world, considering that individuals pursue agility and instantaneity in
their communicational actions. With the establishment of the commercial internet,
technological innovations and social networks, the media have undergone several
changes, as well as paved the way for a culture of collaboration and participation in the
elaboration of news. Looking at this cultural phenomenon, we analyze how the flow of
information generated in a network can be directly impacting journalism, in the
production and consumption of online news.
Keywords: communication; liquid modernity; media; digital convergence.
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1 INTRODUÇÃO
Desde o início da internet as mídias vêm sofrendo mutações foram diversas as
modificações e evoluções da comunicação transitória, nas redes sociais o fluxo de
informações que geram e circulam é constante. Essa nova era de distribuição e
compartilhamentos está cada vez mais instantânea e o curto prazo que a era digital
exige, tem impactado diretamente na forma que estamos produzindo e recebendo
notícias e informações em geral. O artigo busca relatar essa realidade que estamos
vivendo e entender até que ponto a intensidade do receber e compartilhar conteúdos
em grande escala, pode estar nos trazendo notícias imprecisas, incorretas ou falsas,
causando assim como se refere Ignácio Ramonet, a “crise habitual” do jornalismo.
No jornalismo as redes sociais já se tornaram parte do dia a dia, seja como
forma de pesquisa ou publicação, podemos dizer que se não toda boa parte da
população está conectada a uma ou mais redes sociais. Os veículos de comunicação
aos poucos vêm se adaptando a essas novas formas de distribuição de informação,
inclusive usam dessa interação e compartilhamento proporcionados pelas redes
sociais, como uma forma de troca com seus leitores em uma relação direta do
jornalista, repórter ou produtor com seu público e vice e versa.
A internet é um espaço de inserção e uso livre a qualquer indivíduo e as redes
sociais em suas plataformas, possibilitam a publicação de fotos, vídeos e textos por
qualquer usuário que tenha um celular ou qualquer outro dispositivo que permita
acesso à internet. A cultura da participação e colaboração gerada por essa era digital,
por muitas vezes tem feito os papeis se inverterem, pois, qualquer pessoa tem a
possibilidade de gerar informações e disseminá-las em suas redes sociais ou sites de
notícias, com isso, o fluxo de informações soltas na rede perde o controle e muitas
vezes consumimos notícias imprecisas ou falsas, que hoje por acontecerem tanto, são
classificadas com o nome "Fake News".
O "boom" da internet, os avanços tecnológicos e a globalização, foram o
que consolidaram o que chamamos de pós-modernidade, que trouxe a quebra de
antigos pensamentos e hábitos da modernidade. O filósofo polonês, Zigmunt Bauman
(2001), define seu próprio conceito para tratar de pós-modernidade, que fala de uma
era de incertezas, instabilidades e da ambivalência que a sociedade vive, o filósofo
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compara nossa forma de se relacionar e viver, com algo líquido ou seja que escorre
pelas mãos e se desfaz na mesma velocidade que se constrói, denomina assim então
o conceito de modernidade-líquida. Essa liquidificação nos mostra a fragilidade dos
laços e a constante mutação dos indivíduos, Bauman (2001) em sua teoria, trata
exatamente o que vivemos atualmente, a correria diária que gera uma falta de tempo,
que diminui a profundidade e envolvimento que lidamos com as ações e relações que
giram em torno da nossa vida, pois estamos sempre em constante e mudança e
procurando algo que seja rápido e instantâneo para nos satisfazer.
Na internet as coisas acontecem tão rápido quanto em nosso dia-a-dia e isso
é mais um impulso para cada vez mais vivermos em um ritmo acelerado, assistir
televisão, ler um jornal, livro ou revista tem se tornado algo distante da nossa realidade
que nos permite com um celular ou dispositivo qualquer conectado à internet, ter tudo
em sí na nossa tela em segundos em qualquer momento, de forma rápida e fácil e por
ser muitas vezes a única forma de consumir informação, o que está acontecendo é um
fluxo excessivo de conteúdo sendo distribuído e consumido, por muitas vezes sem
veracidade ou checagem de fatos antes de qualquer publicação.
O artigo busca resolver os seguintes problemas de pesquisa: Será que a
interatividade excessiva possibilitada pela internet nos meios de comunicação digitais,
está afetando o fazer jornalismo? Entender de que maneira se dá o consumo das
notícias nos ambientes digitais? A colaboração e participação na construção de
noticiais por parte das pessoas têm possibilitado uma maior quantidade de notícias
falsas? Como é construído o processo de distribuição de noticiais por meio das
redações em um perfil de rede social como o Instagram?
O presente artigo em uma pesquisa qualitativa questiona essa era de
mutação das mídias, que traz as novas formas de comunicação e disseminação de
informações em uma sociedade líquido-moderna. O presente trabalho tem como
objetivo geral compreender como os jornalistas podem se adequar a essa nova forma
de comunicação em uma sociedade líquida. Não obstante, os objetivos específicos se
enumeram em:
a) oferecer uma revisão de literatura sobre o conceito de modernidade líquida a partir
da concepção de Zygmunt Bauman;
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b) analisar o ambiente de transformação dos meios de comunicação no ambiente de
convergência digital;
c) compreender as lógicas de participação e colaboração no âmbito do jornalismo
digital contemporâneo;
d) analisar o Instagram da Zero Hora, Metro e Folha de São Paulo.

2 SOCIEDADE LÍQUIDO-MODERNA

A pós-modernidade trouxe mudanças de movimentos em diversas áreas, como a
Filosofia, a Sociologia, a Psicologia, Antropologia e as Artes, em uma reestruturação do
tradicional e convencional da época. Carmo se refere "o mundo moderno tendeu para o
fortalecimento da noção de individualidade, bem como para uma possibilidade maior de
escolhas identitárias" (CARMO, 2007, p. 171), os homens partem a assumir seus
próprios diálogos e crenças, com sua individualidade, se descobrem e forma suas
próprias características e personalidades sem uma influência cultural ou religiosa,
assim surge a economia de consumo onde o consumo se torna o centro da economia e
a população assume uma postura de filosofia de vida, onde acredita que o importante é
viver o hoje e o agora, que o momento é mais importante que o futuro, onde vivem
individuais, para si. Na área da comunicação, é assumida a liberdade de expressão e
de divulgação da verdade e dos acontecimentos sem censura. A liberdade
e autoconhecimento para todos, a pós-modernidade traz a reconstrução de identidade.
A era pós-moderna emancipa as mulheres e as minorias sexuais, unifica as
idades por meio do imperativo de juventude, banaliza a originalidade, põe no
mesmo plano o best-seller e o Prêmio Nobel. Também cria a predominância do
individual sobre o coletivo, do psicológico sobre o ideológico, da comunicação
sobre a politização, da diversidade sobre a homogeneidade, do permissivo
sobre o interdito. (CARMO,2001, p. 195).

A pós-modernidade traz a mudança, expande possibilidades e abre espaço para
ser o que desejar, podendo se moldar ao seu próprio modo de ver e agir sobre as
coisas. Acima de tudo, a pós-modernidade é sinônimo de liberdade, constante mutação
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entre o que se acreditava e o que se conhecia, a libertação individual que se dá através
dos aspectos físicos, sociais, psicológicos e até mesmo culturais.
Ele não tenta transcendê-lo, opor-se a ele e se quer definir os elementos
"eternos e imutáveis" que poderiam estar contidos nele. O pós-modernismo
nada, e até se espoja, nas fragmentárias e caóticas correntes da mudança,
como se isso fosse tudo o que existisse." (HARVEY, 2014, p. 49).

A pós-modernidade nos traz a realidade de mudanças, a principal característica
está na mutação de tudo aquilo que existe como eternidade e certeza, aquilo que não
se questionava ou duvidava, como se o mundo estivesse se invertido, o modernismo
nos traz conceitos culturais e sociais, a pós-modernidade nos mostra a liberdade do
agir e decidir sobre as próprias decisões.
O conceito de modernidade líquida foi criado pelo sociólogo polonês Zygmunt
Bauman (2001), que é a forma como se refere a pós-modernidade, que traz a ideia de
um mundo sem forma, onde tudo são dúvidas e incertezas, em uma vida baseada na
precariedade, de inúmeros reinícios e finais rasos e rápidos. Para Bauman, quando traz
o conceito de liquidez explica que a pós-modernidade seria a era de onde tudo se
move, cresce e sem controle assume diversas formas, diferentemente dos sólidos que
seriam as certezas, o concreto e firme.
A era da liquidificação é regida pelo imediato, onde ao entorno tudo acontece de
forma imprevisível e veloz, a solidez da sociedade enquanto cultura, política, as artes e
principalmente enquanto identidade pessoal se desfez como um líquido que escorreu e
se modificou e pode ir se modificando constantemente. O individualismo na liquidez é
como a liberdade do ser agir conforme suas vontades, o que por usa vez causa o
isolamento, a muitos indivíduos que buscam incessantemente por prazer, felicidade e
contemplação na mesma velocidade que a vida acontece, se tornam pessoas ansiosas
e descontentes por sempre esperarem por algo que a cada dia se modifica, sem bem
ter certezas do que realmente buscam.
O que todas essas características dos fluidos mostram, em linguagem simples,
é que os líquidos, diferentemente dos sólidos, não mantêm sua forma com
facilidade. Os fluidos, por assim dizer, não fixam o espaço nem prendem o
tempo. Enquanto os sólidos têm dimensões espaciais claras, mas neutralizam
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o impacto e, portanto, diminuem a significação do tempo (resistem efetivamente
a seu fluxo ou o tornam irrelevante), os fluidos não se atêm muito a qualquer
forma e estão constantemente prontos (e propensos) a mudá-la; (BAUMAN, ,p.
8).

A era dos desprendimentos, onde tudo que era fixado se derrete e se desfaz
para assim se refazer de forma constante, sendo o tempo o principal objetivo de tanta
agilidade em viver e estar sempre em busca de algo, pelo pensamento de sermos
seres individuais com cada dia menos tempo de vida para nos empenharmos a
conseguir atingir tudo aquilo que desejamos. Vivemos em uma busca incansável, que
vai se moldando e adaptando aos nossos próprios pensamentos que também já não
são mais fixos e imutáveis, mas sim inconstantes.
Numa sociedade de consumidores, em que os vínculos humanos tendem a ser
conduzidos e mediados pelos mercados de bens de consumo, o sentimento de
pertença não é obtido seguindo-se os procedimentos administrados e
supervisionados por essas "tendências de estilo" aos quais se aspira, mas por
meio da própria identificação metoníca do aspirante com a "tendência".
(BAUMAN, p.108)

Em uma sociedade pautada pelo consumo, as relações se tornam fluídicas,
rasas e se mantém de acordo com um interesse temporário com hora marcada para
acabar, somente por conveniência instantânea. Como Bauman se refere quando fala
de tendências, onde tudo que causa interesse veio de um motivo temporário de
influência de algo ou alguém que possa ser de bem interesse ao bem próprio, afinal
estamos falando de um interesse individual de si pra si, de ganhos pela identificação de
cada indivíduo.
Se na modernidade vivíamos rodeados de conclusões, a pós-modernidade
nos fez virar de cabeça pra baixo e modificou crenças, certezas e diálogos já
existentes, nos traz a fluidez que rompe barreiras de pensamento e ação, traz o novo e
o inesperado. Considerando que a modernidade é o grau da liquidez, o sociólogo nos
diz que toda modernidade é liquida e especializada em derreter sólidos, derreter
estruturas e refazê-las em um molde diferente. A liquidez se refere à fluidez das
relações no mundo contemporâneo. Da rapidez que as coisas começam e terminam,
sem um meio ou pausa, sem pensar, acontece em um prazo que nós mesmos não
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conseguimos acompanhar, muito acontece ao mesmo tempo o tempo todo (BAUMAN,
2001).
Tratando da questão, Carmo faz alusão à indústria da moda, ao compreender
que "numa tentativa de tornar clara essa ideia tão complexa, pensemos na moda: Cada
vez mais diminui o tempo de duração de cada estilo de moda; portanto, cada nova
moda nasce com o prenúncio de seu atestado de óbito, de sua própria morte, de seu
final" (CARMO, 2007, p. 180). Inícios já vêm com fins premeditados, se manter em
constante movimento e mutação é a principal característica dessa era de
instantaneidade, ser fixado e criar raízes é algo que ficou no passado.
A pós-modernidade visando o jornalismo nos abrange novas teorias, práticas e
diálogos. E não há como fugir dessa forma de comunicação, pois ela vem pra atingir a
todos na mesma frequência. Para Santaella,"novos modos de telecomunicação têm
produzido transmutações na estrutura da nossa concepção cotidiana do tempo, do
espaço, dos modos de viver, aprender, agir, engajar-se, sentir, reviravoltas na nossa
afetividade, sensualidade, nas crenças que acalentamos e nas emoções que nos
assomam (SANTAELLA, p. 25). Estamos em um momento de constantes mudanças e
adaptações, mas não há um meio termo, essa nova fase traz mudanças não somente a
arte de se comunicar, como de agir, viver e levar a vida, entramos na fase de mutação
constante.
E, no entanto, a vulnerabilidade das identidades individuais e a precariedade
da solitária construção da identidade levam os construtores da identidade a
procurar cabides que possam, em conjunto, pendurar seus medos e
ansiedades individualmente experimentados e, depois disso, realizar os ritos de
exorcismo em companhia de outros indivíduos também assustados e ansiosos.
É discutível se essas “comunidades-cabide” oferecem o que se espera que
ofereçam – um seguro coletivo contra incertezas individualmente enfrentadas;
mas sem dúvida marchar ombro a ombro ao longo de uma ou duas ruas,
montar barricadas na companhia de outros ou roçar os cotovelos em trincheiras
lotadas, isso pode fornecer um momento de alívio da solidão (BAUMAN, 2003,
p. 21).

A sociedade líquido-moderna com toda sua individualidade e independência,
também acaba trazendo outros tipos de sentimentos, pela constante mutação que
dispõe como um tipo de isolamento aos indivíduos, que acreditam que o importante é
viver para e por si. Tornam-se seres ansiosos, desconfiados e sempre em busca de
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algo que não encontram, por estarem sempre mudando de opinião, não vivem para
buscar algo, mas sim vivem em constante instabilidade. Bauman (2003) se refere à
identidade, que muitos indivíduos buscam se encontrar, com isso esses "cabides",
podem ser comparados as redes sociais, que oferecem um tipo de alivio momentâneo,
onde existem outros na mesma situação, o que faz com que se sintam confiantes de
juntos buscarem ou construírem sua identidade.
Encontramo-nos diariamente diante de paradoxos e ambivalências existenciais
desafiadores, desconcertantes. Ou seja, temos possibilidades tecnológicas
quase que ilimitadas de comunicação com o mundo, mas, no entanto não
conseguimos dialogar com o vizinho. Nossa capacidade tecnológica nos
permite a comunicação virtual e instantânea com o mundo, com pessoas que
nunca conheceremos fisicamente. Apesar disto somos quase que
incomunicáveis, sentimos a solidão cada vez mais próxima, presente no nosso
dia-a-dia. (BAZZANELLA, 2012, p. 4)

A era da liquidificação torna os indivíduos ambivalentes, confusos e sem um
caminho certo a seguir, afinal as certezas foram embora e o que ficou foram as
dúvidas, os caminhos e as escolhas. Como Bazzenella (2012) se refere, são vastas as
possibilidades, a tecnologia, a internet e as redes sociais ao alcance, que pode trazer
e levar pra perto quem for, mas a cada dia as pessoas se tornam mais sozinhas e
ambivalentes em uma realidade que se desfaz e por mais conectada que esteja, vive
sem aparente conexão.

3 A MUTAÇÃO DAS MÍDIAS
O ato de comunicar é essencial para existência humana, para convivência e
principalmente relacionamento interpessoal. A matéria-prima do jornalismo é a notícia e
a comunicação é o intermédio entre um e outro, desde os primórdios da comunicação,
a forma de se comunicar se reinventa e se renova, com a expansão da tecnologia e as
mudanças culturais isso tem ocorrido cada vez mais. As mídias de massa são as
formas de distribuição de informações, como por exemplo, em jornais, televisão, rádio,
cinema e etc, os quais formam um sistema denominado 'mídia' e o termo "massa" se
refere ao público, as pessoas e a sociedade que usufrui do conteúdo distribuído.
Desde o advento da internet, a comunicação e o fazer jornalismo vem mudando,
são diversas as mutações que as mídias vêm sofrendo. A própria internet que surgiu
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em 1969, não como conhecemos hoje, mas como uma ferramenta de comunicação e
pesquisa de uso militar, de pesquisadores e cientistas, como Pollyana Ferrari traz, a
ferramenta tinha o nome de "Arpanet", mas logo foi crescendo o fluxo de dados
utilizados, usuários também foram aumentando o que fez com que outras redes fossem
surgindo.
O cenário do final dos anos 80 era este: computadores conectados, mas
principalmente computadores acadêmicos, instalado em laboratórios e centros
de pesquisa. A internet não tinha a cara amigável que todos conhecem hoje.
Era uma interface simples. (FERRARI,2017, p. 16)

No final dos anos 80, mais uma inovação Tim Berners-Lee criou o nosso
conhecido World Wide Web (www), que trouxe novos recursos e possibilidades com
maior capacidade, além de ser abrangente mundialmente, o número de e-mails que
circulavam e o número de pessoas conectadas só aumentavam, em 1996 segundo
Ferrari já existiam 56 milhões de usuários no mundo, em 1994 começam a surgir sites
e portais de pesquisa, assim surgiram também diversos sites que reproduziam
informações e no mesmo ano na Califórnia nascia o primeiro jornal on-line. O boom da
Internet no Brasil, se deu nos anos 2000 e assim a convergência de mídia, as novas
formas de comunicação e possibilidades que a web proporcionou foram mudando o
fazer jornalismo que vive em constante evolução.
A convergência jornalística, também compreendida como integração de
redações ou redações multimídias, é um processo em constante evolução e
está já em curso em diversas empresas informativas ao redor do mundo.
(RODRIGUES, 2009, p. 38)

Aos poucos foram surgindo sites de produção jornalística, com as opções
multimídia que englobam texto, vídeo e áudio, sendo esses com um formato de
comunicação voltado a web. Em 2007, a Zero Hora se deu a essa integração do
jornalismo impresso com a web, produzindo conteúdo específicos para a web, assim
como um espaço de colaboração para o público. Em 2008 jornalistas e outras redações
sofreram o processo de integração das mídias, aos poucos se adaptando a nova forma
de fazer jornalismo. A forma de distribuição de notícias que a web nos trouxe
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revolucionou as rotinas em que o jornalista estava acostumado, a linguagem, a forma
de publicação e principalmente o tempo do "fazer" notícia fez com que os jornalistas se
reconstruíssem e se moldassem as novas formas de noticiabilidade.
A convergência de mídias gera a hipermídia, que impõe a interatividade como
uma característica determinante. Ao demonstrar que as características do
jornalismo na web apresentam-se principalmente como continuidade e
potencialização mais do que como, imperiosamente, rupturas em relação ao
jornalismo impresso, ao telejornalismo e ao radiojornalismo. (RODRIGUES,
2009, p. 169)

O que no início era um espaço de publicação e pesquisa, depois se tornou uma
forma de comunicação e interação social, hoje o que a internet nos proporciona é um
ambiente acima de tudo, de fabricação de conteúdo, um espaço gratuito e de livre
acesso para qualquer usuário. Com essas possibilidades da web e a reestruturação do
fazer jornalismo, foram abertas portas para o público interagir e colaborar com
informações jogadas em rede, com isso o fluxo de conteúdo existente em rede tem
aumentado a cada dia e o público passa não somente a colaborar, como também a
participar da elaboração de notícias e conteúdo de cunho jornalístico.

A web começou como uma plataforma de publicação, depois passou a ser um
ambiente para a interatividade social, e agora entra na fase de produção de
conhecimentos. (RODRIGUES,2009 p. 120)

O

ciberespaço

nada

mais

é

que

um

universo gigantesco

de

comunicação. A cibercultura trouxe enormes possibilidades de oferta e busca, onde
você pode ir atrás de qualquer informação ou produto na hora e lugar que for. Assim
como também mudou a forma de consumir informações, a final são tantas as
possibilidades que já não se sabe onde se pode encontrar credibilidade e as respostas
corretas para o que se busca. O fluxo de notícias gerados em rede tem aumentado a
cada dia, a possibilidade do compartilhamento e o uso de um celular com internet, dá a
liberdade de o usuário disseminar qualquer tipo de conteúdo nas redes sociais. Por
conta da enorme circulação de notícias falsas, principalmente no Facebook, esses
acontecimentos receberam o nome mundialmente conhecido de Fake News, o termo
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começou a ser usado e se disseminou na rede, o que tem causado dores de cabeça
aos jornalistas que apesar de terem que produzir conteúdo em grande escala e pouco
tempo, não podem esquecer a checagem de fatos em toda e qualquer informação
recebida.
Essa vertente teórica examina a formação de hábitos em relação à fixação de
crenças e ao ideal da verdade, aspectos muito relevantes na compreensão do
engajamento social que impulsiona a circulação de notícias falsas. Considerase que a dinâmica de circulação de fake news é transmidiática, cuja
propagação depende do engajamento social gerado, e pragmaticamente
orientada. (ALZAMORA e BICALHO 2018, p. 3)

Foram diversas as transformações e as mutações que ocorram na mídia através
da internet, muito ainda é novo e o jornalista no jornalismo ainda está em fase de
adaptação, aos poucos vem se adequando e aprendendo a lidar com as redes sociais,
o fluxo de informações e também com a realidade de interação e participação do
público na produção de conteúdo. Notícias falsas ou imprecisas são veiculados a todo
tempo, o importante é haver essa atenção e busca de certezas antes de qualquer tipo
de compartilhamento, não só por parte do jornalismo, mas também pela sociedade nas
redes sociais ou portais que gerem conteúdo.

4 JORNALISMO, PARTICIPAÇÃO E COLABORAÇÃO

O jornalismo é a forma de divulgar fatos e informações de forma noticiosa e
esclarecida a população, ou seja, é a base de comunicação com os acontecimentos
mundiais e a população. O jornalismo desde seu surgimento passou por diversas
modificações. No século XIX, a forma de veiculação de notícias era a imprensa escrita
através de jornais impressos, que não tinham espaço de noticiar fatos, pela repressão
que existia na época. Anos depois, a imprensa ganhou liberdade com a democracia,
podendo denunciar injustiças, adversidades e acontecimentos cotidianos, passando
assim a ser considerado o quarto poder. No século XX, surgiram o rádio e a televisão
como novos meios de comunicação, ampliando a possibilidade de disseminação de
notícias, fazendo se discutir fatos e não opiniões, nos anos 60 aos poucos os
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profissionais de jornalismo começaram a se especializar em editorias especificas, pois
o jornalismo já havia se tornado independente e uma profissão.
Essas redes sociais, entrelaçadas em verdadeiros rizomas hipertextuais estão
ajudando na transformação urbana em um século de crescimento exponencial
de informação. Ferrari. (FERRARI, 2017, p. 21)

No século atual, o jornalismo passa por uma grande revolução da informação e
do conhecimento, as inovações tecnológicas e mercadológicas que vem se ampliando,
exigem dos jornalistas e dos meios de comunicação adaptação para essa nova era de
veiculação de informação, que acontece principalmente na internet. A liberdade de
expressão, a internet e as redes sociais, são ferramentas que qualquer pessoa pode ter
acesso e assim divulgar informações de forma fácil, rápida e sem custos.
Os desafios do jornalismo digital estão relacionados à necessidade de preparar
as redações, como um todo, e aos jornalistas em particular, para conhecer e
lidar com essas transformações sociais. (FERRARI, 2017, p. 40)

O jornalismo que está inserido hoje na internet, já recebeu diversas
nomeações como jornalismo online, ciberjornalismo, web jornalismo ou até mesmo
jornalismo digital. O grande diferencial desse “novo” jornalismo é a instantaneidade, a
interatividade e a possibilidade de hipertextualidade e personalização de textos e
matérias. Podemos dividir a era do jornalismo digital em três principais gerações, onde
em um primeiro momento só tínhamos o jornal impresso disponibilizado em mídia
digital, em uma segunda etapa começam a se adaptar a forma de comunicação da
internet e por último produzem textos com uma linguagem específica para a internet.
A matéria prima do jornalismo é a notícia, é um fato ou acontecimento
relevante e de interesses comuns da população, divulgados de forma jornalística. Nem
todo acontecimento tem valor notícia para ser publicado, só valem a pena ser
publicados se acabaram de acontecer e ainda não foram publicados por veículo
nenhum.
Relatar uma série de fatos a partir do fato mais importantes
presume uma estrutura lógica, o que, no caso
da notícia, demanda tempo e pessoal. (FERRARI, 2017, p. 60)
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Assim como o jornalismo tradicional, a notícia também vem se modificando e se
adaptando a essa nova era veiculação de informações próprias pra web. A notícia pra
ser elaborada requer tempo, checagem e uma boa argumentação escrita, mas o atual
modelo

do

fazer jornalismo nos

exige

uma

maior

agilidade

deixando

assim

a estrutura clássica diferente, onde não há tempo e as notícias precisam ser vinculadas
de forma objetiva e simplificadas, como requer na web.
Os novos desafios do jornalismo hoje estão calcados primeiramente na
digitalização e 'multidigitalização' das notícias e na necessidade de dar
treinamento às redações, como um todo, e aos jornalistas em particular, para
que eles possam dar conta dessas transformações.
(FERRARI, 2017, p. 40)

A internet vem se renovando a cada dia, as redes sociais cada vez mais trazem
novidades e mais e mais usuários interessadas na participação de confecção
de notícias. O jornalista tem o dever e a necessidade de adaptação e adequação a
essa forma de digitalização a escrita especifica para web, pois o público
que usufrui desse nicho busca uma informação mais rasa, que não necessite de um
aprofundamento para se manter informado.
Rede social é um site ou comunidade, que pessoas e organizações fazem parte
e se conectam por uma ou mais características em comum, seja por gostos, ideias ou
até mesmo escolhas políticas, onde possibilita o relacionamento entre os indivíduos em
perfis moldados da forma que o usuário preferir, interatividade é o que define uma rede
social, que tem como principal objetivo a troca de conteúdo e informação. Desde o
início da humanidade o ser humano tem a necessidade de exposição de sua marca,
seu pensamento, suas dúvidas e sentimentos. Com o surgimento das plataformas de
mídias sociais na internet, temos a facilidade de expor tudo sobre nós e os celulares
por serem dispositivos de fácil locomoção e manuseio, facilitam ainda mais essa forma
de obter e repassar informações.
Conjugando as tendências de a informação noticiosa ser feita na internet e de o
acesso à internet serem feitos mais e mais a partir de celulares, depreende-se
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que o acesso às notícias será feito cada vez mais a partir dos celulares.
(RODRIGUES, 2009, p. 105)

O uso do celular tem sido o recurso para os que não possuem tempo hábil para
estar informando por outros meios de comunicação, se tornando quase uma
necessidade básica indispensável. Os celulares ganham cada vez mais tecnologias e
com tempo foram aprimorando a qualidade da internet, hoje com a possibilidade do 4G,
o que nos proporciona acesso rápido e de grande alcance, noticias, compartilhamentos
e registros facilmente são feitos nesses smartphones de uso diário.
Vivemos em um mundo real e um virtual, claro com diferenças no que tange a
sentimentos e críticas. Esta interatividade e facilidade de se aproximar de pessoas que
nunca pensávamos conhecer fez aumentar e muito o relacionamento rápido e líquido,
onde sempre buscamos sermos aceitos e amados. A Web possibilita a rápida
divulgação de nossa imagem, além de facilitar a apresentação de uma imagem muito
diferente da realidade, de uma forma que gostaríamos que ela fosse moldando o
próprio estilo de vida, pensamento e ideias, a forma que se deseja que as pessoas o
vejam.
Nas redes sociais, a era do inconstante vem forte, principalmente nos
relacionamentos pessoais, com inícios e fins de namoro instantâneos sem o drama e o
envolvimento tradicional, apenas com a exposição quase que como um marketing para
gerar visualização e popularidade, mas rasos e sem conteúdo. A mesma comparação
pode ser feita na comunicação noticiosa atual, qualquer usuário pode escrever sobre
determinado assunto e colocar em sua rede, as informações, a interatividade, o
compartilhamento e a internet são para todos, mas no jornalismo isso impacta
diretamente na credibilidade com o veículo, que muitas vezes por uma competição de
veicular antes a informação e conquistar o público, pode vir a repassar uma notícia sem
checagem e certeza dos fatos.
O jornalismo teve que se adequar a essa forma de veiculação que por muitas
vezes acontece primeiro nas redes sociais, mas a busca por ser o primeiro a repassar
um conteúdo que vai gerar likes por muitas vezes é mais importante do que a
veracidade do que se está compartilhando, na modernidade o importante eram as
certezas absolutas principalmente no que envolve notícias e conteúdo a serem
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repassados, mas o que é concreto agora é uma ameaça para uma sociedade que
acredita que o mais importante é quem vai levar o crédito pela novidade ou por ter sido
o número um. Pode-se até mesmo dizer que os valores se perderam e a futilidade está
instalada nessa nova sociedade moderna.
Agora essa recepção pode ser feita em qualquer circunstância, criase como que um cordão umbilical, permanente, entre quem informa e é
informado. O celular é o meio permanente e ubíquo da informação e da
comunicação. (RODRIGUES, 2009, p. 112)

A Interatividade é a palavra chave da atualidade e praticamente ninguém escapa
da onda do estar conectado, um celular com acesso e uma boa internet são essenciais
para a realidade de sociedade que encontramos hoje. Se tornou prazeroso e até
mesmo uma necessidade se tornar "presente", postar fotos, acontecimentos e dramas
do cotidiano. As redes entraram com força na vida das pessoas, tornando a
comunicação mais rápida e distâncias menores, aproximou pessoas e expandiu
conhecimento com a troca de informações.
O grande número de pessoas conectadas aumenta cada dia mais, e não
somente

em

um

perfil

de

rede

social,

mas

sim

em

todos,

como

por

exemplo, Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat entre outros, em cada site um perfil
diferente, conforme o que a “sociedade virtual” exige. Hoje não se trata apenas de ter
um perfil, mas sim ter popularidade com esse perfil na rede social, é quase que
competitivo quem tem mais curtidas, mais amigos, mais compartilhamentos, como uma
necessidade básica do indivíduo, que já não se comunica com o externo e se fecha ao
seu

mundo

virtual

com

um

smartphone

ou

qualquer outro

aparelho

com

acesso a internet. Atualmente, essa forma de comunicação entre as pessoas tem
causado certo isolamento, onde os usuários já não interagem pessoalmente, olho no
olho e vivem uma era de futilidade e desinteresse social.
O nível de narcisismo é um sinal de alta ou de baixa autoestima. Será que status
é tão necessário para que o indivíduo se sinta admirado buscando incansavelmente a
aceitação perante aos outros? Mas porque tal necessidade de aceitação? Que cultura
será essa de valores fúteis e tão pouco verdadeiros? A cultura da aparência está
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lançada. Onde se procura medir o sucesso a partir da expectativa do outro. Mede-se a
satisfação pela quantidade de “likes” alcançados nas redes sociais ou através de
comentários enaltecedores. O importante é ser notado, ser visto e admirado. As redes
sociais entraram de forma rápida e conquistaram milhares e milhares de fãs e viciados
por estarem conectados. Muitos encontraram nas redes sociais uma forma de refúgio e
fuga, para medos ou inseguranças que criaram na adolescência de aceitação entre os
amigos e familiares e encontram no seu perfil e na rede de amigos online, a
possibilidade de sair da roda de exclusão de uma sociedade que vive de padrões e
exigências, que um grupo ou outro cria.
Participação é quando o indivíduo participa da ação, se insere no que está
sendo desenvolvido, com um exemplo no jornalismo, seria a pessoa que está no
processo de criação de uma matéria. Colaboração seria um auxilio que o indivíduo
presta a pessoa que está desenvolvendo algo, como por exemplo, um usuário que
passa informações a um repórter para a construção de uma matéria, onde ele não vai
ajudar no processo de confecção, mas atua como coadjuvante sendo colaborativo. A
nova forma do "fazer jornalismo" traz uma colaboração participativa, pois há um auxilio,
um diálogo e uma troca entre usuário e jornalista e vice e versa.
A comunicação deixa de ser um processo unidirecional e horizontal, para se
transformar em um sistema rizomático, no qual já não é mais possível
identificar o emissor e o receptor, tornando o mecanismo da produção da
comunicação ainda mais complexo.
(RODRIGUES, 2009, p.123)

O processo noticioso ganha novas formas, sem a hierarquia do emissor e
receptor, esses já são mutuamente um e outro. A comunicação abre espaço para
múltiplas plataformas e públicos que produzam ou recebam informação, aquilo que
sempre existiu de forma colaborativa, atualmente se mais participativa, onde muitas
vezes o ocorrido vem do usuário e não do próprio jornalista.
Não há como produzir conhecimentos na intensidade, profundidade e
velocidade exigidas pela era digital, senão por meio da ação coletiva.
(RODRIGUES, 2009, p. 124)
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Os usuários presentes como colaboradores nas redações existiam de forma
diferente, onde podiam repassar um feedback aos jornalistas de forma demorada e
muitas vezes sem retorno, mas tudo era recebido. Com a era digital, não se trata mais
somente de receber, mas sim de uma troca mutua de conteúdos e a palavra
colaborativa vem junto com a participativa e muito do que se consegue no tempo que a
as mídias sociais acontecem, são graças ao fluxo de informações que chegam de fora,
onde muitas vezes o jornalista de web não necessita nem mesmo de ir pra estar atento
ao que está acontecendo, o jornalismo participativo colaborativo veio para agregar e
facilitar o trabalho do jornalista.
5 MÍDIAS DIGITAIS

As mídias de massa que estamos habituados como a televisão, rádio, cinema e
jornal, eram nossos meios de comunicação, que necessitam de nossa atenção e
dedicação seja pra ouvir, ler, pesquisar, para então chegar ao assunto, tema ou
objetivo que buscávamos a ir atrás de conteúdo. As mídias digitais, nos proporcionam o
mesmo ou ainda mais, com um simples acesso à internet e um dedilhar de teclas que
em segundos nos levam onde precisamos, que diferente das mídias de massa fazem a
pesquisa e buscam por nós em uma agilidade muito maior do que faríamos. Mídias
digitais mostram a novidade no fazer midiático, nos aproximaram pessoas, nos
trouxeram facilidades e agilidade para o cotidiano.

5.1 Instagram
O Instagram surgiu no dia 6 de outubro de 2010, por invenção do americano
Kevin Systrom e o brasileiro Mike Krieger, que a partir do primeiro protótico de teste,
foram adaptando e melhorando a navegação, até o lançamento.

O aplicativo

disponível para download gratuitamente, foi desenvolvido para compartilhamento de
fotografias e com a possibilidade de "seguir" outros usuários, como forma de interação.
O Instagram se tornou um dos aplicativos mais acessados e chamou a atenção das
empresas e em 2012 foi vendido ao Facebook por 1 bilhão de dólares.
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As possibilidades de compartilhamento de fotos vão desde tirar a foto no
próprio app, na câmera do celular ou compartilhar uma imagem que já existia salva no
celular, além da possibilidade de acrescentar filtros, legenda, localização de onde a foto
foi

tirada

e

por fim

compartilhar

nas

demais

redes

sociais,

como Facebook, Twitter e Tumblr. Uma curiosidade do sistema são as hashtags, que
quando usadas na frente de determinadas palavras servem como organizador de
conteúdo, por exemplo, se realizarmos uma pesquisa sobre "futebol", todas as fotos
que foram postadas usando a hashtag com o mesmo nome, vão ser redirecionadas na
pesquisa, o mesmo serve para as nossas fotos terem alcance de visualização ou
seguidores, se o uso for feito corretamente, isso se torna ainda mais útil e importante
para marcas ou empresas com seguimentos específicos, no jornalismo uma notícia
com a hashtag informando o ocorrido chama atenção e ganha alcance, como por
exemplo, noticiar uma manifestação a favor do casamento LGBT, pode assim colocar
várias palavras que sejam vinculadas ao assunto, como #casamento, #LGBT,
#Manifestação, #Igualdadedegenero e qualquer pessoa que pesquisar por esses
termos vai ser redirecionado para todas as publicações assim.
Imagem 1. Uso de tags e hashtags
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A rede social Instagram, pode ser aberto, visualizado e até mesmo ter a
interação de curtir postagens pelo computador, mas seu uso em todas as funções é
somente móbile, desde seu surgimento já teve muitas modificações, a compatibilidade
com Android, a publicação de vídeos, novos filtros, a possibilidade de compartilhar
fotos de seus seguidores, tornar a conta privada, a conta do spotify vinculada
ao Instagram pode gerar compartilhamento do que se está escutando de um aplicativo
pra outro, através das insta Stories, que mais uma das ferramentas do dispositivo que
possibilita o usuário publicar imagens, vídeos ou até mesmo pequenos textos com um
prazo máximo de 24 horas na rede.
Essas “histórias do Instagram" tem vários recursos como emojis, gif´s, filtros,
possibilidades diferentes de vídeos, enquetes, "etiqueta" que abre outras opções como
hora, dia da semana, frases, hashtags, localização e etc, além da possibilidade de
enviar somente pra uma pessoa ou ocultar a publicação de uma ou mais pessoas.
No jornalismo tem sido uma ferramenta muito útil, principalmente para noticiais mais
urgentes e rápidas, para a chamada de uma notícia ou simplesmente chamar a
atenção do público para determinado assunto. Alguns veículos, se não todos aos
poucos estão se incluindo e se adaptando a essa nova forma de comunicação,
o Instagram funciona com a agilidade e a praticidade, pois é uma mídia instantânea
onde as coisas são compartilhadas ao mesmo momento que acontecem.

5.2 Zero Hora

A zero hora está inserida no Instagram com o nome de usuário @GauchaZH,
com um total de 334mil seguidores e até o dia 15 de junho quando foi analisado, com
8.784 postagens. As publicações são diárias com fotos da capa do jornal do dia, em
uma foto mostrando versão impressa, a versão digital no celular, tablet, computador ou
uma foto com as duas ilustrações, todos os dias é atualizado logo pela manhã a capa
que estará nas bancas ou site da ZH, com a frase "leia sua ZH" ou questionando "já leu
sua ZH hoje". O veículo criou uma tag com o nome #doleitorZH, com o intuito do
público registrar fotos em viagens e passeios e adicionar a tag a sua imagem para ser
compartilhado no Instagram do jornal, na maioria das vezes as fotos são de paisagens
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no sul e em outros países ao redor do mundo, são postadas com uma frase, a tag e o
nome do leitor que compartilhou e alguns poucos casos usam de hashtags
relacionadas a foto, algumas outras publicações de destaque que o público envia e
fotos dos bastidores da rádio gaúcha em determinadas ocasiões.
A Instagram Stories é usada também para divulgar a capa do dia que será
veiculada, mas também é muito usada para tornar o veículo mais próximo ao leitor,
com vídeos interativos e de entretenimento com os apresentadores e jornalistas,
chamadas de matérias em destaque, além do uso dos cursos de filtros e efeitos que o
Instagram proporciona, criando assim uma espécie de empatia com o público. O
espaço denominado "destaques" no aplicativo te dá a possibilidade de manter as
Stories selecionadas em permanência no perfil, no caso da ZH, existe uma categoria
chamada "copa do mundo", onde existem vídeos, fotos e informações de algumas
Stories que foram publicadas sobre o Brasil na copa da Rússia e outras informações
relacionadas a copa.

5.3 Metro

O jornal metro está inserido no Instagram com o nome @metrojornal, com um
total de 10,7k seguidores e até o dia 16 de junho quando foi analisado, tinha um total
de 1164 publicações. Logo abaixo do perfil, traz o slogan "O maior jornal do Brasil", o
site e o endereço físico do jornal. As publicações são segundas a sextas feiras, com
uma cerca de 3 a 4 posts por dia, com uma foto e um parágrafo de texto, em alguns
casos direcionando ao site caso o leitor queira ler mais sobre o assunto no caso de
existir matéria completa, com editorias de política, saúde, entretenimento, meio
ambiente, esportes, polícia, tempo e etc. Nos domingos apenas uma publicação, na
maioria das vezes com uma foto da capa ou de uma parte de destaque do jornal
impresso, em casos específicos como por exemplo no dia da 22º Parada do Orgulho
LGBT, no domingo foi publicado um vídeo com o pessoal do Consulado Israelense,
com uma nota passando a informação.
O Instagram Stories no momento da avaliação não tinha publicações, mas
segundo informações que contêm na publicação da página, a 22° Parada do Orgulho
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LGBT, foi transmitida através do stories. Fazem o uso de hashtags em todas as suas
postagens com palavras chave ou de destaque na matéria. O metro não utiliza da
opção de destaques das Stories do Instagram.

5.4 Folha de São Paulo

O jornal Folha de São Paulo, está inserido no Instagram com o nome de
@folhadespaulo, com um total de 818k seguidores e até o dia 16 de junho quando foi
avaliada, um total de 11003 publicações. Logo abaixo do nome do perfil traz a seguinte
frase "Bem-vindo ao perfil oficial da Folha de S. Paulo", logo depois a mesma frase
escrita em inglês e a continuidade também em inglês "Ele é mais conhecido por ser o
jornal mais vendido no Brasil" (tradução do Instagram), assim como o link do site e o
endereço físico do jornal. As publicações são diárias e a quantidade de postagens, tem
um número que varia de cinco a treze posts por dia na maioria das vezes, todo início
do dia é compartilhado uma foto com a capa do jornal impresso com a frase "Bom dia!
Confira a capa desta xxx (dia da semana) xx (data) da folha" e sempre com o uso de
hashtags com o nome e siglas do jornal.
As matérias contêm um parágrafo relativamente grande ou dois pequenos
parágrafos, com uma foto, as hashtags e o link direcionando a matéria completa, assim
como a publicação de alguns vídeos com pequenos textos de legenda, as editorias
variam entre na maioria das vezes esportes, cultura, entretenimento, política, meio
ambiente, alimentos e etc. Algumas charges e também compartilham fotos com a tag
#REPOST, que vem do resultado de alguma outra tag criada para ação ou apenas
interatividade com as pessoas, que fica válida por um tempo, como por exemplo, a
#meudalmatanafolha ou #DesafiodosDálmatas, onde o desafio era o público marcar a
tag na foto de seu dálmata e compartilhar até a página do jornal completar a marca de
101 dálmatas.
Os stories do Instagram são usados diariamente e com muitas publicações por
dia as noticiais mais importantes ou de rápido consumo, como por exemplo, o placar
dos jogos que já aconteceram na copa e usam da rashtag #nãodurmasemsaber com
alguma notícia de destaque do dia e uso uma série de postagens onde uma completa a
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outra, fazem em torno de 30 posts na stories. O espaço determinado "destaques" tem
mais de 100 publicações, os assuntos são variados e cada um tem entre 20 a 30 fotos
e vídeos.

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com análise da teoria da modernidade líquida, foi possível entender que a forma
de viver em sociedade mudou a busca por agilidade e quantidade é muito maior do que
a busca por qualidade de conteúdo. A necessidade de ser o primeiro a obter uma
informação para assim consumir e dissemina-la em rede tem crescido e por se tratar de
uma sociedade fluídica onde não existem certezas ou "regras" na web, esse
compartilhamento de conteúdo tem sido gerado de qualquer forma, sem nenhuma
espécie de checagem.
A convergência digital ainda está em constante transformação e os meios de
comunicação ainda em modificação para se adaptar a essa nova forma do fazer
jornalismo. A era de participação e colaboração no ambiente do jornalismo digital, tem
tentado se adaptar ao jornalismo tradicional sem perder a agilidade que o ambiente
digital exige e também proporcionar credibilidade do público com o veículo.
Na comparação dos perfis de Instagram da Folha de São Paulo, Zero Hora e
Metro, se torna perceptível que o jornalismo atual não estabeleceu um padrão, cada
veículo age de uma forma diferente dentre essas mídias digitais, cada veículo
estabeleceu sua forma de circulação e inclusão, que está ainda se adaptando e
continua em intensa mutação.
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