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RESUMO 

 

A presente pesquisa procura entender para qual propósito e de que forma os 

jornais impressos e os telejornais utilizam a rede social Instagram. A partir disso, o 

objetivo principal é compreender as estratégias utilizadas na rede social Instagram pelos 

telejornais e jornais impressos. Para isso, busca-se mapear como o telejornalismo e o 

jornalismo impresso estão incorporados nas redes sociais. Também pretende-se 

identificar e compreender as estratégias para atrair o receptor no Instagram e as formas 

de interação com o telespectador e o leitor no perfil do veículo de comunicação. A 

pesquisa é de caráter quanti-quali e para responder ao seu objetivo foi realizada uma 

revisão de conceitos que orientam o trabalho, sendo entre eles a convergência midiática, 

as redes sociais, o jornalismo nas redes sociais bem como as funções e a relação do 

telejornalismo com as redes sociais. Quanto à metodologia, foi desenvolvida uma 

observação direta das postagens e, em seguida, uma análise de conteúdo por meio de 

categorias estabelecidas. Para a amostragem, foram escolhidos dois veículos de cada 

universo: para o jornalismo impresso, observamos os jornais Folha de S. Paulo e O Globo. 

No telejornalismo, foram analisados o canal Globo News e o programa Jornal Hoje (Rede 

Globo). A partir das análises, pode-se compreender que o jornalismo impresso se apropria 

do Instagram para noticiar e circular conteúdos e o telejornalismo para atrair o usuário 

para a respectiva programação na televisão.  

 

 

Palavras-chaves: Telejornalismo; Jornal Impresso; Redes Sociais; Instagram; 

Convergência Midiática  
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ABSTRACT 

 

This research intends to comprehend the purpose and the forms of utilization of the social 

media Instagram by printed and telejournalism. The main objective is to understand the 

strategies in the use of social media, maping their incorporation in it. Also intends to 

identify and comprehend the strategies of atraction of receivers in Instagram and the 

forms of interaction with viewers and readers in the profiles of the communication 

vehicles. The research have a both qualitative and quantitative character and, to answer 

its objective, does a review of concepts that orientates it as media convergence, social 

medias, journalism in social medias, and the functions and relations between 

telejournalism and social medias. As to its methodology, it develops a direct observations 

of postings and, in sequence, analises the findings by established categories. For the 

sampling, it was chosen two vehicles of each universe: for the printed journalism, it 

observes the journals of Folha de S. Paulo and O Globo. In the telejournalism, it analyses 

the channel Globo News and the programme Jornal Hoje (Rede Globo). From the 

analysis, it may be comprehended that printed journalism appropriates itself of Instagram 

to report news and circulate content and telejournalism to attract the users to its 

programme in television.  

 

Keywords: telejournalism; printed journalism; social medias; Instagram; Media 

convergence. 
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“O futuro pertence àqueles que  

acreditam na beleza de seus sonhos”. 

Eleanor Roosevelt  
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INTRODUÇÃO 

 

O avanço da internet nas últimas décadas tem provocado grandes mudanças na 

sociedade, bem como no jornalismo. Uma transformação que antes amedrontava as 

organizações e os profissionais que trabalhavam nos meios analógicos, mas que hoje se 

faz entender que não se trata de uma ruptura dos veículos de comunicação, mas uma 

transformação dos antigos meios em novos formatos midiáticos.  

A televisão não é mais apenas imagem, áudio e um apresentador, pois agora 

passa a ter interação com o telespectador em tempo real, o que oportuniza a prévia ou a 

continuação da reportagem nas redes sociais. O impresso já não está restrito a uma grande 

imagem e um espaço limitado para texto, ele passa a ter uma continuidade em portais de 

notícias e redes sociais.  

Com isso, percebemos que esta união dos meios antigos com os novos e 

colaborativos meios digitais, ou seja, a convergência tem ampliado o modo de se fazer 

notícia. A internet também tem contribuído para o usuário influenciar na distribuição, ou 

seja, circulação e recirculação do conteúdo, bem como desenvolvido as redes sociais, no 

qual tem sido um espaço de interação entre receptor e emissor, influenciando no fazer da 

notícia. Isso faz com que as organizações comunicacionais e o jornalismo sofram 

adaptações.  

Nessas adaptações, está o uso das redes sociais, que aproximam o receptor com 

o emissor. Entre as redes que têm se popularizado nos últimos anos está o Instagram, que 

é um aplicativo que promove interação entre os usuários por meio do compartilhamento 

de imagens e vídeos, oferecendo diversas ferramentas como edição de imagens, 

transmissões ao vivo, animações e recursos para publicações com memória de curta 

duração (chamadas de Stories). A partir de uma análise exploratória prévia, percebeu-se 

que o aplicativo tem sido muito utilizado por jornalistas e veículos de comunicação. A 

análise exploratória auxiliou na definição de um problema de pesquisa, que pode ser 

representado pela seguinte pergunta: de que forma os diferentes tipos de veículo 

jornalístico utilizam o Instagram? 

Portanto, como objetivo principal, o trabalho visa entender para qual propósito 

e de que forma os jornais impressos e os telejornais utilizam a rede social Instagram. A 

partir disso, entre os objetivos específicos, está o de compreender as estratégias utilizadas 

na rede social Instagram pelos telejornais e jornais impressos. Para isso, buscou-se 

mapear como o telejornalismo e o jornalismo impresso estão incorporados nessa rede 
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social. Também pretendeu-se identificar e compreender as estratégias para atrair o 

receptor no Instagram, além de identificar e compreender as formas de interação do 

telespectador e do leitor no perfil do veículo de comunicação.  

O processo metodológico, que está detalhado no capítulo 3, envolveu a análise 

de postagens realizadas por dois jornais impressos, um canal de telejornalismo e um 

programa de telejornalismo. Foram coletadas dez postagens para cada veículo, 

totalizando quarenta postagens. Para cada postagem, foram analisados elementos do seu 

formato e do seu conteúdo, a fim de se compreender as estratégias de cada veículo. Como 

foram selecionados veículos de dois meios diferentes (impresso e televisão), foi possível 

realizar uma análise comparativa e gerar inferências que auxiliassem na resolução de 

nosso problema de pesquisa. 

A escolha do tema se deu por entender que hoje o jornalismo precisa se adaptar 

continuamente às novas ferramentas que a internet oferece. O avanço da internet tem 

aproximado o receptor da notícia, no qual entende a necessidade de não apenas ser 

informado, mas de poder também noticiar, participar, opinar e saber o que acontece por 

trás das câmeras e sentir-se mais perto do jornalista. Entendo que entre estas ferramentas, 

está o aplicativo Instagram, uma rede social que cresceu significativamente nos últimos 

anos e nos quais muitos jornalistas e veículos de comunicação possuem perfis na rede e 

têm se apropriado para fazer jornalismo.  

Entre os principais autores que embasaram este trabalho, estão Henry Jenkins, 

Raquel Recuero, Gabriela Zago e Manuel Castells.  

No capítulo 1, “Convergência midiática e Redes Sociais”, apresentamos uma 

revisão literária sobre o conceito de convergência midiática e sua relação com o 

jornalismo. O capítulo é subdividido em “Convergência Midiática”, “Redes sociais” no 

qual falamos sobre as interações dos atores em rede. E no último subcapítulo “Instagram”, 

realizamos uma breve explanação sobre o surgimento do aplicativo e suas ferramentas.  

O capítulo 2, “Jornalismo nas redes sociais”, abordou o uso das redes pelo 

jornalismo, sua função e a circulação e recirculação das notícias no meio. Foram divididos 

em dois subcapítulos sendo “Função das redes sociais no jornalismo” e “Telejornalismo 

e redes sociais”, no qual tratamos sobre a relação do telejornalismo, telespectadores e 

redes sociais.  

Já no capítulo 3, “Metodologia”, explicamos os procedimentos metodológicos 

no qual foram utilizados na pesquisa, de que forma sendo realizada a coleta de dados e as 
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análises. Por fim, encontra-se o capítulo 4, com a análise de dados e o 5, sendo as 

considerações finais.  
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1. CONVERGÊNCIA MIDIÁTICA E REDES SOCIAIS 

 

A relação entre o jornalismo e as redes sociais tem sido fortalecida por meio da 

aproximação entre o emissor e o receptor. Essa aproximação gerou diversos efeitos no 

jornalismo, tais como a difusão da produção jornalística em novos canais de comunicação 

e o aumento da influência do receptor na produção de conteúdo. Em outras palavras, a 

internet e as redes sociais engendraram um cenário que denominamos de “convergência 

de mídias” (SANTAELLA, 2004) ou “convergência midiática” (JENKINS, 2008). As 

mídias se unem, o consumidor de notícia já não só recebe, mas passa a sugerir e produzir 

conteúdo, com isso, o fluxo de informação cresce.  

Essa interação tem aumentado por meio do uso da web 2.0 a partir de 20041, 

principalmente com o uso de sites participativos ou colaborativos, como as redes sociais, 

no qual têm feito parte do cotidiano do receptor de notícia. O espaço, que antes era 

limitado, agora passa por uma espécie de reconfiguração, no qual a imagem, áudio, texto 

e vídeo passam a ser produzidos e compartilhados também pelos usuários, modificando 

a forma de informar no ciberespaço. Neste capítulo vamos abordar alguns conceitos da 

cultura da convergência e das redes sociais. 

 

1.1. Convergência Midiática 

 

A comunicação vive um cenário de grandes mudanças. Bem como a sociedade 

evolui, a mídia se diversifica e passa por transformações. As novas tecnologias têm sido 

um grande fator dessa mudança, pois ela tem transformado a forma de comunicação e de 

informação da sociedade. Essa transformação tem acontecido por meio da evolução da 

internet, que tem permitido a expansão do ciberespaço e o surgimento de novas formas 

de comunicação.  

Para Santaella (2004), essa revolução converte todos os meios em uma única 

linguagem. 

Através da digitalização e da compressão de dados que ela permite, todas as 

mídias podem ser traduzidas, manipuladas, armazenadas, reproduzidas e 

distribuídas digitalmente produzindo o fenômeno que vem sendo chamado de 

convergência de mídias. Fenômeno ainda mais impressionante surge da 

explosão no processo de distribuição e difusão da informação impulsionada 

pela ligação da informática com as telecomunicações que redundou nas redes 

                                                           
1 Ano em que o termo “Web 2.0” foi popularizado pela empresa norte-americana O'Reilly Media. 
Também é o ano de nascimento das redes sociais Orkut e Facebook. 
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de transmissão, acesso e troca de informações que hoje conectam todo o globo 

na constituição de novas formas de socialização e da cultura que vem sendo 

chamada de cultura digital ou cibercultura (SANTAELLA, 2004, p. 60). 

 Para Jenkins (2008), estamos vivendo um momento de convergência midiática, 

ou seja, de encontro de meios. Esse momento não é visto como falência de alguma mídia, 

mas como uma oportunidade das velhas e novas mídias se encontrarem e, também, de 

novos formatos surgirem. 

Por convergência refiro-me ao fluxo de conteúdos através de múltiplos 

suportes midiáticos, à cooperação entre múltiplos mercados midiáticos e ao 

comportamento migratório dos públicos dos meios de comunicação, que vão a 

quase qualquer parte em busca das experiências de entretenimento que desejam 

(JENKINS, 2008, p. 29). 

Ainda para o autor, a palavra convergência significa uma transformação 

tecnológica, mercadológica, cultural e social. Para o autor, “a convergência não ocorre 

por meio de aparelhos, por mais sofisticados que venham a ser. A convergência ocorre 

dentro dos cérebros dos consumidores individuais e em suas interações com outros” 

(JENKINS, 2008, p. 28). 

A convergência é o momento em que os meios são interligados, com o velho se 

adaptando ao novo e outros formatos surgindo. Castells (2011) fala que as mídias 

tradicionais estão se adaptando para o novo, como forma de interação com o público.  

Significa que há um processo de convergência que gera uma nova realidade 

midiática cujos contornos e efeitos serão, em última estância, decididos pelas 

lutas políticas e comerciais à medida que os donos das redes de 

telecomunicação se posicionarem para controlar o acesso e o trafego em favor 

de seus parceiros de negócios e de seus clientes favoritos (CASTELLS, 2011, 

p. 15). 

Para Jenkins (2008), a convergência vai além de unir os meios ou aparelhos 

tecnológicos, mas também é quando as pessoas passam a tomar o controle das mídias.  

A convergência não envolve apenas materiais e serviços produzidos 

comercialmente, circulando por circuitos regulados e previsíveis. Não envolve 

apenas as reuniões entre empresas de telefonia celular e produtoras de cinema 

para decidirem quando e onde vamos assistir à estréia de um filme. A 

convergência também ocorre quando as pessoas assumem o controle das 

mídias (JENKINS, 2008, P.43). 

Em outras palavras, podemos dizer que esta convergência não diz respeito 

apenas ao sentido tecnológico, como uma união de funcionalidades ou tecnologias em um 

único aparelho ou meio, mas também aos aspectos relacionados à produção de conteúdo, 
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ou seja: na convergência midiática, há um encontro direto entre as práticas dos produtores 

e as práticas dos receptores. 

A convergência não ocorre por meio de aparelhos, por mais sofisticados que 

venham a ser. A convergência ocorre dentro dos cérebros dos consumidores 

individuais em suas interações sociais com os outros. Cada um de nós constrói 

a própria mitologia pessoal, a partir de pedaços e fragmentos de informações 

extraídos dos fluxos midiáticos e transformados em recursos através dos quais 

compreendemos nossa vida cotidiana (JENKINS, 2009, p. 30). 

O autor ainda explica que a “convergência envolve uma transformação tanto na 

forma de produzir quanto na forma de consumir os meios de comunicação” (JENKINS, 

2009, p. 44). A aproximação do produtor com o consumidor de informações passa a ser 

mais forte, o que não quer dizer que os meios antigos serão extintos, mas há uma 

adaptação deles com os novos meios, no qual modifica a forma de produzir e consumir 

informação.  

Para Ramón Salaverría (2013), a expansão da comunicação se dá devido aos os 

novos meios, no qual é preciso criar novas formas de exibir os conteúdos. “As 

potencialidades hipertextuais e interativas das redes digitais exigem dos meios de 

comunicação um esforço para desenvolver formatos informativos que aproveitem essas 

utilidades” (SALAVERRÍA, 2008, p.36). Essas potencialidades impactaram no fazer 

jornalismo e nas competências do profissional jornalista: 

Agora é necessário trabalhar mais rápido (para oferecer avanços informativos 

desde a edição online), conhecer novas técnicas de investigação para o uso em 

fontes digitais, dominar os códigos, tanto textuais como audiovisuais para 

elaboração de conteúdos multimídia. Para ser um jornalista completo nestas 

novas circunstâncias, não basta ter uma boa escrita ou cultura visual 

(SALAVERRÍA, 2003, p.33) 

A convergência jornalística, para o autor, faz com que os profissionais venham 

a se adaptar às novas formas de apuração, de investigação, de produção de conteúdo. Os 

antigos meios e antigos profissionais precisam criar e recriar as formas de transmitir 

informação, unindo as mídias para a nova cultura do receptor.  

 

1.2. Redes Sociais 

 

Segundo Raquel Recuero (2009), o avanço da Web 2.0 facilitou o uso das redes 

sociais na internet, possibilitando a socialização e a conversação e, desta forma, 

aumentando o consumo, a produção e o compartilhamento de conteúdo entre os usuários. 

A autora ainda salienta que o ciberespaço tem a capacidade de proporcionar um ambiente 
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de interação e de construção de laços sociais. Ele oferece ferramentas que estão 

incorporadas no cotidiano das pessoas, sendo as redes sociais.  

Atualmente, o termo “redes sociais” é muito citado quando nos referimos ao uso 

do Facebook, Twitter, Instagram e tantos outros sites de relacionamento da internet. 

Contudo, as redes sociais são estudadas desde antes do surgimento da internet, na 

tentativa de entender o fenômeno das interações dentro de grupos sociais. Para Recuero, 

uma rede social é formada por atores e suas conexões, onde os atores (as pessoas, os 

grupos que utilizam das redes) são os nós, enquanto que as conexões são os laços 

formados pelos atores, ou seja, as suas interações. Então, a partir desses conceitos, 

podemos dizer que arede social é um canal que liga “atores”, como cita a autora: 

Os atores são o primeiro elemento da rede social, representados pelos nós (ou 

nodos). Trata-se das pessoas envolvidas na rede que se analisa. Como partes 

do sistema, os atores atuam de forma a moldar as estruturas sociais, através da 

interação e da constituição de laços sociais (RECUERO, 2009, p. 25). 

Nas redes sociais, as relações, são mediadas por computadores ou Smartphone 

(ou qualquer dispositivo digital conectado), gerando informações por meio das interações. 

Para a autora, quando os atores interagem em redes pela internet, é preciso que eles sejam 

representados ou que tenha uma construção identitária do ciberespaço, ou seja, um ator é 

representado por um perfil em um site de relacionamento como Twitter, Facebook ou 

Instagram. Essas ferramentas, para Recuero, são consideradas atores sociais porque “são 

espaços de interação, lugares de fala, construídos pelos atores de forma a expressar 

elementos de sua personalidade ou individualidade” (2009, p. 25-26). Ainda conforme a 

autora: 

Essas apropriações funcionam como presença do “eu” no ciberespaço, um 

espaço privado e, ao mesmo tempo, público. Essa individualização dessa 

expressão, de alguém “que fala” através desse espaço é que permite que as 

redes sociais sejam expressas na Internet (RECUERO, 2008, p.27). 

Esses atores geram entre eles as conexões, que são laços sociais, a forma no qual 

eles interagem. As interações entre os atores na internet são percebidas principalmente 

pelas mensagens, comentários que são escritas ou enviadas no ciberespaço. “Essas 

interações são, de certo modo, fadadas a permanecer no ciberespaço, permitindo ao 

pesquisador a percepção das trocas social mesmo distante, no tempo e no espaço, de onde 

foram realizadas” (RECUERO, 2008, p. 30). 

Primo (2006) também salienta que a ampliação dos espaços para a interação 

entre os participantes do processo é permitida pela web 2.0, no qual também contribuir 
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na potencialização nas formas de publicações, bem como no compartilhamento de 

informações. Sobre interação, o autor ainda salienta que é caracterizado não apenas pelas 

mensagens trocadas, mas também pelo relacionamento que existe entre os atores.  

Conforme Recuero (2012) esse espaço de interação vem de novos sentidos 

criados pela prática de conversação. Ainda ressalta que a conversação é uma parte 

importante do processo de comunicação entre dois ou mais indivíduos. De acordo com 

Marcuschi (2006, p. 15, apud RECUERO, 2012, p.3), “uma interação verbal centrada, 

que se desenvolve durante o tempo em que dois ou mais interlocutores voltar sua atenção 

visual e cognitiva para uma tarefa comum”.  

Lemos corrobora com a autora, quando salienta que a nova esfera conversacional 

é caracterizada por comunicação que também contribuir para a distribuição e produção 

de conteúdo. Ainda destaca que o ambiente conversacional e interacional foi 

potencializado a partir das tecnologias.  

As tecnologias da comunicação e da interação digitais, e as redes que lhe dão 

vida e suporte, provocam e potencializam a conversação e reconduzem a 

comunicação para uma dinâmica na qual indivíduos e instituições podem agir 

de forma descentralizada, colaborativa e participativa. (LEMOS, 2009, p.3) 

De acordo com Recuero (2012), a prática coletiva ocorre onde a conversação é 

acessível a diferentes grupos, interconectados dentro de uma mesma rede no qual a 

infraestrutura é oferecida pelos sites de redes sociais. Essa infraestrutura conta com 

ferramentas no qual, segundo a autora, caracterizam as práticas comunicativas. Recuero 

entende que o “Curtir” pode ser considerada como uma dessas práticas. Essa ferramenta 

é entendida pela autora como uma prática de se comunicar, pois a conversação em rede 

cria novos sentidos para o ambiente online. A conversação no ciberespaço é capaz de 

simular elementos da conversação oral, de acordo com a autora.  

Um desses elementos da prática de conversação, o “curtir”, é uma ação utilizada 

nas redes sociais no qual significa que o usuário gostou do conteúdo. São formas de 

expressar diálogo, que segundo Recuero (2012) é a criação de signos a partir de 

convenções de uso da linguagem no ciberespaço, e fornecem o contexto para o diálogo, 

transformando a linguagem em ação.  

Outros elementos na linguagem do ciberespaço surgiram, como os “emoticions”, 

que é entendido pela autora como elementos paralinguísticos, no qual representa 

emoções, onomatopeias e cores naquilo que é dito e podem ser considerados análogos. A 

hashtag também é um elemento utilizado na conversação e que, conforme Recuero 
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(2012), serve para prever o contexto da mensagem, assim a rede social sabe do que ela se 

trata. A hashtag também permite que o usuário acesse diversos conteúdos relacionados 

ao assunto.  

A conversação nas redes sociais conta também com outros elementos como o 

compartilhar, o seguir, a referência ao nome do usuário em forma de hiperlink para o 

respectivo perfil, marcação em comentários e em fotos. O ato de “compartilhar” e “curtir” 

geralmente remetem a concordância com o conteúdo da postagem, além de gerar 

circulação e recirculação. A marcação do nome de usuário ou marcação em comentários 

gera um sentimento de pertencimento e de proximidade, criando um maior vínculo na 

relação dos usuários. O repost é outro elemento de participação entre os usuários para 

publicar as postagens de amigos em seu perfil, já que no Instagram o “compartilhar” só é 

possível por mensagem no Facebook, WhatsApp ou ainda no direct, canal de mensagem 

disponibilizado no aplicativo.  

Com base nesses autores, podemos levantar a discussão do problema de pesquisa 

conseguindo compreender de que forma ocorre a interação e a conversação em rede. 

Percebemos que o Instagram tem evoluído em suas ferramentas para poder cada vez mais 

gerar uma conversação e interação entre os atores. No subcapítulo seguinte iremos falar 

especificamente sobre o Instagram e uma breve explicação de algumas ferramentas no 

qual a rede possui.  

 

1.3. Instagram 

 

O Instagram é uma rede social criada em 2010 pelo brasileiro Mike Krieger e 

pelo americano Kevin Systrom, com o objetivo de os usuários capturarem e publicarem 

fotos por meio de um aplicativo baixado via smartphone. A rede social ainda permite que 

as imagens sejam compartilhadas em outros aplicativos como Twitter, Facebook,Tumblr 

e Flickr. 

Em um primeiro momento, o aplicativo estava restrito apenas aos usuários do 

smartphone da Apple, o iPhone. Em 2012, foi lançada a versão para o sistema Android, 

no qual ganhou um número maior de usuários. A rede tem ganhado uma grande 

2popularidade nos países como Estados Unidos, Rússia, Brasil, Reino Unido e Turquia. 

                                                           
2THE STATISTICS PORTAL, Disponível em: https://www.statista.com/statistics/578364/countries-with-
most-instagram-users/ 
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O Instagram é considerado uma rede social, pois permite a conexão entre 

usuários e promove a interação entre eles por meio de comentários e conversas. Outro 

fator a ser considerado é a necessidade de um perfil para o aplicativo ser utilizado, ou 

seja, característica conforme Recuero (2009) afirma ser necessária para se considerar um 

site ou aplicativo como uma rede social. 

A rede social vem com o intuito de gerar novos nós, expandido e produzindo 

novos conteúdos e informações. Por meio do Instagram é possível criar novos laços e 

vínculos entre os atores, além de interferir na produção e circulação de notícias 

transformando não só a forma de se fazer jornalismo, como também a própria sociedade. 

Para Lévy, esses novos nós nas redes sociais podem influenciar na produção ou emissão 

de informações. 

O próprio fato do processo de interconexão já tem, e terá ainda mais no futuro, 

imensas repercussões na atividade econômica, política e cultural. Este 

acontecimento transforma, efetivamente, as condições de vida em sociedade. 

Contudo, trata-se de um universo indeterminado e que tende a manter sua 

indeterminação, pois cada novo nó da rede de redes em expansão constante 

pode tornar-se produtor ou emissor de novas informações, imprevisíveis, e 

reorganizar uma parte da conectividade global por sua própria conta. (LÉVY, 

1999, p. 111)  

Segundo notícia publicada no site de notícias G13, o Instagram no ano de 2016 

passou a marca de 500 milhões de contas ativas no mundo, sendo 7% dessas contas são 

brasileiras, o que equivale cerca de 35 milhões. Já o número de acesso por dia no mundo 

chega a 300 milhões.  

Além de filtros, que são utilizados para editar as imagens e os vídeos, o 

Instagram conta com o uso de hashtags, no qual organizam as publicações por meio de 

palavras-chaves, facilitando o monitoramento de um conteúdo ou postagem. 

Uma ferramenta mais recente da rede é o Stories, outra forma de interação entre 

os usuários por meio de fotos ou vídeos ao vivo, possibilitando personalização com 

emojis, textos e desenhos, tendo uma duração de 24h após a postagem. Elas também 

podem ser comentadas pelos seguidores do perfil na forma direct (mensagem privada). 

Portanto, podemos observar que o Instagram gera interação entre os atores, desta 

forma Recuero (2009) salienta que estas interações são reflexos comunicacionais gerados 

por motivações particulares desses atores. A partir deste pensamento, iremos observar 

como o jornalismo está inserido neste meio e como a ferramenta é utilizada pelos 

veículos.  

                                                           
3 Disponível em: http://g1.globo.com/tecnologia/noticia/2016/06/instagram-ultrapassa-os-500-milhoes-
de-usuarios.html 
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2. JORNALISMO NAS REDES SOCIAIS 

 

Os sites de redes sociais reconfiguraram não apenas o ciberespaço, como 

também o espaço da opinião pública. Neste capítulo, vamos tratar sobre como as redes 

sociais afetaram o jornalismo e como as organizações jornalísticas podem explorá-las, 

principalmente no processo de circulação da notícia.  

As redes sociais possibilitam uma nova linguagem, além de criarem mecanismos 

de disseminação de conteúdo. Nos últimos anos, o conteúdo jornalístico passou a ser 

distribuído principalmente em sites de redes sociais. As organizações jornalísticas, bem 

como o jornalismo, passam por adaptações de novas narrativas para a distribuição dos 

conteúdos. Para Salaverria (2008), a convergência afeta o modo de produção jornalístico 

tanto como o consumo de conteúdo.  

 

2.1. Funções das redes sociais no jornalismo  

 

Desde o surgimento das redes sociais e do avanço das tecnologias, o jornalismo 

vem passando por mudanças significativas em seu modo de produção e circulação da 

notícia. As mídias, como TV, rádio e impresso, já não produzem exclusivamente para 

aquele meio, mas passam a produzir também para as redes sociais, no qual possibilita um 

maior alcance na circulação de conteúdo. 

As redes sociais alavancam a comunicação interpessoal na circulação de 

notícias, por meio da interação. Em um estudo específico sobre a circulação de notícias 

na rede social Twitter, Zago (2012) identificou que os recursos de compartilhamento da 

rede social também podem ser utilizados para a recirculação da notícia, potencializando 

assim a sua distribuição entre os usuários conectados em rede. 

De acordo com a autora, as redes sociais propagam as informações fazendo com 

que sejam difundidas entre os atores sociais. Além do mais, Zago (2012) destaca que “a 

interação é, portanto, aquela ação que tem um reflexo comunicativo entre o indivíduo e 

seus pares, como reflexo social”. 

Zago (2012) salienta que a circulação possui mecanismo estático e dinâmico 

conforme Machado (2008b). O estático é o tradicional caminho, um jornal que é impresso 

e distribuído nas bancas e para seus leitores. Já o dinâmico é o que foge do controle, é 

quando uma notícia passa a ser discutida entre rodas de amigos, em blogs e em redes 

sociais.  
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É nesse segundo mecanismo que Zago (2012) se refere ao surgimento de novos 

meios de circulação. É uma notícia que é publicada no Facebook, tuitada, discutida, 

comentada nas redes sociais. O ponto de consumo não é só a TV, o rádio, o impresso ou 

até mesmo o site de notícia. As redes sociais surgem como um novo meio de circulação, 

no qual os usuários passam a consumir o conteúdo. 

A autora vai de encontro conforme ao pesquisador Fausto Neto (2010) no qual 

destaca que a circulação institui novas formas de interações entre produtores e receptores 

de mensagens. Ainda ressalta que as transformações na circulação se tornam mais 

visíveis.  

Os veículos passam a publicar seus conteúdos nas redes, um meio onde o público 

passa a utilizar não só para interação pessoal dos atores, mas também passa a ser um canal 

para adquirir conteúdo, informações. O próprio usuário utiliza das redes sociais para 

publicar informações que adquiriu por meio de veículo de comunicação. Entramos aí em 

outra etapa do processo jornalístico, o consumo de informações.  

Para Borelli (2015), essas estratégias mudam ou afetam o jornalismo, bem como 

a forma de produzir e de circular a notícia. Os processos midiáticos afetam as práticas 

sociais. A autora ainda destaca que Braga (2012a) salienta que a circulação ocorre por 

meio de fluxos contínuos e formam circuitos complexos, já que transpõem distintos 

ambientes.  

A informação circula, o público consome e ainda ele faz esse conteúdo circular 

novamente. Nesse ponto que Zago (2012) se refere ao surgimento da recirculação de 

conteúdo.  

Ainda que considere que a notícia possa circular novamente após o consumo ( 

no que se considera recirculação ), entende-se que essa recirculação não seria 

propriamente uma nova fase do jornalismo, e sim uma extensão da fase de 

circulação, que é retomada e continua após o consumo de informações pelo 

integrante, o qual pode utilizar espaços sociais diversos na internet (como sites 

de relacionamento, blogs, microblogs, dentre outros) para contribuir para 

divulgar o link para a notícia, recontar com suas palavras o acontecimento ou 

manifestar sua opinião sobre o ocorrido (ZAGO, 2012, p.63). 

Agora o público não só consome, mas passa a produzir. Ele produz por meio da 

sua discussão, do seu comentário. O receptor passa a ter mais liberdade ao poder comentar 

e discutir a informação com outro usuário da rede, além de poder divulgar a notícia por 

meio da ação de compartilhar, marcar como favorito e ainda interagir com o próprio canal 

de informação. Zago (2012) fala ainda que conforme Hermida (2010) os cidadãos passam 

a produzir conteúdo, ações que podem ser consideradas jornalismo. 



25 
 

Conforme Recuero: 

A comunidade virtual é um conjunto de atores e suas relações que, através da 

interação social em um determinado espaço constitui laços e capital social em 

uma estrutura de cluster, através do tempo, associado a um tipo de 

pertencimento (RECUERO, 2009, p. 143). 

Castells (2009) entende que a internet introduz uma comunicação pessoal-

massiva caracterizada por enviar informações para várias pessoas em tempo real, sendo 

uma comunicação em massa e também pessoal. 

Trata-se de comunicação de massa porque pode potencialmente atingir uma 

audiência global, como ao postar um vídeo no Youtube, um blog com links 

para variedade de recurso da web, ou uma mensagem numa lista de e-mails 

massiva. Ao mesmo tempo, é uma comunicação pessoal porque a produção da 

mensagem é auto-gerada, a definição do receptor potencial é auto-dirigida, e o 

acesso a mensagens especificas ou conteúdos da World Wide Web e das redes 

de comunicação eletrônicas é auto-selecionado (CASTELLS,2009, p.55). 

Zago (2012) destaca que essas trocas de informações realizadas pelos atores nas 

redes podem formar um repositório com potencial de construção de conhecimentos em 

comum, ou seja, de uma inteligência coletiva. 

A autora ainda evidencia que Lévy (1999) entende que as relações virtuais 

servem para informar, além de contribuir para o conhecimento coletivo. “Por intermédios 

dos mundos virtuais, podemos não só trocar informações, mas verdadeiramente pensar 

juntos, pôr em comum nossas memórias e projetos para produzir um cérebro cooperativo” 

(LÉVY, 1999, p.96). 

Outra opção viabilizada pelas redes sociais é a distribuição em tempo real, 

fazendo com que o usuário tenha um acesso mais rápido à informação do que pelas 

plataformas tradicionais. Essas ferramentas atraíram os canais jornalísticos, fazendo com 

que eles se adaptassem a essas novas formas de comunicar. Geralmente, nas redes sociais, 

os conteúdos são compartilhados em formas rápidas e ágeis, como vídeos e textos curtos 

que atraem o usuário. Para Recuero, os canais midiáticos foram atraídos para as redes 

sociais por perceberem que seu público estaria ali, ou seja, uma adaptação para atrair o 

receptor.  

Estar presente onde está seu público é uma característica dos veículos 

jornalísticos. Assim, utilizar esses sites para comunicar, interagir, obter 

informações, complementar informações e mesmo anunciar novas notícias é 

relevante (RECUERO, 2009). 
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A internet tem sido um meio no qual tem permitido com que as características 

dos veículos jornalístico tradicionais sejam unidos e adaptados de forma que venham a 

atrair o receptor. Nas redes sociais a forma de informar é zelada pela rapidez e agilidade.  

O jornalista passa a ser um produtor de conteúdos multimídia de cariz 

jornalístico - web jornalista. Por sua vez, o utilizador do serviço não pode ser 

identificado apenas como leitor, telespectador ou ouvinte já que a web notícia 

integra elementos multimídia, exigindo uma leitura multilinear. 

(CANAVILHAS, 2001, p. 6). 

As novas tecnologias promoveram diversas reconfigurações nas sociedades 

industriais pós-modernas, afetando a vida cotidiana, bem como o trabalho e até os 

relacionamentos. Assim foi com o jornalismo, no qual passou por um desenvolvimento 

do tradicional para o jornalismo na internet.  

Em 2010 um relatório do Town Center for Digital Journalism da Columbia 

Journalism School (2012, EUA), que foi traduzido no Brasil pela Revista de Jornalismo 

ESPM, trata do jornalismo pós-industrial, no qual explora como o desenvolvimento 

tecnológico está mudando o jornalismo, bem como sua produção e consumo. O conceito 

fala sobre o estágio atual do jornalismo e as técnicas e métodos de apuração e distribuição 

de notícias que foram utilizados até o fim do século XX e que hoje já não são mais 

aplicados.  

O jornalismo precisou se adaptar com o avanço da tecnologia, a forma de 

produzir e distribuir notícia já não pode ser a mesma. O fazer notícia passou por 

mudanças, quem antes recebia informação agora passa a se comunicar e influenciar no 

modo de fazer notícia. O jornalista já não é o único a informar, a imprensa não é a primeira 

a saber do fato, a internet possibilitou com que o receptor passasse a ter liberdade no 

informar. É o surgimento de um público que não só recebe, mas que influencia no modo 

de fazer e gerar notícia, um público que interage.  

Recuero (2009) aponta que a matéria-prima das relações, dos laços sociais é a 

interação. Ainda salienta que “a interação é, portanto, aquela ação que tem um reflexo 

comunicativo entre o indivíduo e seus pares, como reflexo social” (2009, p. 31). As redes 

sociais permitem com que o receptor tenha liberdade de se comunicar e, desta forma, 

passe também a informar. Em outras palavras: uma interação entre o receptor com o 

emissor e também entre o receptor com outros receptores.  

Com isso, o jornalismo tradicional precisou se adaptar para atender a agilidade 

com que a informação passou a ter. O jornalismo pós-industrial ressalta que muitos furos 

de notícias acabavam sendo dados pelos receptores nas redes sociais. Atitudes que 
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influenciam o modo de gerar notícia nos veículos. Além da agilidade ao informar, é 

necessário que o jornalista aprofunde a informação, que seja contextualizada, 

aprofundada de forma que atraia o público.  

Além do mais, o jornalismo pós-industrial também evidencia que as adaptações 

com as tecnologias não podem ser realizadas somente nas formas de produzir conteúdo, 

pois as novas técnicas também devem partir das organizações dos veículos. A estrutura 

organizacional dos veículos de comunicação precisou passar por alterações radicais para 

aproveitar o acesso de indivíduos, multidões e máquinas.  

Essas transformações na forma de produzir e circular conteúdos, além de afetar 

o jornalismo, também afetam a sociedade. Fausto Neto (2010) destaca que para Veróna 

midiatização é como um fenômeno de mudança social no qual as mídias estão entendidas 

como tecnologias inscritas na sociedade. De acordo com Fausto Neto, a midiatização é 

explicada como um novo “bios”, que afeta a forma de vida tradicional da sociedade. O 

conceito de “Bios Midiáticos”, ou também conhecido como o quarto bios, é mencionado 

por Muniz Sodré no livro Antropológica do Espelho (2002), em que a mídia atua como 

uma nova forma de vida a partir dos três bios constituídos por Aristóteles: o 

conhecimento, o prazer e a política. Para Sodré a mídia não é um transmissor de 

informação, mas é uma forma de vida. 

Compreendemos que para os autores a mídia afeta além dos veículos, mas toda 

a forma de vida da sociedade como já citado. A partir deste subcapítulo também 

entendemos que o avanço da internet, junto com a criação das redes sociais, tem sido um 

dos contribuintes nas mudanças das práticas sociais.  

 

2.2. Telejornalismo e redes sociais 

 

O avanço da internet não fez com que a televisão deixasse de estar presente nos 

lares brasileiros, mas proporcionou o aumento da interação do telespectador com a 

programação e os profissionais de TV. Segundo resultado da última Pesquisa de Mídia 

Brasileira, realizada no ano de 2016, a televisão ainda está em primeiro lugar entre os 

meios de comunicação procurados pela população para ser informada sobre os 

acontecimentos no país. A TV foi citada em primeira menção por 66% dos entrevistados, 

já em segundo lugar está a internet com 26%, deixando em terceiro e quarto 

respectivamente o rádio e o jornal impresso.  
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Os resultados da pesquisa confirmam que a televisão e a internet são os dois 

meios mais utilizados para consumo de informação, com isso, o receptor não deixou de 

usufruir de um canal, mas passou agora a utilizar duas telas, sendo que uma delas (a 

internet) possibilita a interação. Deste modo, a internet faz com que o telespectador, que 

também é usuário de redes sociais, passe a interagir na produção e na circulação do 

conteúdo telejornalístico.  

O telespectador, que antes só recebia, agora passa também a emitir, produzir 

conteúdo. Podemos entender que passa a assumir dois papéis importantes, de receptor e 

também de emissor, passando a colaborar na produção dos produtos por meio da sua 

interação que é permitida através da internet, mais especificamente as redes sociais. O 

autor Cajazeira (2015) entende que a produção de conteúdos televisivos tem sido 

modificada pelos espaços virtuais, no qual há uma união dos meios. 

Hoje em dia, como as relações de comunicação e interação social estão cada 

vez mais pautadas dentro da lógica da internet, há uma remodelação das 

estratégias de produção na televisão, e mais especificamente, nos telejornais. 

Com o público extremamente vinculado e familiarizado com os espaços 

virtuais, o jornalismo passou por um processo de hibridação ao lançar em 

cibermeios as extensões de seus produtos na TV. Desta forma, sites, fanpages 

no Facebook, perfis no Twitter e Instagram e até mesmo aplicações para os 

sistemas Android e Ios levam ao público informações por meio de múltiplos 

formatos e telas (CAJAZEIRA, 2015, p. 201). 

Em um mundo de pessoas conectadas, esperar o horário do telejornal para 

receber informação não é suficiente, já que os usuários recebem informações constantes 

na timeline de seu perfil. Os conteúdos são compartilhados a todo o momento, por isso, 

hoje, a informação não é mais restrita. 

A agilidade e rapidez que as informações são divulgadas por meio do avanço da 

internet fez com que a audiência da televisão passasse por transformações, com isso, o 

telejornalismo passou a se reinventar por meio de criação de perfis em redes sociais como 

Facebook, Twitter e Instagram. 

Essa adaptação do telejornalismo fez com que o receptor, emissor e a mensagem 

pudessem estar mais próximos por meio da interação nas redes sociais. Antes dos avanços 

tecnológicos, a única interação do telespectador era através de cartas ou ligações. Agora, 

a interação é constante, novos canais de interação são criados. O receptor passa ater uma 

relação maior com seu emissor, influenciando na produção e na distribuição dos 

conteúdos. Para o autor,  
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As redes sociais facilitam uma transmutação na forma como os leitores se 

relacionam com os media, gerando um maior envolvimento e fortalecendo os 

laços entre media e leitores. Esta aproximação potência a transformação das 

audiências em comunidades, uma situação que tende a gerar a fidelização dos 

consumidores por estes reconhecerem que a pertença à comunidade é uma 

mais-valia. A intensificação do relacionamento, por via da interação com o 

gatewatcher e com os restantes leitores, aumenta o valor da participação, 

reforçando a fidelidade dos leitores. Neste nível de relacionamento, os media 

estão melhor posicionados para cobrar o acesso aos conteúdos uma vez que o 

leitor reconhece valor à informação que lhe é fornecida por via da participação 

na comunidade (CANAVILHAS. 2010, p.10). 

O receptor e o emissor passam a ter uma interação por meio da segunda tela, no 

qual é a utilização da tela principal com uma segunda em paralelo. A tela principal (a 

televisão) passa o conteúdo do programa, já a segunda é utilizada para receber um 

conteúdo complementar ou para permitir a interação, podendo ser um celular, tablete ou 

computador. O uso da segunda tela é um caminho para aproximar o receptor ao emissor. 

De acordo com Primo (2006), as tecnologias digitais têm contribuído na integração,  

Pode-se acrescentar que qualquer noticiário inclui sempre, em alguma medida, 

a participação de seu público.Por outro lado, as tecnologias digitais 

têmservidocomomotivadorparaumamaiorinterferênciapopularnoprocessonotic

ioso. As tecnologias que simplificam a publicação e cooperação na rede 

favorecem a integração de qualquer interagente no processo de redação, 

circulação e debate de notícias(PRIMO e TRÄSEL, 2006, p.3). 

Para trabalhar com tantas possibilidades de interação que as redes sociais 

oferecem e para ocorrer à adaptação da televisão com a internet, os veículos passam a ter 

profissionais específicos para este tipo de trabalho. Em grande parte das emissoras 

televisivas existem departamentos no qual trabalham especificamente em 

monitoramentos digitais. A função está em cuidar o que os receptores estão falando, 

comentando e compartilhando nas redes sociais sobre a programação, seja de 

entretenimento ou informativo. Por outro lado, alguns veículos ainda não têm um 

profissional especifico ou especializado no digital. 

 Os autores Coca e Mendonça exemplificam que a TV Globo criou um 

departamento especifico para trabalhar com as mídias,  

Mais do que isso, nesse momento surgiu um novo profissional na televisão, o 

produtor transmídia, que se responsabiliza, entre outras funções, pela produção 

de conteúdo para o blog das personagens ficcionais das tramas exibidas na 

emissora (COCA E MENDONÇA, 2013, p. 454). 

Mais do que nunca, hoje é preciso entender que o digital é fundamental no 

jornalismo. O seu surgimento e crescimento devem ser abordados, estudado e aplicado 
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em telejornalismo, radiojornalismo, impresso e meios de comunicação, tendo em vista 

que é uma forma de crescimento.  
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3. METODOLOGIA 

 

O trabalho se caracteriza como um estudo de caso, que conforme Yin (2003), é 

uma estratégia de pesquisa no qual se utiliza de análise de dados e questionamentos 

específicos de coletas. O autor ainda destaca que “um estudo de caso não precisa conter 

uma interpretação completa ou acurada; em vez disso, seu propósito é estabelecer uma 

estrutura de discussão e debate entre os estudantes”.  

Para a análise dos dados, a pesquisa irá adotar a Análise de Conteúdo, que é 

usada nas ciências humanas e sociais em estudos de conteúdo qualitativo ou quantitativo. 

Segundo Duarte e Barros (2005), o método tem como objetivo a análise de mensagens, 

assim como análise semiológica de discurso. A diferença é que apenas a análise de 

conteúdo cumpre os requisitos de sistematicidade e confiabilidade 

Segundo Bardin (2009), a análise de conteúdo, enquanto método, torna-se um 

conjunto de técnicas de análise das comunicações que utiliza procedimentos sistemáticos 

e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens.  

[...] descrever a história da “análise de conteúdo” é essencialmente referenciar 

as diligências que nos Estados Unidos marcaram o desenvolvimento de um 

instrumento de análise de comunicações. Seguir passo a passo o crescimento 

quantitativo e a diversificação qualitativa dos estudos empíricos apoiados na 

utilização de uma das técnicas classificadas sob a designação genérica de 

análise de conteúdo; é observar a posteriori os aperfeiçoamentos materiais e as 

aplicações abusivas de uma prática que funciona há mais de meio século 

(BARDIN, 2009, p.15).  

A autora ainda afirma a partir das visões de Krippendorff (1990) que a análise 

de conteúdo pode ser elencada em três características: a orientação fundamentalmente 

empírica; a transcendência das noções normais de conteúdo, que envolve as ideias de 

mensagem, comunicação e sistema; e a metodologia própria, que permite ao investigador 

programar, comunicar e avaliar rigorosamente projetos de pesquisas com independência 

de resultados.  

A partir das definições metodológicas apresentadas, o presente trabalho de 

pesquisa realizará uma comparação entre os jornais impressos e os telejornais brasileiros 

no uso da rede social Instagram. A pesquisa será de natureza quali-quanti, pois deverá 

analisar a frequência de determinados fenômenos no uso do Instagram e, também, 

pretende compreender como os veículos utilizam a rede social. Para isso, será 

desenvolvida uma observação direta das postagens e, em seguida, uma análise de 

conteúdo por meio de categorias pré-estabelecidas.  



32 
 

Para a amostragem, foram escolhidos dois veículos de cada universo. No 

jornalismo impresso, foram definidos os jornais O Globo e Folha de São Paulo. Já no 

telejornalismo, serão analisados o canal Globo News e o programa Jornal Hoje. Após as 

análises, será realizada uma comparação entre os veículos para saber as formas em que 

eles utilizam o Instagram. Com isso, busca-se compreender se há diferenças ou 

semelhanças entre os dois meios (impresso e televisão) no uso da referida rede social. 

No jornalismo impresso, os dois veículos foram escolhidos por serem o segundo 

e terceiro jornais com maior circulação no país. O jornal O Globo, que fica no estado do 

Rio de Janeiro, está em segundo lugar com uma média de circulação diária de 193 

exemplares. Até a data de 27 de outubro de 2017, o seu perfil no Instagram contava com 

mais de oito mil publicações e cerca de 850 mil seguidores. 

Já a Folha de São Paulo é o terceiro jornal com maior circulação, até a o dia 27 

de outubro de 2017, sendo 189 exemplares diários. O seu perfil no Instagram contava 

com mais de 680 mil seguidores e com cerca de 8 820 publicações. O jornal que está em 

primeiro lugar no quesito maior circulação (Super Notícia, de MG) não será analisado por 

não ter conta na rede social que será estudada e, também, porque é um jornal de audiência 

regional e de apelo popularesco. 

No telejornalismo a escolha se deu pelo programa Jornal Hoje e pelo canal Globo 

News. O telejornal de maior audiência no Brasil, o Jornal Nacional, não tem perfil no 

Instagram, o que impossibilitaria a análise. Já o Jornal Hoje é o terceiro de maior 

audiência e possui perfil ativo na rede social. O Globo News foi escolhido por ser o 

primeiro canal brasileiro de notícias 24h no ar e por possuir conta ativa no Instagram. 

Embora sejam objetos de categorias diferentes (programa televisivo e canal televisivo), a 

natureza de ambos se complementa para fazer frente aos jornais impressos, já que um 

jornal impresso apresenta características tanto de um programa de telejornalismo (ex.: 

notícias e reportagens em uma edição diária) quanto de um canal de televisão (ex.: 

diferentes seções e formatos, direcionados para públicos segmentados). Até o dia 27 de 

outubro de 2017, o Jornal Hoje possuía no Instagram mais de 300 publicações entre fotos 

e vídeos e mais de 500 mil. Já o perfil do Globo News contava com aproximadamente 2 

350 publicações e mais de 420 mil seguidores. 

Para cada conta no Instagram, foram coletadas as 10 últimas postagens de cada 

perfil. A coleta foi realizada no dia 23 de setembro de 2017. As publicações foram 

registradas em uma tabela com os seguintes dados: 

 Data da postagem 
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 Data e horário da coleta 

 Link da postagem 

 Print da postagem 

 Descrição do conteúdo visual 

 Texto da publicação 

 Número de curtidas 

 Número de comentários 

 Uso de hashtags 

 Referência a @nome_de_usuário 

 Uso de emoticons e emojis 

Após a coleta das postagens, as mesmas foram analisadas a partir das seguintes 

categorias de análise: 

I) Categoria formato e linguagem: nesta categoria, analisamos o formato do 

conteúdo e a linguagem do texto. Foi observado se o texto apresenta linguagem formal 

ou informal, redação pessoal ou impessoal e imagem objetiva ou subjetiva. 

Quanto à linguagem, nos baseamos no artigo “A buzzfeedização do jornalismo:5 

coisas que você precisa saber sobre o caso Zero Hora”(SARDÁ, T. et al, 2015), em que 

a linguagem formal é considerada como sendo “conteúdo dentro do padrão”, ou seja, são 

postagens consideradas mais tradicionais do jornalismo, como, por exemplo, chamadas 

objetivas do telejornalismo sem o uso da linguagem característica da internet. Ainda 

conforme o artigo, determinamos a linguagem informal como “conteúdo fora do padrão”, 

no qual se apropriam de uma linguagem característica do público mais jovem da 

internet,com hashtags, emojis e emoticons, gírias, memes, gifs, vídeos de humor, entre 

outros. Quando falamos em linguagem, estamos nos referindo ao conjunto de texto de 

legenda e descrição visual do conteúdo. Tendo em vista que os veículos de comunicação 

tradicionais estão passando por adaptações no ambiente digital, classificamos a 

linguagem e o formato por aquele que entendemos que mais predominou na 

categorização.  

Nas análises das imagens, as consideradas “objetivas” foram categorizadas como 

imagens no qual são compreensíveis visualmente, concretas, próxima da realidade. Já as 

subjetivas são imagens que se aproximam do afetivo, que utilizam do sentindo conotativo, 

que necessitam que o usuário exerça uma interpretação mais profunda. 
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Na análise da redação, estabelecemos como “pessoal” quando o texto apresenta 

verbo em primeira pessoa do singular ou do plural e que revela opinião. Ainda como 

pessoal, estabelecemos quando houvesse um tipo de conversação por parte do veículo, 

querendo aproximar-se do usuário utilizando o verbo em segunda pessoa do singular ou 

do plural.  

A linguagem impessoal entendemos como aquela que contém o verbo na terceira 

pessoal do singular ou do plural, no qual não revela opinião e não cria aproximação do 

leitor.  

II) Categoria objetivo da publicação: nesta categoria, analisamos o conteúdo e 

tentamos identificar o objetivo da postagem. Foi observado se a publicação buscou: 

-Circular conteúdo noticioso, 

- Promover ou divulgar eventos ou campanhas, 

- Angariar usuários para acessar o site do veículo, 

- Convidar os usuários para assistirem à programação de TV ou a lerem o jornal,  

- Promover a imagem dos jornalistas,  

- Entre outros.  

III) Categoria interação: esta categoria visou compreender as relações e/ou 

interações estabelecidas entre o veículo e seus seguidores e/ou seguidos. Foi observado 

se: 

- Os usuários tentam conversar com o veículo ou com os jornalistas; 

-O veículo responde aos comentários; 

- Os jornalistas respondem aos comentários; 

- Os usuários conversam entre si; 

-O veículo cria postagens como forma de interação, como por exemplo o repost.  

Além de analisar se os veículos utilizam as postagens para criar interação e criar 

vínculo com os usuários.  

É importante esclarecer que não foi analisada a prática da recirculação da notícia 

(ZAGO, 2012) pelo fato de, ao contrário o Facebook e do Twitter, a rede social Instagram 

não permitir o compartilhamento de postagens publicadas na rede entre os amigos ou 

seguidores. Por fim, os resultados das análises deverão subsidiar a reflexão necessária 

para se responder ao problema de pesquisa: “qual propósito e de que forma os jornais 

impressos e os telejornais utilizam a rede social Instagram? ”. 
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4. ANÁLISE DE DADOS 

 

Para cada publicação, além da descrição, foram feitas as análises sobre I) 

formato e linguagem, II) objetivo da publicação e III) interação. Os dados coletados estão 

apresentados na íntegra, no Apêndice A. 

A seguir, apresentaremos quatro seções de análise dos dados, uma para cada 

veículo investigado. Em cada seção (ou seja, para cada veículo), apresentaremos um 

quadro com o resumo das análises feitas nas dez postagens do veículo e, logo em seguida, 

um texto analítico sobre as três categorias naquele veículo. 

Por fim, o capítulo é finalizado com uma quinta seção, em que fazemos uma 

análise comparativa entre os quatro veículos. 

 

4.1. Análise das postagens no veículo Folha de S. Paulo 

 

Quadro 1 – Resumo das análises nas publicações da Folha de S. Paulo: 

Postagem Formato e linguagem Objetivo Interação 

01  Linguagem informal 

 Redação Impessoal 

 Imagens Objetivas 

 Divulgar 

estabelecimentos  

 Promover a editoria 

Guia Folha 

 Somente por parte dos 

usuários pelos 

comentários 

02  Linguagem Informal 

 Redação impessoal 

 Imagens objetivas 

 Circular conteúdo 

noticioso 

 Somente por parte dos 

usuários pelos 

comentários 

03  Linguagem Informal 

 Redação impessoal 

 Imagens objetivas 

 Interação com o 

usuário 

 Somente por parte dos 

usuários pelos 

comentários 

 A postagem é repost de 

um seguidor, 

consideramos uma 

forma de interação 

04  Linguagem Informal 

 Redação impessoal 

 Imagens objetivas 

 Circular conteúdo 

noticioso 

 Somente por parte dos 

usuários pelos 

comentários 

05  Linguagem Informal 

 Redação pessoal 

 Imagens objetivas 

 Circular conteúdo 

noticioso 

 Somente por parte dos 

usuários pelos 

comentários 

06  Linguagem Informal 

 Redação impessoal 

 Imagens objetivas  

 Circular conteúdo,  

 Divulgar parques 

 Promover a editoria 

Guia Folha 

 Somente por parte dos 

usuários pelos 

comentários 

07  Linguagem formal 

 Redação Impessoal 

 Imagem objetivas 

 Circular conteúdo 

noticioso 

 Somente por parte dos 

usuários pelos 

comentários 
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08  Linguagem Informal 

 Redação impessoal 

 Imagens objetivas 

 Circular conteúdo 

noticioso 

 Somente por parte dos 

usuários pelos 

comentários 

09  Linguagem Informal 

 Redação impessoal 

 Imagens objetivas 

 Circular conteúdo 

noticioso da editoria 

FolhaInvest 

 

 Somente por parte dos 

usuários pelos 

comentários 

10  Linguagem Formal 

 Redação impessoal 

 Imagens objetivas 

 Circular conteúdo 

noticioso 

 Somente por parte dos 

usuários pelos 

comentários 

 

4.1.1. Análise dos formatos e linguagens 

 

 

Figura 1: Gráficos das frequências dos valores na categoria “Formato e linguagem” da Folha de S. Paulo. 

 

Como é possível observar no Quadro 1 e na Figura 1, entre as dez postagens 

analisadas do Jornal Folha de São Paulo no Instagram, a maioria utiliza um formato 

padrão em suas imagens e em seus textos de legendas. Podemos considerar que a maioria 

é de linguagem informal e impessoal, com imagens objetivas.  

Na análise entendemos que a linguagem é informal por não apresentar palavras 

rebuscadas, mas apresentar expressões populares e coloquiais, com um vocabulário 

simples, além de conter características de linguagem da internet como citadas no capítulo 

da Metodologia. Em oito postagens, os textos apresentam a presença de gírias, emojis e 

hashtags. A percepção é que a linguagem é de uma conversa cotidiana de um perfil de 

rede social.  
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O texto formal aparece em raras publicações, como a postagem de número 07, 

do dia 22 de setembro de 2017. As palavras não são complexadas, mas em comparação 

às outras postagens carregam um caráter mais sério, convencional. Outra publicação com 

um perfil parecido é a postagem de número 10 do dia 23 de setembro de 2017, no qual se 

trata de uma informação sobre a situação dos confrontos na comunidade da Rocinha. A 

linguagem carrega uma seriedade, semelhante à do jornal impresso, utilizando parênteses 

em siglas partidárias e datas.  

A impessoalidade aparece na maioria dos textos. As legendas estão em terceira 

pessoa do singular ou do plural. Na postagem 05, do dia 23 de setembro de 2017, 

entendemos que o texto contou com a pessoalidade quando utilizou o pronome “você”, 

criando vínculo ao citar diretamente o usuário. Nisso vamos de encontro com a autora 

Recuero (2012) quando salienta que o ciberespaço tem a capacidade de proporcionar um 

ambiente de interação e de construção de laços sociais.  

Entendemos que o uso do “você” é utilizado como estratégia para aproximar o 

usuário do veículo, criar e manter laços, atraindo-o e gerando uma interação. Ainda 

segundo Recuero (2012, p.3 apud MARCUSCHI 2006, p.15) “uma interação verbal 

centrada, que se desenvolve durante o tempo em que dois ou mais interlocutores voltar 

sua atenção visual e cognitiva para uma tarefa comum”. Com isso, podemos entender que 

quando há o intuito de criar uma interação verbal, então se perde a impessoalidade por 

meio da criação de vínculos. 

Já quanto ao formato das imagens, consideramos que são objetivas. Sendo que 

sete são fotos e três são vídeos. As fotos são claras e objetivas, conseguimos entender os 

elementos visuais presentes. Já nos vídeos postados, dois contêm animações. A postagem 

06, postado no dia 22 de setembro de 2017, sobre a chegada da primavera e com 

indicações de parques para picnic é um vídeo curto com animação.  

Já a publicação de número 08 é um vídeo de 56 segundos, gravados de um 

aparelho móvel, informal, sem muita técnica de gravação e sem edições aparentes ou 

animações, mostrando uma pequena parte de um desfile. O terceiro vídeo tem uma 

duração de 24 segundos, tem animações, edições e ainda tem presença de repórter e 

narração.  
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4.1.2. Análise dos objetivos das publicações 

 

Nas dez postagens percebemos que oito são publicadas com o objetivo de 

noticiar, informar o usuário, sendo um conteúdo relacionado a assuntos factuais. Nessas 

publicações, entendemos que o objetivo também é de circulação de conteúdo. Conforme 

Borelli (2014, p.3 apud Braga, 2012b, p.50), “fazendo continuar a circulação”. A autora 

ainda cita que conforme Braga a circulação hoje passa a instituir dinâmicas de interação 

e circulação.  

 

 

Figura 2:Gráficos das frequências dos valores na categoria “Objetivos das publicações” da Folha de S. 

Paulo. 

 

A legenda convida o usuário a ler a notícia na íntegra na “bio”, uma abreviação 

de biografia que é a área de perfil do Instragram no qual contém o link do site onde a 

notícia está completa.  

Outras duas postagens estão relacionadas a dicas de lugares, estabelecimentos e 

de economia, sendo as publicações de número 01 e 06 no qual estão relacionados a datas 

alusivas. Já a postagem 09, relacionada à economia está ligada ao atual momento da bolsa 

de valores. Essas três postagens também são divulgações das editorias no qual estão 

ligadas e que convidam o usuário a entrar nos respectivos perfis na rede social.  

Uma postagem tem o objetivo específico de participação direta com o usuário. 

A publicação de número 03, do dia 23 de setembro de 2017, foi um repost de uma foto 

de um leitor que usou em sua legenda a hashtag #meucliquenafolha, criada pelo veículo 

para que o usuário tivesse a oportunidade de ter sua foto no perfil do jornal no Instagram. 
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4.1.3. Análise das interações 

 

Podemos observar que nas dez publicações analisadas a interação do veículo 

com o usuário foi baixa, uma vez que nos comentários apenas os seguidores opinavam ou 

faziam perguntas e em nenhum momento o jornal respondeu. Percebemos que a interação 

nos comentários foi somente de uma via, através dos usuários. 

Outra forma de interação encontrada foi por meio do uso da hashtag 

#meucliquenafolha, um momento em que é proporcionado que fotos de paisagens 

registradas por usuário possam ser repostadas no perfil do veículo no Instagram. Com 

isso, o usuário divulga o veículo por meio da hashtag e ainda pode ver sua foto sendo 

visualizada por milhares de seguidores do jornal, gerando uma interação entre usuário e 

veículo.  

 

4.2. Análise das postagens no veículo O Globo 

 

Quadro2 – Resumo das análises nas publicações do O Globo: 

Postagem Formato e linguagem Objetivo Interação 

01  Linguagem informal 

 Redação pessoal 

 Imagem Objetiva 

 Circular conteúdo 

noticioso 

 Somente por parte dos 

usuários pelos 

comentários 

02  Linguagem formal 

 Redação impessoal 

 Imagem Objetiva 

 Circular conteúdo 

noticioso 

 Somente por parte dos 

usuários pelos 

comentários 

03  Linguagem formal 

 Redação impessoal 

 Imagem Objetiva 

 Circular conteúdo 

noticioso 

 Somente por parte dos 

usuários pelos 

comentários 

04  Linguagem formal 

 Redação impessoal 

 Imagem Objetiva 

 Circular conteúdo 

noticioso 

 Somente por parte dos 

usuários pelos 

comentários 

05  Linguagem informal 

 Redação impessoal 

 Imagem Objetiva 

 Circular conteúdo 

noticioso 

 Somente por parte dos 

usuários pelos 

comentários 

06  Linguagem informal 

 Redação impessoal 

 Imagem Objetiva 

 Promove uma 

campanha  

 Convidaro usuário para 

conferir as fotos no site 

do veículo 

 Somente por parte dos 

usuários pelos 

comentários 

07  Linguagem formal 

 Redação impessoal 

 Imagem Objetiva 

 Convidar os usuários 

lerem o jornal 

 Somente por parte dos 

usuários pelos 

comentários 
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08  Linguagem informal 

 Redação impessoal 

 Imagem Objetiva 

 Circulação de conteúdo 

noticioso 

 Somente por parte dos 

usuários pelos 

comentários 

09  Linguagem informal 

 Redação impessoal 

 Imagem Objetiva 

 Circulação de conteúdo 

noticioso 

 Somente por parte dos 

usuários pelos 

comentários 

10  Linguagem informal 

 Redação impessoal 

 Imagem Objetiva 

 Circulação de conteúdo 

noticioso 

 Promover campanha  

 Somente por parte dos 

usuários pelos 

comentários 

 

 

4.2.1. Análise dos formatos e linguagens 

 

 

Figura 3: Gráficos das frequências dos valores na categoria “Formato e linguagem” do O Globo 

 

No Quadro 2 e na Figura 3, podemos analisar as dez postagens coletadas do 

perfil do Instagram do jornal impresso O Globo. Percebemos que também existe certa 

padronização em relação ao formato de publicações. Entre as dez postagens analisadas, 

seis foram consideradas com linguagem informal.  

As postagens informais contaram com linguagem utilizada no ciberespaço, como 

hashtags, abreviações e emojis. A análise não foi realizada somente no texto, mas em 

todo o formato, seja legenda ou no uso da linguagem da imagem.  

Encontramos a redação com característica impessoal na maioria das publicações. 

Em apenas uma, entendemos como pessoal: a primeira postagem analisada. A redação é 

caracterizada como pessoal pelo uso da opinião quando inicia o texto com “foi 

emocionante”, uma linguagem de emoção evidenciando opinião. 
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As imagens são objetivas, sendo que nove entre dez são fotos. Apenas uma 

postagem é um vídeo. O vídeo é a postagem de número 10, publicado no dia 22 de 

setembro de 2017, tem duração de 59 segundos. O tema é “O amor cura”, uma campanha 

contra o preconceito com homossexuais. Um material com produção, com edição e com 

narração. As outras nove são fotos.  

 

4.2.2. Análise dos objetivos das publicações 

 

 

Figura 4: Gráficos das frequências dos valores na categoria “Objetivos da publicação” do O Globo. 

  

Percebemos que nove das postagens analisadas têm como objetivo de circular 

conteúdo noticioso. Na maioria delas o texto não leva o usuário a ler a notícia completa 

em links, então podemos entender que o objetivo específico é “hardnews”, atualizar o 

usuário da rede social com pequenas informações sobre os fatos em tempo real. 

Na postagem de 06, no qual trata do ensaio fotográfico agênero realizado pelo 

caderno “Ela O Globo”, percebemos que há dois objetivos, um de circular o conteúdo, 

segundo promover uma campanha e em terceiro atrair o usuário para o site do jornal.  

A publicação de número 07, tem como objetivo atrair o usuário a ler o jornal por 

meio da divulgação da capa do jornal na postagem. Já a publicação de número 10 divulga 

o vídeo contra o preconceito com homossexuais. Entendemos que a estratégia é que essas 

postagens tenham seus conteúdos consumidos por meio das redes e gerando circulação e 

recirculação e promovendo a campanha.  
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4.2.3. Análise das interações 

 

Quanto à análise de interações, pode-se observar que o veículo não interage com 

o usuário por meio dos comentários, uma vez que somente o leitor comenta as postagens, 

com mensagens de apoio ou de críticas e até com perguntas. Mas nenhum desses 

comentários é respondido pelo veículo. 

 

4.3. Análises das postagens no programa Jornal Hoje 

 

Quadro 3 – Resumo das análises nas publicações do Jornal Hoje: 

Postagem Formato e linguagem Objetivo Interação 

01  Linguagem formal 

 Redação impessoal 

 Imagem objetiva 

 Chamar o usuário para 

assistir à programação 

na TV 

 Usuários comentam se 

referenciando ao 

veículo e ao jornalista. 

Nenhum respondeu os 

comentários.  

02  Linguagem informal 

 Redação pessoal 

 Imagem objetiva 

 Chamar o usuário para 

assistir à programação 

na TV 

 Usuários comentam se 

referenciando ao 

veículo e ao jornalista. 

Nenhum respondeu os 

comentários. 

03  Linguagem informal 

 Redação pessoal 

 Imagem objetiva  

 Mostrar bastidores 

 Chamar o usuário para 

assistir à programação 

na TV 

 Usuários comentam se 

referenciando ao 

veículo e ao jornalista. 

Nenhum respondeu os 

comentários. 

04  Linguagem informal 

 Redação impessoal 

 Imagem objetiva 

 Mostrar bastidores 

 Chamar o usuário para 

assistir à programação 

na TV 

 Usuários comentam se 

referenciando ao 

veículo e ao jornalista. 

Nenhum respondeu os 

comentários. 

05  Linguagem informal 

 Redação pessoal 

 Imagem objetiva 

 Mostrar bastidores 

 Chamar o usuário para 

assistir à programação 

na TV 

 Usuários comentam se 

referenciando ao 

veículo e ao jornalista. 

Nenhum respondeu os 

comentários. 

06  Linguagem formal 

 Redação impessoal 

 Imagem objetiva 

 Chamar o usuário para 

assistir à programação 

na TV 

 Usuários comentam se 

referenciando ao 

veículo e ao jornalista. 

Nenhum respondeu os 

comentários. 

07  Linguagem informal 

 Redação pessoal 

 Imagem objetiva 

 Chamar o usuário para 

assistir à programação 

na TV 

 Usuários comentam se 

referenciando ao 

veículo e ao jornalista. 

Nenhum respondeu os 

comentários. 

08  Linguagem informal 

 Redação pessoal 

 Circulação de conteúdo 

noticioso 

 Usuários comentam se 

referenciando ao 
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 Imagem objetiva veículo e ao jornalista. 

Nenhum respondeu os 

comentários. 

09  Linguagem formal 

 Redação pessoal 

 Imagem objetiva 

 Chamar o usuário para 

assistir à programação 

na TV por meio das 

manchetes.  

 Usuários comentam se 

referenciando ao 

veículo e ao jornalista. 

Nenhum respondeu os 

comentários. 

10  Linguagem informal 

 Redação pessoal 

 Imagem objetiva 

 Circulação de conteúdo 

noticioso 

 Usuários comentam se 

referenciando ao 

veículo e ao jornalista. 

Nenhum respondeu os 

comentários. 

 

4.3.1. Análise dos formatos e linguagens 

 

 

Figura 5: Gráficos das frequências dos valores na categoria “Formato e linguagem” do Jornal Hoje. 

 

No Quadro 3 e na Figura 5, analisamos dez postagens do perfil Jornal Hoje no 

Instagram. Quanto ao formato, percebemos que em sua maioria a linguagem das legendas 

é informal, com abreviações e uso de hashtags, sem formalidade. Contudo, três postagens 

contam com certa formalidade por conter característica da linguagem jornalística 

tradicional. Conseguimos perceber essas características na postagem de número 01, 

publicada no dia 23 de setembro de 2017, uma vez que não analisamos apenas a legenda, 

mas o formato como um todo, envolvendo texto, imagens e áudio. 

O texto de legenda apresenta uma hashtag com o nome do veículo. Contudo, 

qualificamo-la como formal devido ao formato do vídeo, no qual contou com uma 

linguagem do telejornalismo sendo totalmente formal. A publicação não se apropria do 
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formato do ciberespaço, mas conta com o formato dos meios tradicionais por mais que 

use uma hashtag.  

A postagem 09, conta com o mesmo caso na publicação citada acima. O vídeo é 

realizado na banca, com a jornalista Sandra Annenberg, apresentadora do jornal, falando 

as principais manchetes da edição do Jornal Hoje. O formato remete ao telejornalismo, 

um modelo padrão, clássico e formal. O texto de legenda não contou com nenhuma 

característica forte do ciberespaço que fizesse a publicação se tornar informal.  

Na postagem de número 06, publicada no dia 09 de setembro, não utilizaram 

nenhuma característica na publicação, nem no texto de legenda e nem na imagem 

utilizada. A redação não conta com características da linguagem do ciberespaço como 

hashtags, abreviações ou imagens com memes, gifs ou vídeos de animações. A abreviação 

do nome do telejornal não foi considerada como uma característica forte para tornar a 

linguagem informal, já que eles utilizam o “JH” como uma sigla para o programa.  

Entre as dez legendas, seis contam com uma redação pessoal, saindo do uso da 

terceira pessoa para o uso da primeira ou segunda. Na maioria das legendas, o texto chama 

o usuário para assistir ao telejornal e usam expressões como “vem com a gente”. 

Consideramos esse tipo de expressão uma estratégia de discurso, de modo que venha a 

interagir com telespectador, deixando o texto com formato pessoal.  

No formato das imagens, observamos que as postagens são objetivas, sendo que 

seis publicações são vídeos e as outras quatro são fotos. Nos vídeos, observamos que 

estão em formatos mais tradicionais com linguagem formal; já os informais são gravados 

até mesmo por meio de um aparelho móvel com linguagem informal.  

 

4.3.2. Análise dos objetivos das publicações 

 

Os objetivos das postagens foram bem distintos. Das dez analisadas, cinco tem 

como objetivo principal chamar o usuário a assistir à programação por meio de textos que 

avisavam que o telejornal estava no ar ou logo iniciaria. Outras três postagens mostravam 

os bastidores de uma reportagem (parte que o telespectador não vê)para despertar a 

vontade no usuário de assistir ao telejornal.  
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Figura 6: Gráficos das frequências dos valores na categoria “Objetivos da publicação” do JH. 

 

Já a publicação de número 08, do dia 06 de setembro, tem o objetivo de noticiar 

por meio de um informando a previsão do tempo. A postagem de número 09, também de 

o objetivo de noticiar, mas também quer atrair os usuários para assistirem o telejornal.  

 

4.3.3. Análise das interações 

 

Na categoria interação, podemos perceber pelas postagens analisadas do 

telejornal que as legendas contam com um texto a fim de aproximar-se do usuário, um 

discurso de interação, seja por meio de uma expressão como “Bom Dia” ou “vem com a 

gente”, gerando aproximação. Em algumas postagens com essas expressões os usuários 

respondem com palavras de proximidade do veículo ou do jornalista.  

Quanto aos comentários, sejam de elogios, críticas ou perguntas, não são 

respondidas pelo veículo. Apesar de usarem muito a imagem do jornalista nas postagens, 

eles também não responderam aos comentários que são referentes a eles.  

 

4.4. Análise das postagens no canal Globo News 

 

Quadro 4 – Resumo das análises nas publicações do Globo News: 

Postagem Formato e linguagem Objetivo Interação 

01  Linguagem formal  

 Redação impessoal 

 Imagem objetiva 

 Chamar o usuário para 

assistir à programação 

na TV 

 Usuários comentam se 

referenciando ao 

veículo, ao jornalista e 

fazem perguntas. 

Nenhum comentário 

foi respondido.  
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02  Linguagem formal  

 Redação impessoal 

 Imagem objetiva 

 Chamar o usuário para 

assistir à programação 

na TV 

 Usuários comentam se 

referenciando ao 

veículo, ao jornalista e 

fazem perguntas. 

Nenhum comentário 

foi respondido. 

03  Linguagem informal  

 Redação impessoal 

 Imagem objetiva 

 Mostrar bastidores 

 Chamar o usuário para 

assistir à programação 

na TV 

 Interação entre usuário 

e jornalista. 

 Veículo não respondeu 

nenhum comentário. 

04  Linguagem informal  

 Redação impessoal 

 Imagem objetiva 

 Promover a divulgação 

do filme 

 Somente por parte dos 

usuários pelos 

comentários 

05  Linguagem informal  

 Redação impessoal 

 Imagem objetiva 

 Mostrar bastidores 

 Chamar o usuário para 

assistir à programação 

na TV 

 Interação entre usuário 

e jornalista. 

 Veículo não respondeu 

nenhum comentário. 

06  Linguagem informal  

 Redação impessoal 

 Imagem objetiva 

 Circulação de conteúdo 

noticioso 

 Somente por parte dos 

usuários pelos 

comentários 

07  Linguagem informal  

 Redação pessoal 

 Imagem objetiva 

  Divulgar a 

programação 

 Chamar o usuário para 

assistir à programação 

na TV 

 Usuários comentam se 

referenciando ao 

veículo, ao jornalista e 

fazem perguntas. 

Nenhum comentário 

foi respondido. 

08  Linguagem informal  

 Redação pessoal 

 Imagem objetiva 

 Promover imagem do 

jornalista 

 Usuários comentam se 

referenciando ao 

veículo, ao jornalista e 

fazem perguntas. 

Nenhum comentário 

foi respondido. 

09  Linguagem formal  

 Redação pessoal 

 Imagem objetiva 

 Divulgar a 

programação 

 Chamar o usuário para 

assistir à programação 

na TV 

 Somente por parte dos 

usuários pelos 

comentários 

10  Linguagem informal  

 Redação impessoal 

 Imagem objetivo 

 Mostrar bastidores 

 Chamar o usuário para 

assistir à programação 

na TV 

 Somente por parte dos 

usuários pelos 

comentários 

 

4.4.1. Análise dos formatos e linguagens 
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Figura 7: Gráficos das frequências dos valores na categoria “Formato e linguagem” do Globo News. 

 

No Quadro 4 e na Figura 7, analisamos as postagens do canal televisivo Globo 

News. Em seu formato, percebemos que a linguagem que predomina é a informal, pois 

conta com presença de hashtags e de abreviações, apesar de não ter um traço mais 

descontraído.  

Um exemplo é a postagem de número 03, do dia 21 de setembro, no qual conta 

com uma foto do repórter e cinegrafista nos bastidores da cobertura no Rock in Rio. A 

imagem é descontraída e o texto conta com a presença de hashtags e emojis, desta forma, 

caracterizados como informal  

Já a postagem de número 09, do dia 17 de setembro, foi considerada como 

formal, pois apesar de conter uma hashtags, entendemos que no conjunto não predomina 

uma linguagem informal, por ter um texto mais sério, sem descontrações ou outra 

característica da internet.  

A redação predomina a forma impessoal, o verbo na grande maioria é usado na 

terceira pessoa do singular, não indicando relação ou aproximação com o usuário. Em 

algumas postagens encontramos uma redação pessoal, no qual percebemos uma 

intencionalidade de relação com o usuário.  

Em relação às imagens, elas são objetivas e as publicações são bem divididas 

quanto a vídeos e fotos. Na maioria, contam com a presença do jornalista e fazem 

referência a ele. Percebemos quanto o veículo se preocupa em ter a presença do repórter 

ou apresentador em sua postagem.  
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4.4.2. Análise dos objetivos das publicações 

 

 

Figura 8: Gráficos das frequências dos valores na categoria “Objetivos da publicação” da Globo News. 

 

O maior objetivo das postagens é divulgar a programação do canal, chamando o 

usuário a assisti-la. As legendas sempre informam os horários e também o assunto que o 

programa abordará. Outro propósito é a circulação de conteúdo por meio de vídeos de 

conscientização, como na postagem 06, publicada no dia 20 de setembro, no qual o Dr. 

Drauzio Varella fala sobre o preconceito com a homossexualidade.  

Também percebemos a presença do repórter na maioria das postagens. O veículo 

menciona o nome do repórter quando também é usuário da rede por meio da marcação, 

com o do uso do @. Contudo, na publicação de 08, o objetivo é promover a imagem da 

jornalista por meio de um repost da publicação, lembrando sua estreia como 

apresentadora na TV Globo.  

 

4.4.3. Análise das interações 

 

Na análise de interação, percebemos que o canal não responde aos comentários 

dos usuários, nem quando são perguntas sobreo horário da programação. A grande 

maioria dos jornalistas também não responde, nem mesmo aos elogios. Contudo, entre as 

dez postagens analisadas, encontramos uma em que o repórter respondeu aos usuários. O 

caso é da publicação de número 03, publicada no dia 22 de setembro de 2017, referente à 

cobertura do Rock in Rio. O jornalista em questão, Pedro Neville, respondeu a cada 
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comentário dos usuários que estavam relacionados com ele. Além das respostas serem 

individuais, ele mencionou cada um dos usuários nas respostas. Podemos notar uma 

atenção da parte do jornalista com os seguidos / telespectadores.  

A jornalista Bianca Rothier também interagiu com um dos usuários, não na 

mesma forma que o caso anterior, mas em uma das postagens no qual era repost de seu 

perfil, em que ela respondeu à dúvida de uma seguidora quanto ao horário do jornal.  

 

4.5. Análise comparativa entre os quatro veículos analisados 

 

A partir das análises realizadas nos quatro veículos de comunicação 

selecionados, partimos para uma análise comparativa entre os resultados, a fim de se 

identificar semelhanças e diferenças entre os quatro veículos e entre os dois meios 

(televisivo e impresso). O Quadro 5 traz um resumo das análises, indicando o 

formato/linguagem, o objetivo e a interação que a maioria das dez postagens apresentou 

em cada veículo. 

 

Quadro 5 – Resumo das comparações entre os quatro veículos analisados: 

 Folha de S. 

Paulo 

O Globo Jornal Hoje Globo News 

Formato e 

linguagem 
 Linguagem 

informal 

 Redação 

Impessoal 

 Imagens 

Objetivas 

 Linguagem 

informal 

 Redação 

Impessoal 

 Imagens 

Objetivas 

 Linguagem 

informal 

 Redação 

Pessoal 

 Imagens 

Objetivas 

 Linguagem 

informal 

 Redação 

Impessoal 

 Imagens 

Objetivas 

Objetivo da 

publicação 
 Noticiar e 

circular 

conteúdo  

 Noticiar e 

circular 

conteúdo 

 Divulgar a 

programação 

para atrair o 

usuário  

 Divulgar a 

programação 

para atrair o 

usuário  

Interação  Maior interação 

por parte dos 

usuários pelos 

comentários. 

Contudo conta 

com uma 

estratégia de 

interação por 

meio de 

hashtags 

 Maior interação 

por parte dos 

usuários pelos 

comentários 

 Maior interação 

por parte dos 

usuários pelos 

comentários 

 Maior interação 

por parte dos 

usuários pelos 

comentários, 

contudo foi o 

único veículo 

no qual contou 

com interação 

de jornalistas 

 

Para melhor estruturar a análise, também dividimos essa seção em três partes, 

uma para cada categoria de análise. 
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4.5.1. Comparação dos formatos e linguagens 

 

A partir das análises feitas nos veículos, percebemos que os jornais impressos 

apresentam um formato com legendas mais informal por apropriarem-se da linguagem da 

internet com hashtags, emojis, gírias e abreviações. 

 A redação dos veículos impressos é mais impessoal, foram poucas as 

publicações que usam do verbo em primeira pessoa ou expõem a opinião de algum 

jornalista.  

As imagens nos dois jornais impressos analisadas foram consideradas objetivas, 

as postagens são divididas entre fotos e vídeos em sua grande maioria, mas também inclui 

vídeos de pequena duração no qual são normalmente com animações, campanhas ou 

cobertura de um evento.  

Na análise do telejornalismo também encontramos um formato informal quanto 

a sua linguagem utilizada nas legendas. Por mais que tenham particularidades da 

linguagem tradicional do telejornalismo, os textos incluem hashtags, emojis, abreviações 

e referência ao jornalista.  

A redação ficou dividida entre os dois veículos de telejornalismo analisados. No 

Jornal Hoje, encontramos mais pessoalidade, ao se referir direto com o seguidor. Já no 

canal Globo News, a redação é impessoal. O perfil utiliza o verbo em terceira pessoa para 

as legendas, não transmite opinião e não se refere tanto com o seguidor.  

As imagens foram consideradas objetivas nos dois veículos. No Jornal Hoje, das 

dez postagens, seis eram vídeos de bastidores e em todos havia a presença do jornalista. 

Já no Globo News ficou dividido, cinco postagens eram fotos e nas outros cincos eram 

vídeos. A imagem do jornalista não está presente em todos, a maioria é teaser das 

reportagens ou do programa.  

 

4.5.2. Comparação dos objetivos das publicações 

 

Nos jornais impressos percebemos que o objetivo das publicações é de noticiar 

e de circular conteúdo. As postagens em ambos os veículos analisados são atualizações 

de um fato (uma notícia) ou links de matérias completas, assim o correndo a circulação.  

Já no telejornalismo o objetivo é atrair o seguidor para a tela da televisão e 

assistir à programação. Eles também têm uma preocupação em aproximar o seguidor aos 
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bastidores, em mostrar o que a tela da televisão não mostra, além de salientar a figura do 

jornalista.  

Em resumo, na comparação dos objetivos das publicações, podemos afirmar que 

os veículos de jornalismo impresso utilizam a rede social Instagram principalmente para 

a circulação de notícias, enquanto que os veículos de telejornalismo não exploram a rede 

social para a circulação jornalística, mas a usam principalmente para chamar audiência 

ao meio televisivo. 

 

4.5.3. Comparação das interações 

 

Percebemos que tanto no jornalismo impressos como no telejornalismo não há 

um aproveitamento das estratégias de interação. Um exemplo claro é por meio dos 

comentários que foram analisados. Os veículos não respondem aos usuários, nem mesmo 

às perguntas sobre a programação. Por mais que eles forneçam canais de interação, como 

fazer repost de foto de usuário ou usar uma linguagem mais pessoal para criar interação, 

quando são procurados pelos seguidores acabam se ausentando.  
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A presente monografia abordou o uso do Instagram pelos jornais impressos e 

telejornais brasileiros, visando compreender de que forma a rede social é utilizada pelos 

veículos analisados. O trabalho baseou-se em uma pesquisa sobre a convergência 

midiática, redes sociais e uso do aplicativo Instagram. Entendendo que não há uma 

falência nos meios de comunicação tradicionais, mas uma adaptação com os novos meios 

que tem evoluído com o avanço da tecnologia. Com isso, a pesquisa abordou a 

convergência midiática e as redes sociais.  

As adaptações do jornal impresso e telejornalismo a partir dos novos meios de 

comunicação e as funções das redes sociais no jornalismo foram alguns dos conteúdos 

estudados. Outros conceitos como circulação, recirculação e interação foram tratados para 

compreender as estratégias utilizadas pelos veículos no uso da rede social. 

Para a realização da pesquisa partimos de uma metodologia caracterizada por 

um estudo de caso utilizando da análise de dados, comparando a utilização da rede social 

pelos jornais impressos e telejornais. A pesquisa é de natureza quali-quanti para analisar 

a frequência e a forma em que o Instagram é utilizado pelos veículos.  

Por meio das observações das análises, percebemos que os quatro veículos 

partem de um formato mais informal, contudo, ainda não estão tão familiares à linguagem 

da internet, por conter poucas características das redes sociais. A grande maioria das 

postagens analisadas conta com uma linguagem informal, tanto no texto quanto na 

imagem da publicação. Duas características principais na linguagem em redes sociais são 

hashtags, que aparecem na maioria das postagens, já os emojis são utilizados com menor 

frequência.  

Ainda que essas duas características estejam presentes em grande parte das 

publicações, o discurso é muito semelhante aos padrões das mídias tradicionais, bem 

como o impresso e o telejornal. Não há uma apropriação da linguagem da internet, sendo 

que se houvesse a apropriação desta linguagem poderia-se alcançar um maior 

engajamento dos veículos nas redes.  

Já na redação, os veículos Folha de S.Paulo, O Globo e Globo News apresentaram 

características impessoais. As publicações carregam características de impessoalidade 

utilizando o verbo em terceira pessoa e não se remetendo ao seguidor e nem expressando 

opinião.  
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Nas publicações do Jornal Hoje, consideramos a maioria das postagens como 

pessoal por se dirigir diretamente ao seguidor. Percebemos uma diferença deste veículo 

em relação aos outros. A maioria das publicações chama os seguidores por meio de 

expressões como “vem com a gente” ou usa o pronome “você” para falar diretamente 

com o usuário. Entendemos que é uma estratégia para criar uma relação com o usuário.  

Quanto às imagens, são claras e objetivas, mas também poderiam ser mais 

exploradas na utilização de linguagens típicas do meio digital, como memes ou 

animações. As imagens publicadas se resumem em fotos e pequenos vídeos. Nas imagens 

percebemos uma diferença entre os veículos do impresso com os do telejornalismo: nos 

veículos do impresso, as imagens são na grande maioria fotos e referenciam o nome do 

fotógrafo. Já no telejornalismo, são publicados mais vídeos de bastidores, chamadas do 

apresentador ou repórter e em algumas um teaser da reportagem a ser exibida.  

No telejornalismo, a imagem do jornalista é mais frequente nas postagens do que 

no jornalismo impresso. Entendemos que pelo fato do telejornalismo ser visual e ter essa 

característica de presença do profissional, eles não conseguem desvincular dessa 

peculiaridade nas redes. O impresso também leva suas características para as redes sociais 

por meio das imagens, usando fotografias jornalísticas.  

Também há diferença na frequência das postagens. O jornalismo impresso 

publica várias vezes ao dia e suas postagens têm o intuito de noticiar ou circular conteúdo. 

Já as contas dos veículos de telejornalismo postam uma ou duas publicações ao dia e o 

objetivo principal é atrair, chamar o usuário para assistir à programação.  

Com isso, podemos refletir no problema levantado no início da pesquisa, para 

que e de que forma os distintos meios utilizam o Instagram. Percebemos que o impresso 

usa para noticiar e o telejornalismo para atrair o receptor para a televisão. Contudo, o 

impresso não consegue gerar uma interação com seus usuários, apesar de gerar conteúdos 

noticiosos. 

A internet proporciona que os leitores interajam não só por e-mail, ou enquetes, 

como era mais comum antes, mas também por meio das redes sociais. Conseguimos 

entender que hoje o jornalismo está cada vez mais envolvido nas redes e que os atores 

(usuários) recebem informações a todo o momento. Entretanto, eles passam a ser mais 

que receptores, pois agora também são coprodutores ou ainda pauteiros para os veículos. 

Os usuários passam a interagir e interferir no modo de produção jornalístico.  

Contudo, muitos veículos ainda não compreenderam que essa influência e 

interação do receptor ocorrem em grande parte nas redes sociais. O usuário da rede 
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também é responsável pela circulação de notícia, quando compartilha uma postagem ou, 

no caso do Instagram, quando envia para um amigo no direct a notícia que foi publicada 

ou quando marca outro usuário da rede na postagem. Ou ainda, em uma roda de amigos, 

trabalho ou estudo quando comenta a notícia que leu nas redes.  

O Instagram, diferentemente das outras redes como Facebook e Twitter, não tem 

a ferramenta “compartilhar” ou “retweet”, apenas “repost”, o que dificulta em quantificar 

a propagação da postagem. Contudo, o conteúdo não deixa de circular e recircular como 

mencionamos nos capítulos anteriores.  

Já os veículos de telejornais têm a intenção de atrair o usuário que está na rede 

social para as respectivas programações televisivas, e acabam não se apropriando da rede 

para noticiar ou circular conteúdo. Ainda percebemos que esses veículos não veem as 

redes como um canal informativo ou circulatório.  

Os dois meios pesquisados não conseguem suprir a necessidade de interação dos 

receptores. Uma das ferramentas que o usuário utiliza para a interação é os comentários. 

Entre os veículos analisados, nenhum respondeu aos comentários dos usuários, nem 

mesmo quando eram dúvidas de horário de programações.  

Apesar de não interagirem nos comentários, por meio das análises percebemos 

que o jornal Folha de São Paulo utiliza de estratégias para tentar aproximação com seu 

seguidor como o uso de hashtag #meucliquenafolha. A estratégia trata de um repost de 

publicações dos seguidores que utilizarem a hashtag. Observamos que em uma das 

publicações analisadas o usuário comentou sentir-se feliz ao ver o veículo repostando sua 

imagem. Com isso, compreendemos uma forma do jornal interagir e se aproximar dos 

seguidores.  

Podemos perceber que apesar dos veículos não responderem aos comentários, 

há jornalistas que se preocupam e entendem a importância da interação, como foi o caso 

dos jornalistas Pedro Neville e Bianca Rothier, do jornal O Globo, que responderam às 

dúvidas e elogios dos seguidores do veículo.  

Compreendemos que ainda há muito que ser estudado nas relações de jornalismo 

e rede sociais em muitos outros aspectos. Todavia, conseguimos atingir o objetivo de 

pesquisa proposto neste trabalho ao distinguirmos as estratégias dos diferentes veículos 

utilizadas no Instagram. Também compreendemos por meio das análises as diferenças de 

formato e linguagem nas publicações dos veículos de telejornalismo e jornalismo 

impresso e identificamos as fragilidades na interação com os seguidores. 
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O presente trabalho contribui na compreensão do uso das redes sociais pelo 

jornalismo. Entendendo que hoje é necessária uma constante adaptação e modificação do 

jornalismo, tanto na produção, como na circulação de conteúdo. Além de compreender 

que o receptor passar também a produzir e influenciar na forma de produzir notícia. A 

partir deste trabalho, podemos evoluir a pesquisa no estudas da relação jornalismo e redes 

sociais, como nas mudanças da comunicação com os avanços da internet. Assim, podendo 

também inquietar outros pesquisadores a desenvolver o estudo na comunicação.  
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APÊNDICE A  

DADOS DA POSTAGEM #01 

Veículo: Folha de São Paulo 

Data da postagem: 23/09/2017 

Data da coleta: 23/09/2017 Horário da coleta:  13h56 

Link da postagem: https://www.instagram.com/p/BZY0Uv8lT5P/?taken-

by=folhadespaulo 

Print da postagem:  

Descrição do 

conteúdo visual: 

A primeira foto é de sorvetes de dois sabores, junto com uma 

colher. As cores do sorvete remetem aos tradicionais sabores de 

morango e creme. A segunda foto da postagem aparece várias 

casquinhas de sorvete e a terceira só uma casquinha com uma bola 

de sorvete amarelo escorrendo.  

Texto da 

publicação: 

🍨🍨GELADINHO, SABOROSO🍨🍨 

Para celebrar o Dia do Sorvete, comemorado neste sábado (e o 

calor que chegou à cidade), o @guiafolha indica casas com 

menus especiais e promoções. Confira no nosso link na 

bio🍨🍨 #folha#folhadespaulo #fsp #sorvete #geladinho#saboroso 

(Fotos: Junior Lago/UOL, Léia Martins/Divulgação 

e @gabriel.c.cabral/Folhapress) 

Número de 

curtidas: 

617 

Número de 

comentários: 

13 

Uso das hashtags: Usam hastags no qual se refere ao jornal e também a sorvete.  

#folha#folhadespaulo #fsp #sorvete #geladinho#saboroso 

Referência a 

@nome_de_usuár

io: 

Usa referencia ao @guiafolha, um guia cultural da Folha de São 

Paulo 

Uso de emoticons 

e emojis: 

Usam emojis como ícones de sorvete e outros que transmitem cara 

de feliz 

ANÁLISE 

https://www.instagram.com/guiafolha/
https://www.instagram.com/explore/tags/folha/
https://www.instagram.com/explore/tags/folha/
https://www.instagram.com/explore/tags/fsp/
https://www.instagram.com/explore/tags/sorvete/
https://www.instagram.com/explore/tags/geladinho/
https://www.instagram.com/explore/tags/geladinho/
https://www.instagram.com/gabriel.c.cabral/
https://www.instagram.com/explore/tags/folha/
https://www.instagram.com/explore/tags/folha/
https://www.instagram.com/explore/tags/fsp/
https://www.instagram.com/explore/tags/sorvete/
https://www.instagram.com/explore/tags/geladinho/
https://www.instagram.com/explore/tags/geladinho/
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Formato: A linguagem utilizada é informal, com imagens objetivas que 

mostram realmente o assunto que a postagem refere-se, tem uma 

redação impessoal.  

Objetivo da 

publicação: 

A publicação tem o objetivo de divulgar e promover a conta do 

Guia Folha no aplicativo, um segmento cultural da Folha de São 

Paulo. Também divulga os estabelecimentos com menus e 

promoções fazendo alusão ao dia do sorvete.  

Interação: A grande parte dos comentários são de usuários marcando outros 

usuários para ver a postagem ou comentários convidativos para 

aproveitar o dia. Contou com comentários de um usuário 

questionando a legenda do veículo quando ele remete que o verão 

chegou na cidade, sendo que faz tempo que não esfria em São 

Paulo. Teve também comentário de uma conta do aplicativo de 

uma empresa de sorvete convidando os leitores a provarem do seu 

produto. O veículo não respondeu nenhum dos comentários.  

 

 

DADOS DA POSTAGEM #02 

Veículo: Folha de São Paulo 

Data da 

postagem: 

23/09/2017 

Data da coleta: 23/09/2017 Horário da coleta:  13h57 

Link da 

postagem: 

https://www.instagram.com/p/BZYk31dFJDf/?taken-

by=folhadespaulo 

Print da 

postagem: 

 
Descrição do 

conteúdo visual: 

Uma foto do cantor Jon Bom Jovi, vocalista da banca Bom Jovi. A 

imagem mostra o artista sorridente. 

Texto da 

publicação: 

Logo na primeira aparição de Jon Bon Jovi ( @bonjovi ) no palco 

Mundo do Rock in Rio nesta sexta (22), gritos histéricos 

acompanhavam a voz do cantor de 55 anos, agora grisalho, mas 

ainda com charme à prova de tempo, vestido com uma camisa azul 

propositalmente semi-aberta. O público saiu quase satisfeito, mas 

ao mesmo tempo decepcionado com o astro por ele não lhe 

presentear com "Always". Pediram em coro sincronizado, mas o 

https://www.instagram.com/bonjovi/
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cantou ficou devendo. Leia mais no link na bio. (Foto: Eduardo 

Anizelli/Folhapress) #bonjovi #RockinRio#RiR #folha #folhades

paulo #fsp 

Número de 

curtidas: 

3.079 

Número de 

comentários: 

76 

Uso das hashtags: Usam as hashtags no qual se refere ao jornal, a banda e também ao 

Rock in Rio, evento musical no qual a publicação é 

relacionada.#bonjovi #RockinRio#RiR #folha #folhadespaulo #fs

p 

Referência a 

@nome_de_usuá

rio: 

Usa a referência a banda @bonjovi 

Uso de emoticons 

e emojis: 

Não utilizaram emoticons e emojis 

ANÁLISE 

Formato: A legenda da postagem tem uma linguagem informal e objetiva. 

Tem uma redação impessoal e é bem descritiva quanto à roupa do 

cantor. A legenda utiliza como “quase satisfeito” e “decepcionado” 

para se referir a satisfação do público ao show da banda no Rock 

in Rio, o motivo seria porque o vocalista não cantou a música mais 

pedida pelo público “Always”. Utilizam também de “gritos 

histéricos” para referir a admiração e atração física que as fãs tem 

pelo vocalista. Imagem objetiva.  

Objetivo da 

publicação: 

A postagem teve o objetivo de relatar uma das apresentações do 

festival de música sendo considerado um dos maiores do mundo.  

 

Interação: A publicação contou com comentários de fãs contentes e outros 

nem tantos. De usuário que fizeram críticas e outros elogiaram. 

Alguns dos comentários os usuários marcam outros usuários para 

verem a postagem sobre o show. O veículo não respondeu nenhum 

dos comentários.  

 

DADOS DA POSTAGEM #03 

Veículo: Folha de São Paulo 

Data da postagem: 23/09/2017 

Data da coleta: 23/09/2017 Horário da coleta:  13h57 

Link da postagem: https://www.instagram.com/p/BZYWkN2lmJH/?taken-

by=folhadespaulo 

https://www.instagram.com/explore/tags/bonjovi/
https://www.instagram.com/explore/tags/rockinrio/
https://www.instagram.com/explore/tags/rockinrio/
https://www.instagram.com/explore/tags/folha/
https://www.instagram.com/explore/tags/folhadespaulo/
https://www.instagram.com/explore/tags/folhadespaulo/
https://www.instagram.com/explore/tags/fsp/
https://www.instagram.com/explore/tags/bonjovi/
https://www.instagram.com/explore/tags/rockinrio/
https://www.instagram.com/explore/tags/rockinrio/
https://www.instagram.com/explore/tags/folha/
https://www.instagram.com/explore/tags/folhadespaulo/
https://www.instagram.com/explore/tags/fsp/
https://www.instagram.com/explore/tags/fsp/
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Print da postagem: 

 
Descrição do 

conteúdo visual: 

A postagem é uma foto do amanhecer no Rio de Janeiro, onde 

mostra o mar e o céu da cidade. A foto foi postado por um leitor 

em sua conta do aplicativo no qual usou a 

hashtag#meucliquenafolha para que sua imagem pudesse ser 

publicada na rede social do veículo.  

Texto da publicação: #REPOST 

Bom dia! Chegou o descanso!!!! Neste sábado (23), começamos 

com uma foto lá do #Rio. A imagem é do @theuncaptured. 

Olha só que foto espetacular. Aproveite seu fim de semana e 

faça uns cliques lindos, poste com a 

hashtag #meucliquenafolha e deixe seu perfil público. Quem 

sabe a próxima aqui não é a sua, hein. ;) Bom sábado a todos!!! 

Número de curtidas: 5.050 

Número de 

comentários: 

11 

Uso das hashtags: Usam a hashtag #REPOST, para identificar que estão 

repostando a publicação, usam também a #Rio e 

#meucliquenafolha para convidar outros seguidores a postarem 

fotos utilizam a hashtag. 

Referência a 

@nome_de_usuário: 

Usam a referência ao nome do seguidor que postou a foto e 

utilizou a hashtag #meucliquenafolha 

Uso de emoticons e 

emojis: 

Usaram apenas um emoticons, sendo o ;)  

ANÁLISE 

Formato: Linguagem informal, imagem objetiva e uma redação 

impessoal.  

 

Objetivo da 

publicação: 

O objetivo da publicação é gerar interação com os usuários por 

meio de imagens postadas com o uso da hashtag na qual foi 

definida pelo veículo e citada anteriormente. 

Interação: A publicação já tem o objetivo de interagir com os usuário, além 

disso, contou com comentários de elogios da imagem, 

referência de outros usuários para verem a imagem e também 

https://www.instagram.com/explore/tags/repost/
https://www.instagram.com/explore/tags/rio/
https://www.instagram.com/theuncaptured/
https://www.instagram.com/explore/tags/meucliquenafolha/
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contou com um comentário do usuário que postou a foto 

agradecendo o veículo por terem utilizado a imagem. O veículo 

não respondeu o comentário de agradecimento do leitor.  

 

DADOS DA POSTAGEM #04 

Veículo: Folha de São Paulo 

Data da postagem: 23/09/2017 

Data da coleta: 23/09/2017 Horário da coleta:  13h57 

Link da postagem: https://www.instagram.com/p/BZXSPp8FPHN/?taken-

by=folhadespaulo 

Print da postagem: 

 
Descrição do 

conteúdo visual: 

A publicação é uma imagem da apresentação do trio Alceu 

Valença, Elba Ramalho e Geraldo Azevedo no festival musical 

Rock in Rio. 

Texto da 

publicação: 

Trio @alceuvalenca, @elbaramalho e @geraldoazevedooficiale

mbala o público no #RockinRio. Durante todo o final de semana, 

siga a coberutra em 

folha.com/ilustrada #folha#folhadespaulo #fsp 

Número de 

curtidas: 

1 937 

Número de 

comentários: 

26 

Uso das hashtags: Usaram a hashtag referente ao festival #RockinRio e referente ao 

veículo #folha#folhadespaulo #fsp 

Referência a 

@nome_de_usuári

o: 

Referenciam os 

músicos@alceuvalenca, @elbaramalho e @geraldoazevedoofici

al 

Uso de emoticons 

e emojis: 

Não utilizam emoticons e emojis 

ANÁLISE 

Formato: Linguagem informal, imagem objetiva e com uma redação 

impessoal.  

 

https://www.instagram.com/p/BZXSPp8FPHN/?taken-by=folhadespaulo
https://www.instagram.com/p/BZXSPp8FPHN/?taken-by=folhadespaulo
https://www.instagram.com/alceuvalenca/
https://www.instagram.com/elbaramalho/
https://www.instagram.com/geraldoazevedooficial/
https://www.instagram.com/explore/tags/rockinrio/
https://www.instagram.com/explore/tags/folha/
https://www.instagram.com/explore/tags/folha/
https://www.instagram.com/explore/tags/fsp/
https://www.instagram.com/explore/tags/folha/
https://www.instagram.com/explore/tags/folha/
https://www.instagram.com/explore/tags/fsp/
https://www.instagram.com/alceuvalenca/
https://www.instagram.com/elbaramalho/
https://www.instagram.com/geraldoazevedooficial/
https://www.instagram.com/geraldoazevedooficial/
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Objetivo da 

publicação: 

O objetivo é fazer a cobertura do Rock in Rio, mostrando algumas 

das apresentações do festival. Circulação de conteúdo noticioso.  

Interação: Contou com comentários apenas dos usuários com elogios e 

outros críticas pelo estilo musical não ser rock. O veículo não 

respondeu nenhum comentário.  

 

DADOS DA POSTAGEM #05 

Veículo: Folha de São Paulo 

Data da postagem: 23/09/2017 

Data da coleta: 23/09/2017 Horário da coleta:  13h57 

Link da postagem: https://www.instagram.com/p/BZXLYHTFFDX/?hl=pt-

br&taken-by=folhadespaulo 

Print da postagem: 

 
Descrição do 

conteúdo visual: 

A postagem é uma foto de uma noiva com seu bolo de 

casamento, o destaque está para o enfeite no qual é só uma 

noiva, não tem o noivo.  

Texto da publicação: #REPOST  

@enfimsos_folha 

Se você acha que nesta foto está faltando alguma coisa, errou! 

Em cima do bolo de casamento só há a #noivinha mesmo, 

solteira, diga-se de passagem. Sem namorado, Laura Mesi, 40, 

organizou uma festa para 70 pessoas com direito a #cerimônia, 

damas, música, #buquê e até lua de mel para se casar com ela 

mesmo.  

É que casar sempre foi um de seus maiores sonhos. "Não preciso 

de um príncipe encantado para ter meio-campo de fadas", disse 

Laura. Saiba mais sobre esse #casóriono 

blog @enfimsos_folha (acesse pelo link na bio) (foto: 

Reprodução/Facebook)  

Número de curtidas: 2 605 

Número de 

comentários: 

390 

Uso das hashtags: A primeira hashtag utilizada é do #repost do blog Enfim Sos, 

um segmento da Folha direcionado para assuntos de casamento. 

https://www.instagram.com/enfimsos_folha/
https://www.instagram.com/explore/tags/noivinha/
https://www.instagram.com/explore/tags/cerim%C3%B4nia/
https://www.instagram.com/explore/tags/buqu%C3%AA/
https://www.instagram.com/explore/tags/cas%C3%B3rio/
https://www.instagram.com/enfimsos_folha/
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Depois outras que identifique casamento como #noivinha 

#cerimônia #buquê e #casório 

Referência a 

@nome_de_usuário: 

Referência ao @enfimsos_folha, conta no qual foi postada a 

noticia.  

Uso de emoticons e 

emojis: 

Não utilizaram emoticons e nem emojis 

ANÁLISE 

Formato: A publicação contou com uma linguagem informal, uma 

imagem objetiva. A redação foi considerada pessoal, pois o 

texto de legenda 

Objetivo da 

publicação: 

O objetivo da publicação é noticiar a festa de casamento 

diferentes dos tradicionais.  

Interação: Os comentários dos leitores foram de apoio, admiração e 

críticas também. Muitos marcaram amigos no comentário para 

que pudessem ver a notícia. O veículo não responder nenhum 

dos comentários.  

 

DADOS DA POSTAGEM #06 

Veículo: Folha de São Paulo 

Data da postagem: 22/09/2017 

Data da coleta: 23/09/2017 Horário da coleta:  13h57 

Link da postagem: https://www.instagram.com/p/BZXAxe9lgnC/?taken-

by=folhadespaulo 

Print da postagem: 

 
Descrição do 

conteúdo visual: 

É uma animação em vídeo onde mostra uma tolha xadrez com 

comidas, lanches.  

Texto da 

publicação: 

#Repost @guiafolha(@get_repost) 

É #primavera! Com a chegada da estação, #Guia indica 

20 #parques, praças e espaços culturais para fazer #piquenique. 

Saiba também onde abastecer a cestinha. 

☀️🍨🍨🍨🍨🍨🍨 

Jogue a toalha e leia a matéria em 

folha.com/guia #Folha #GuiaFolha #spring#picnic #comida #food

 #parque #park#fimdesemana #weekend 

https://www.instagram.com/explore/tags/repost/
https://www.instagram.com/guiafolha/
https://www.instagram.com/get_repost/
https://www.instagram.com/explore/tags/primavera/
https://www.instagram.com/explore/tags/guia/
https://www.instagram.com/explore/tags/parques/
https://www.instagram.com/explore/tags/piquenique/
https://www.instagram.com/explore/tags/folha/
https://www.instagram.com/explore/tags/guiafolha/
https://www.instagram.com/explore/tags/spring/
https://www.instagram.com/explore/tags/spring/
https://www.instagram.com/explore/tags/comida/
https://www.instagram.com/explore/tags/food/
https://www.instagram.com/explore/tags/food/
https://www.instagram.com/explore/tags/parque/
https://www.instagram.com/explore/tags/park/
https://www.instagram.com/explore/tags/park/
https://www.instagram.com/explore/tags/weekend/
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Número de 

curtidas: 

8 954 

Número de 

comentários: 

3  

Uso das hashtags: Usam a hashtag se referindo ao segmento do veículo de onde 

fizeram o repost do @guiafolha e referente à Folha e referente a 

cultura e gastronomia. 

#Folha #GuiaFolha #spring#picnic #comida #food #parque #park

#fimdesemana #weekend 

Referência a 

@nome_de_usuári

o: 

Usa referência a conta do Guia Folha de onde foi realizado o repost.  

Uso de emoticons e 

emojis: 

Usam emojis como flores, sorvetes e comidas.  

ANÁLISE 

Formato: A publicação conta com uma linguagem informal, imagem objetiva 

A redação é impessoal. 

Objetivo da 

publicação: 

O objetivo é divulgar os parques, praças e espaços culturais para 

serem visitados com a chegada da primavera. 

Interação: O veículo não responde os comentários, que são falando da 

primavera ou com referência a outros usuários. 

 

DADOS DA POSTAGEM #07 

Veículo: Folha de São Paulo 

Data da postagem: 22/09/2017 

Data da coleta: 23/09/2017 Horário da coleta:  13h57 

Link da postagem: https://www.instagram.com/p/BZXAxe9lgnC/?taken-

by=folhadespaulo 

Print da postagem: 

 
Descrição do 

conteúdo visual: 

Um conjunto de fotos de uma casa, mostrando cômodos, 

quadros e objetos.  

https://www.instagram.com/explore/tags/folha/
https://www.instagram.com/explore/tags/guiafolha/
https://www.instagram.com/explore/tags/spring/
https://www.instagram.com/explore/tags/spring/
https://www.instagram.com/explore/tags/comida/
https://www.instagram.com/explore/tags/food/
https://www.instagram.com/explore/tags/parque/
https://www.instagram.com/explore/tags/park/
https://www.instagram.com/explore/tags/park/
https://www.instagram.com/explore/tags/fimdesemana/
https://www.instagram.com/explore/tags/weekend/
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Texto da publicação: Imagens sacras, quadros, videogames, livros e equipamentos 

que incluem até uma câmara frigorífica. São esses itens que 

serão leiloados junto com a mansão em Mangaratiba, no Rio, do 

ex-governador Sérgio Cabral (PMDB) e Adriana Ancelmo no 

próximo dia 3 de outubro, com lance mínimo de R$ 8 milhões. 

Eles foram condenados a 45 anos (Cabral) e 18 anos e meio 

(Ancelmo). #folha#folhadespaulo #fsp 

(Fotos: Zô Guimarães/Folhapress) 

Número de curtidas: 1 330  

Número de 

comentários: 

 

Uso das hashtags: Usa hastag referente ao veículo 

#folha#folhadespaulo #fsp 

Referência a 

@nome_de_usuário: 

Não utilizaram 

Uso de emoticons e 

emojis: 

Não utilizaram 

ANÁLISE 

Formato: A postagem contou com uma linguagem mais formal e uma 

redação impessoal. As imagens são fotos das casas e objetos no 

qual serão leiloadas, imagens objetivas.  

Objetivo da 

publicação: 

Circulação de conteúdo noticioso  

Interação: O veículo não responde os comentários, que são falando da 

primavera ou com referência a outros usuários. 

 

DADOS DA POSTAGEM #08 

Veículo: Folha de São Paulo 

Data da postagem: 22/09/2017 

Data da coleta: 23/09/2017 Horário da coleta:  13h57 

Link da postagem: https://www.instagram.com/p/BZWs8ZpF5jp/?hl=pt-

br&taken-by=folhadespaulo 

https://www.instagram.com/explore/tags/folha/
https://www.instagram.com/explore/tags/folha/
https://www.instagram.com/explore/tags/fsp/
https://www.instagram.com/explore/tags/folha/
https://www.instagram.com/explore/tags/folha/
https://www.instagram.com/explore/tags/fsp/
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Print da postagem: 

 
Descrição do 

conteúdo visual: 

A postagem é um vídeo do desfile com a entrada das cinco 

modelos estrelas dessa temporada junto com a estilista 

Donatella Versace. 

Texto da publicação: #REPOST 

@sitef5 

As supermodelos #CindyCrawford, #Naomi ampbell, 

#CarlaBruni, #HelenaChristensen e #ClaudiaSchiffer já são as 

maiores estrelas dessa temporada de moda. As tops entraram 

nesta sexta (22) com Donatella Versace, no final do desfile que 

homenageia o estilista Gianni Versace em Milão. 

@pedrodiniz87 Confira no site do #F5 #folha 

http://f5.folha.uol.com.br/ #moda #topmodels 

Número de curtidas: 11 090 visualizações  

Número de 

comentários: 

16 

Uso das hashtags: Usam hashtags de #repost e relacionados a moda, ao evento, 

modelos e ao veículo. 

#CindyCrawford, #Naomi ampbell, #CarlaBruni, 

#HelenaChristensen e #ClaudiaSchiffer F5 #folha #topmodels 

#moda #topmodels 

Referência a 

@nome_de_usuário: 

Usam referência ao site @sitef5 e ao estilista homenageado 

@pedrodiniz87 

Uso de emoticons e 

emojis: 

Não usaram emoticons e emojis. 

ANÁLISE 

Formato: O texto tem uma linguagem informal, a imagem é objetiva e 

simples, percebe-se que é gravada de um celular. A redação é 

impessoal.  
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Objetivo da 

publicação: 

O objetivo da postagem é falar sobre o fechamento do desfile 

com as modelos estrelas do momento. Circulação de conteúdo 

noticioso. 

Interação: A publicação contou com comentário dos usuários, eles eram 

de elogios as modelos ou com referência a outros usuários do 

aplicativo. O veículo não respondeu nenhum comentário.  

 

 

DADOS DA POSTAGEM #09 

Veículo: Folha de São Paulo 

Data da postagem: 22/09/2017 

Data da coleta: 23/09/2017 Horário da coleta:  13h57 

Link da postagem: https://www.instagram.com/p/BZWlRqUFjbH/?hl=pt-

br&taken-by=folhadespaulo 

Print da postagem: 

 
Descrição do 

conteúdo visual: 

A postagem é um pequeno vídeo com uma narração, animação 

e presença de um reporte falando de economia. Algumas 

imagens utilizadas são de desenho animado ou engraçadas 

referenciando a dinheiro. Um vídeo curto e leve para falar de 

economia.  

Texto da publicação: Para ganhar dinheiro com os juros em queda é preciso 

diversificar as opções de investimento e correr alguns riscos. 

Uma alternativa são os fundos multimercado. Eles podem ser 

boas opções, mas exigem uma boa dose de pesquisa, pois as 

variáveis que influem nesse modelo, como os humores da Bolsa 

de Valores, são grandes. Clique no link na nossa bio e assista ao 

vídeo da série #Folhainvest, produzido pela #TVFolha, com a 

repórter TássiaKastner( @tassiakastner ). #folha #investimento 

#fundos #folhadespaulo #fsp 

Número de curtidas: 15 420 visualizações  

Número de 

comentários: 

2 
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Uso das hashtags: As hashtags usadas são referente ao veículo 

#Folhainvest#TVFolha #folha #investimento #fundos 

#folhadespaulo #fsp 

Referência a 

@nome_de_usuário: 

Usam referência a repórter @tassiakastner 

Uso de emoticons e 

emojis: 

Não usaram emoticons e emojis. 

ANÁLISE 

Formato: Mesmo sendo uma postagem de economia, algo que parece 

pesado, linguagem utilizada é informal e tem uma redação 

impessoal.As imagens dos vídeos são bem animadas gerando 

um conteúdo leve e atrativo.  

 

Objetivo da 

publicação: 

Circulação de conteúdo noticioso 

Interação: Os usuários comentaram a postagem, sendo um comentário 

debatendo o assunto e que não foi respondido pelo veículo. O 

outro foi uma marcação de um usuário.  

 

DADOS DA POSTAGEM #10 

Veículo: Folha de São Paulo 

Data da postagem: 22/09/2017 

Data da coleta: 23/09/2017 Horário da coleta:  13h58 

Link da postagem: https://www.instagram.com/p/BZWW93XFr49/?hl=pt-

br&taken-by=folhadespaulo 

Print da postagem: 

 
Descrição do 

conteúdo visual: 

A postagem são quatro fotos mostrando a operação policial na 

favela da Rocinha, na zona sul do Rio de Janeiro. A primeira 

imagem mostra uma fumaça em meio as casa. A segunda mostra 

um policial e um civil se defendendo no meio do confronto. A 

terceira são duas mulheres civis atiradas no chão. A quarta foto 

é um policial armado atrás de um táxi.  
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Texto da publicação: Após sofrer tentativa de invasão por traficantes rivais no 

domingo (17) e entrar nesta sexta-feira (22) em seu quinto dia 

com operações policiais, a favela da Rocinha, na zona sul do 

Rio de Janeiro, voltou a registrar confrontos e ataque aos 

policiais na manhã de hoje. O governador Luiz Fernando Pezão 

(PMDB) e o secretário de Segurança Pública, Roberto Sá, 

pediram ao CML (Comando Militar do Leste) a atuação das 

forças militares na Rocinha. O cerco deve acontecer nas 

próximas horas, segundo informou o governo do Estado. Leia 

mais no link na nossa bio. (Fotos: Gabriel Paiva/Agência O 

Globo e Rommel Pinto/Folhapress) #folha #folhadespaulo #fsp 

#errejota #Rio #Rocinha 

Número de curtidas: 1 586  

Número de 

comentários: 

70 

Uso das hashtags: As hashtags utilizadas são relacionadas ao veículo  

#folha #folhadespaulo #fsp #errejota #Rio #Rocinha 

Referência a 

@nome_de_usuário: 

Não usaram referência  

Uso de emoticons e 

emojis: 

Não usaram emoticons e emojis 

ANÁLISE 

Formato: A postagem contou com uma linguagem formal, clara e imagens 

objetivas, mostrando a situação dos confrontos na favela da 

Rocinha. A redação é impessoal.  

 

Objetivo da 

publicação: 

O objetivo da postagem é noticiar o confronto que está 

acontecendo. 

 

Interação: Nos diversos comentários dos usuários na postagem, seja de 

crítica ao governo ou ao tráfico, apoio aos policiais ou 

moradores, nenhum deles é respondido pelo veículo.  

 

DADOS DA POSTAGEM #01 

Veículo: O Globo 

Data da postagem: 23/09/2017 

Data da coleta: 23/09/2017 Horário da coleta:  13h51 

Link da postagem: https://www.instagram.com/p/BZY7iy3DMrJ/?taken-

by=jornaloglobo 
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Print da postagem: 

 
Descrição do 

conteúdo visual: 

Uma foto das supermodelos dos anos 90 em um desfile. 

Texto da publicação: Foi emocionante! Nos 20 anos de morte de Gianni Versace, a 

irmã dele Donatella Versace convocou as supermodelos dos 

anos 90 para homenagear seu irmão. Na imagem, da esquerda 

para a direita, estão: Carla Bruni, Claudia Shiffer, Naomi 

Campbell, Cindy Crawford e Helena Christensen. (Foto: Luca 

Bruno / AP) #JornalOGlobo 

Número de curtidas: 639 

Número de 

comentários: 

8 

Uso das hashtags: Usaram hashtags referente ao veículo #JornalOGlobo 

Referência a 

@nome_de_usuário: 

Não usaram 

Uso de emoticons e 

emojis: 

Não usaram 

ANÁLISE 

Formato: A publicação contou com uma linguagem informal e redação 

pessoal. A imagem é objetiva, percebe que é referente devido a 

presença das modelos, mas entende que é um desfile de 

homenagem devido a legenda da publicação.  

Objetivo da 

publicação: 

O objetivo da postagem é noticiar o desfile que foi realizado em 

homenagem ao estilista Gianni Versace. 

Interação: A interação é entre usuários por meio dos comentários, 

marcações e respostas entre eles. O veículo não respondeu 

nenhum comentário.  

 

DADOS DA POSTAGEM #02 

Veículo: O Globo 

Data da postagem: 23/09/2017 

Data da coleta: 23/09/2017 Horário da coleta:  13h52 
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Link da postagem: https://www.instagram.com/p/BZY09gLjvuk/?taken-

by=jornaloglobo 

Print da postagem: 

 
Descrição do 

conteúdo visual: 

Uma imagem de cenário de guerra, com policiais armado, 

encapuzados, atrás de um veículo.  

Texto da publicação: Parece cena de filme de guerra, mas a imagem acima foi feita, 

neste sábado, na comunidade da Rocinha, na Zona Sul do Rio 

de Janeiro, onde em menos de 24 horas após o início do cerco 

das Forças Armadas na região, pelo menos seis pessoas foram 

presas e 16 fuzis foram apreendidos.  

Entre o material recolhido pelos militares estão ainda munições, 

rádios transmissores, cadernos de anotações do tráfico de 

drogas e até granadas. (Foto: Uanderson Fernandes / Agência O 

Globo) #JornalOGlobo 

Número de curtidas: 1475 

Número de 

comentários: 

90 

Uso das hashtags: Usaram hashtags referente ao veículo #JornalOGlobo 

Referência a 

@nome_de_usuário: 

Não usaram 

Uso de emoticons e 

emojis: 

Não usaram 

ANÁLISE 

Formato: A publicação contou com uma linguagem formal e redação 

impessoal. A imagem mostra que é um cenário de violência, 

contudo não dá para perceber que está mostrando o fato 

ocorrido na favela da Rocinha.  

Objetivo da 

publicação: 

O objetivo é noticiar o ocorrido na favela da Rocinha. 

Interação: As interações são realizadas por meio dos comentários dos 

usuários com críticas a violência, ao governo e a apoio aos 
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policiais e comunidade. O veículo não respondeu nenhum dos 

comentários.  

 

DADOS DA POSTAGEM #03 

Veículo: O Globo 

Data da postagem: 23/09/2017 

Data da coleta: 23/09/2017 Horário da coleta:  13h52 

Link da postagem: https://www.instagram.com/p/BZYuCOxDxL7/?taken-

by=jornaloglobo 

Print da postagem: 

 
Descrição do 

conteúdo visual: 

A primeira imagem com duas pessoas sentadas em uma calçada 

mexendo no celular, escoradas em um carro e com outras 

pessoas no fundo. A segunda, são várias pessoas, mas em 

destaque de dois jovens, um com roupas de dormir e outro 

normal de braços cruzados. A terceira imagem é um homem 

com uma criança no colo, ambos com roupas de dormir, nos 

fundos outras pessoas no mesmo estilo.  

Texto da publicação: Um novo terremoto classificado inicialmente com magnitude 

6,2 atingiu o México neste sábado. De acordo com informações 

preliminares, o abalo balançou os edifícios da capital mexicana 

e fez com que os moradores fossem para as ruas temendo 

desabamentos. Até o momento não há relatos de danos, mas 

houve pânico entre a população. (Fotos: Edgard Garrido / 

Reuters) #JornalOGlobo 

Número de curtidas: 690 

Número de 

comentários: 

10 

Uso das hashtags: Usaram hashtags referente ao veículo #JornalOGlobo 

Referência a 

@nome_de_usuário: 

Não usaram 

Uso de emoticons e 

emojis: 

Não usaram 
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ANÁLISE 

Formato: A linguagem é formal e de uma redação impessoal. As imagens 

não identificam o assunto, contudo são objetivas.  

Objetivo da 

publicação: 

O objetivo é da publicação é noticiar. 

Interação: As interações são realizadas por meio dos comentários dos 

usuários. O veículo não respondeu nenhum dos comentários. 

 

DADOS DA POSTAGEM #04 

Veículo: O Globo 

Data da postagem: 23/09/2017 

Data da coleta: 23/09/2017 Horário da coleta:  13h52 

Link da postagem: https://www.instagram.com/p/BZYnUBHDjaJ/?taken-

by=jornaloglobo 

Print da postagem: 

 
Descrição do 

conteúdo visual: 

É um foto com imagem de um parque com uma árvore florida e 

com céu limpo. Aparece também montanhas e prédios.  

Texto da publicação: Os cariocas vão poder aproveitar bem a primavera. De acordo 

com o Instituto Climatempo, diferentemente do que ocorreu em 

2016, frentes frias e massas polares só passarão pelo litoral das 

regiões Sul e Sudeste nesses primeiros dias da estação. Depois, 

o clima deve permanecer com altas temperaturas e sem chuvas. 

Neste ano, a água do Oceano Pacífico Equatorial Leste 

apresenta temperaturas abaixo da média, tendência que deverá 

se repetir ao longo de toda a primavera. Ou seja, vai dar praia! 

(Foto: Custódio Coimbra / Agência O Globo) #JornalOGlobo 

Número de curtidas: 2 172 

Número de 

comentários: 

29 

Uso das hashtags: Usaram hashtags referente ao veículo #JornalOGlobo 

Referência a 

@nome_de_usuário: 

Não usaram 
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Uso de emoticons e 

emojis: 

Não usaram 

ANÁLISE 

Formato: Uma linguagem formal e com redação impessoal. A imagem da 

paisagem é objetiva. 

Objetivo da 

publicação: 

O objetivo é noticiar, informar sobre a previsão do tempo para 

o Rio de Janeiro na primavera.  

Interação: As interações são realizadas por meio dos comentários dos 

usuários. O veículo não respondeu nenhum dos comentários. 

 

DADOS DA POSTAGEM #05 

Veículo: O Globo 

Data da postagem: 23/09/2017 

Data da coleta: 23/09/2017 Horário da coleta:  13h52 

Link da postagem: https://www.instagram.com/p/BZYgWHqjuOE/?taken-

by=jornaloglobo 

Print da postagem: 

 
Descrição do 

conteúdo visual: 

Uma foto de policiais entrando em uma comunidade, carros 

policiais e pessoas civis trabalhando, caminhando.  

Texto da publicação: A comunidade da #Rocinha, na Zona Sul do Rio, viveu por 

pouco tempo o clima de aparente tranquilidade. Novos tiroteios 

foram registrados na região, no início da manhã deste sábado. 

Equipes da Polícia Militar e das Forças Armadas permanecem 

desde a sexta-feira na região.  

Na foto, militares entram na comunidade, nas primeiras horas 

da manhã de hoje, para dar continuidade à ação contra a 

violência. (Foto: Uanderson Fernandes / Agência O Globo) 

#JornalOGlobo 

Número de curtidas: 2 232  

Número de 

comentários: 

47 
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Uso das hashtags: Usaram hashtags referente ao veículo #JornalOGlobo 

Referência a 

@nome_de_usuário: 

Não usam 

Uso de emoticons e 

emojis: 

Não usam  

ANÁLISE 

Formato: A linguagem é informal e redação impessoal. A imagem é 

objetiva, conseguimos entender que é a polícia entrando em 

uma comunidade, conseguindo reconhecer também que é a 

situação da comunidade Rocinha.  

Objetivo da 

publicação: 

O objetivo é noticiar a situação dos confrontos da favela da 

Rocinha.  

Interação: A interação ocorre entre os usuários por meio de comentário de 

apoio ou críticas. O veículo não respondeu nenhum comentário.  

 

DADOS DA POSTAGEM #06 

Veículo: O Globo 

Data da postagem: 23/09/2017 

Data da coleta: 23/09/2017 Horário da coleta:  13h52 

Link da postagem: https://www.instagram.com/p/BZYZFa3Ddgm/?taken-

by=jornaloglobo 

Print da postagem: 

 
Descrição do 

conteúdo visual: 

É uma foto de homens e mulheres de diferentes estereótipos 

juntos com manifestações de afeto, vestidos apenas com calças 

ou shorts.  

Texto da publicação: A moda olha para a frente. O negócio, há algumas temporadas, 

é a fluidez sem barreiras entre feminino e masculino. Assim, em 

um ensaio especial para o caderno @elaoglobo, fotografado por 

Nana Moraes, a Handred, marca do carioca André Namitala, 

traz a tendência agênero, com pegada relax, que é característica 
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do estilo da marca. O ensaio, que pode ser conferido no site do 

#JornalOGlobo, não trata apenas de uma tendência de moda, 

mas de amor. #OAmorCura 

Número de curtidas: 2 610  

Número de 

comentários: 

 

Uso das hashtags: Usaram a hasgtag referente ao veículo #JornalOGlobo e 

também a hashtag #OAmorCura 

Referência a 

@nome_de_usuário: 

Usam referência ao caderno do veículo @elaoglobo 

Uso de emoticons e 

emojis: 

Não usam  

ANÁLISE 

Formato: A linguagem utilizada é informal e redação impessoal. A 

imagem passa a ideia que é uma manifestação de gênero, 

contudo não dá para entender para qual o propósito especifico 

do ensaio.  

Objetivo da 

publicação: 

O objetivo é divulgar o ensaio realizado pelo caderno do veículo 

e a causa.  

Interação: A interação ocorre entre os usuários por meio de comentário de 

apoio ou críticas. O veículo não respondeu nenhum comentário. 

 

 

DADOS DA POSTAGEM #07 

Veículo: O Globo 

Data da postagem: 23/09/2017 

Data da coleta: 23/09/2017 Horário da coleta:  13h52 

Link da postagem: https://www.instagram.com/p/BZYUNldDIPM/?taken-

by=jornaloglobo 

Print da postagem: 
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Descrição do 

conteúdo visual: 

A imagem utilizada é a capa da edição do dia 23 de setembro 

do Jornal O Globo.  

Texto da publicação: Bom dia! Esta é a capa do #JornalOGlobo deste sábado. 

Acompanhe as notícias do dia em oglobo.globo.com! 

Número de curtidas:  

Número de 

comentários: 

 

Uso das hashtags: Usam a hashtags referente ao veículo. 

Referência a 

@nome_de_usuário: 

Não usam  

Uso de emoticons e 

emojis: 

Não usam  

ANÁLISE 

Formato: A publicação utiliza uma linguagem formal, redação impessoal 

e a imagem é objetiva, entendemos que é a capa do jornal de 

sábado.  

Objetivo da 

publicação: 

O objetivo da postagem é divulgar a edição do jornal impresso 

e online.  

Interação: A interação ocorre entre os usuários por meio de comentário de 

apoio ou críticas. O veículo não respondeu nenhum comentário. 

 

 

DADOS DA POSTAGEM #08 

Veículo: O Globo 

Data da postagem: 23/09/2017 

Data da coleta: 23/09/2017 Horário da coleta:  13h53 

Link da postagem: https://www.instagram.com/p/BZXzBn6jngG/?taken-

by=jornaloglobo 

Print da postagem: 
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Descrição do 

conteúdo visual: 

Uma foto com fogos de artifício e com mãos com símbolos que 

nos remetem ao rock.  

Texto da publicação: Com o fim do show do @BonJovi, está encerrado o quinto dia 

de #RockinRio. Neste fim de semana o evento entra na reta 

final. O @GunsNRoses é a atração principal do sábado, 

penúltimo dia. Já no domingo, último dia, serão os caras do Red 

Hot @ChiliPeppers que vão comandar a festa. Foto: Marcelo 

Theobald/Agência O Globo. ✌️✨ #CidadeDoRock #RocknRoll 

#RockandRoll #JornalOGlobo 

Número de curtidas: 2 458 

Número de 

comentários: 

14 

Uso das hashtags: Usam a hashtags relacionadas com o veículo #JornalOGlobo e 

relacionadas ao festival musical no qual é noticiado 

#CidadeDoRock #RocknRoll #RockandRoll 

Referência a 

@nome_de_usuário: 

Usam referência as bandas que são citadas na legenda 

@BonJovi @GunsNRoses @ChiliPeppers 

Uso de emoticons e 

emojis: 

Utilijam dois emojis✌️✨ , remetem ao rock e show.  

ANÁLISE 

Formato: A publicação conta com uma linguagem informal e com a 

redação impessoal. A imagem é clara, objetiva, conseguimos 

entender que se trata de um show de rock.  

Objetivo da 

publicação: 

O objetivo é noticiar o festival de música Rock in Rio.  

Interação: A interação ocorre entre os usuários por meio de comentário de 

apoio ou críticas. O veículo não respondeu nenhum comentário. 

 

 

DADOS DA POSTAGEM #09 

Veículo: O Globo 

Data da postagem: 22/09/2017 

Data da coleta: 23/09/2017 Horário da coleta:  13h53 

Link da postagem: https://www.instagram.com/p/BZXexNIjdm3/?taken-

by=jornaloglobo 



81 
 

Print da postagem: 

 
Descrição do 

conteúdo visual: 

Falar se é imagem, se é vídeo, descrever o conteúdo. 

Texto da publicação: A banda Tears for Fears, formada em 1981, é destaque mundial 

do cenário pop e rock há pelo menos três décadas, mas faz neste 

momento sua primeira aparição no #RockinRio. Logo depois, 

tem @BonJovi finalizando o dia! #Música #PalcoMundo 

#JornalOGlobo @tearsforfearsmusic 

Número de curtidas: 3 336 

Número de 

comentários: 

51 

Uso das hashtags: Usam hashtags referente ao veículo #JornalOGlobo e 

relacionado  

Referência a 

@nome_de_usuário: 

Usou referência a banda @BonJovi 

Uso de emoticons e 

emojis: 

Não usaram  

ANÁLISE 

Formato: A linguagem é informal, redação impessoal e imagem objetiva 

onde aparece o vocalista da banda Tears for Fears.  

 

Objetivo da 

publicação: 

O objetivo é cobrir, noticiar a programação dos shows do Rock 

in Rio.  

Interação: A interação ocorre entre os usuários por meio de comentário de 

apoio ou críticas. O veículo não respondeu nenhum comentário. 

 

 

DADOS DA POSTAGEM #10 

Veículo: O Globo 
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Data da postagem: 22/09/2017 

Data da coleta: 23/09/2017 Horário da coleta:  13h53 

Link da postagem: https://www.instagram.com/p/BZXQBqgDayV/?taken-

by=jornaloglobo 

Print da postagem: 

 
Descrição do 

conteúdo visual: 

A postagem é um vídeo que mostra uma cantora com a bandeira 

que simboliza o movimento LGBT e no qual fala sobre o amor 

e sobre a ignorância que as pessoas têm quanto as diferenças de 

amar. As imagens também são de casais homossexuais em 

demonstrações de afeto. 

Texto da publicação: #OAmorCura #JornalOGlobo 

Número de curtidas: 76 503 visualizações  

Número de 

comentários: 

1 249 

Uso das hashtags: Usam apenas hashtags na legenda da publicação, sendo 

#OAmorCura #JornalOGlobo 

Referência a 

@nome_de_usuário: 

Não usam 

Uso de emoticons e 

emojis: 

Não usam  

ANÁLISE 

Formato: O texto da legenda da publicação é apenas duas hashtags, uma 

falando do movimento, linguagem informal, impessoal e 

imagem objetiva. 

 

Objetivo da 

publicação: 

O objetivo da postagem é promover a campanha #OAmorCura, 

com o intuito de diminuir o preconceito com o 

homossexualismo. Circulação de conteúdo. 
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Interação: A interação ocorre entre os usuários por meio de comentário de 

apoio ou críticas. O veículo não respondeu nenhum comentário. 

 

 

DADOS DA POSTAGEM #01 

Veículo: Jornal Hoje 

Data da postagem: 23/09/2017 

Data da coleta: 23/09/2017 Horário da coleta:  13h54 

Link da postagem: https://www.instagram.com/p/BZY69Lplcn3/?taken-

by=jornalhoje 

Print da postagem: 

 
Descrição do 

conteúdo visual: 

Um vídeo com o apresentador Fábio William chamando o 

telespectador a assistir a edição de sábado do Jornal Hoje.  

Texto da publicação: Neste sábado, o #jornalhoje começa às 13h15, horário de 

Brasília. 

Número de curtidas: 3 783 

Número de 

comentários: 

19 

Uso das hashtags: Usou apenas a hashtag referente ao veículo #jornalhoje 

Referência a 

@nome_de_usuário: 

Não usa  

Uso de emoticons e 

emojis: 

Não usa 

ANÁLISE 

Formato: A legenda da postagem é curta, simples e mais formal. A 

redação é impessoal. O vídeo é objetivo e curto. Estilo de 

chamada para televisão com linguagem de telejornalismo.  

Objetivo da 

publicação: 

O objetivo é convidar, chamar o usuário a assistir o Jornal Hoje.  

Interação: Os comentários dos usuários referenciam muito ao jornalista, 

desejando um bom programa, bom final de semana, boa tarde. 

Eles até referencia o jornalista e o programa, mas nem o veículo 

e o jornalista responderam algum dos comentários.  
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DADOS DA POSTAGEM #02 

Veículo: Jornal Hoje 

Data da postagem: 16/09/2017 

Data da coleta: 23/09/2017 Horário da coleta:  13h54 

Link da postagem: https://www.instagram.com/p/BZG7dqrlJDD/?taken-

by=jornalhoje 

Print da postagem: 

 
Descrição do 

conteúdo visual: 

Foto da jornalista Maria Júlia no estúdio do Jornal. 

Texto da publicação: O #JornalHoje está no ar, Maju e toda a equipe convidam: vem 

com a gente! 

Número de curtidas: 12 387 

Número de 

comentários: 

415 

Uso das hashtags: Usam a hashtag para se referir ao veículo #JornalHoje 

Referência a 

@nome_de_usuário: 

Não usam 

Uso de emoticons e 

emojis: 

Não usam  

ANÁLISE 

Formato: A postagem conta com uma linguagem simples, curta e informal 

e com redação pessoal. A imagem é objetiva.  

 

Objetivo da 

publicação: 

O objetivo é anunciar que o jornal está no ar e convidar os 

usuários a assistirem a programação.  
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Interação: Os comentários são de elogios a apresentadora Maju. Nenhum 

momento os usuários foram respondidos nem pelo veículo e 

pela jornalista.  

 

 

DADOS DA POSTAGEM #03 

Veículo: Jornal Hoje 

Data da postagem: 16/09/2017 

Data da coleta: 23/09/2017 Horário da coleta:  13h54 

Link da postagem: https://www.instagram.com/p/BZGzc-ElG6l/?taken-

by=jornalhoje 

Print da postagem: 

 
Descrição do 

conteúdo visual: 

Vídeo gravando pelo repórter Paulo Mário mostrando os 

bastidores do Rock in Rio e convidando o telespectador a 

assistir o jornal no qual ele levaria mais informações sobre o 

festival musical.  

Texto da publicação: Hoje também é Dia de Rock, bebê, o repórter @paulomario 

conta no JH tudo sobre os preparativos para o segundo dia de 

festival, que vai ter muita coisa boa. Vem com a gente a partir 

das 13h15! 

Número de curtidas: 7 682 visualizações  

Número de 

comentários: 

8 

Uso das hashtags: Não usaram hashtags 

Referência a 

@nome_de_usuário: 

Usaram referência ao repórter @paulomario 

Uso de emoticons e 

emojis: 

Não usaram  

ANÁLISE 
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Formato: O texto conta com uma linguagem informal, descontraída e com 

redação pessoal. O vídeo é objetivo e gravado de forma caseira 

pelo próprio repórter com linguagem pessoal.  

Objetivo da 

publicação: 

O objetivo da publicação é aproximar o usuário dos bastidores 

do festival e convidar para assistir o jornal onde terá mais 

informações sobre o assunto tratado na postagem.  

Interação: Os comentários são de elogios ao evento e também de crítica. 

Uma das críticas é a legenda da postagem quando usaram “dia 

de rock bebê”, sendo que para alguns usuários o festival não 

seria de rock. O veículo não respondeu nenhum dos 

comentários.  

 

 

DADOS DA POSTAGEM #04 

Veículo: Jornal Hoje 

Data da postagem: 15/09/2017 

Data da coleta: 23/09/2017 Horário da coleta:  13h54 

Link da postagem: https://www.instagram.com/p/BZEU91-lTbw/?taken-

by=jornalhoje 

Print da postagem: 

 
Descrição do 

conteúdo visual: 

Vídeo produzido pela jornalista Tati Nasci mostrando os 

bastidores do Rock in Rio e convidando os usuários a assistirem 

o jornal para saberem mais informações sobre o assunto.  

Texto da publicação: Hoje tem mais Rock in Rio no JH e a repórter @tatinasci já está 

na Cidade do Rock pra contar tudo sobre a expectativa e a 

chegada do público para o primeiro dia do festival. Liga a TV 

aí, 13h20 a gente tá no ar! 

Número de curtidas: 6 854 visualizações  

Número de 

comentários: 

21 comentários 

Uso das hashtags: Não usam hashtags 
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Referência a 

@nome_de_usuário: 

Usam referência a jornalista @tatinasci 

Uso de emoticons e 

emojis: 

Não usam 

ANÁLISE 

Formato: A linguagem da legenda da postagem é informal, clara e com 

redação impessoal. Já a linguagem do vídeo é pessoal o 

tamanho é curto e objetivo, aparece atrás a logo do festival o 

que mostra do que se trata antes mesmo do usuário ler a legenda 

ou assistir o vídeo.  

 

Objetivo da 

publicação: 

O objetivo da publicação é aproximar o usuário dos bastidores 

do festival e convidar para assistir o jornal onde terá mais 

informações sobre o assunto tratado na postagem. 

Interação: Os comentários são de elogios ao festival e de crítica. Também 

tem os comentários de elogios a jornalista. Nenhum comentário 

foi respondido nem pela jornalista e nem pelo veículo.  

 

 

DADOS DA POSTAGEM #05 

Veículo: Jornal Hoje 

Data da postagem: 14/09/2017 

Data da coleta: 14/09/2017 Horário da coleta:  13h54 

Link da postagem: https://www.instagram.com/p/BZBvt00lGr1/?taken-

by=jornalhoje 

Print da postagem: 

 
Descrição do 

conteúdo visual: 

Vídeo gravado pelo repórter em frente a um hotel onde estaria 

hospedada a cantora Lady Gaga. No vídeo aparecem os fãs da 

cantora esperando para vê-la. O repórter interage com os fãs.  

Texto da publicação: O Rock in Rio começa amanhã e daqui a pouco, o repórter 

@dlvieira82 conta como está a movimentação e a expectativa 
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para o primeiro dia, com o show superesperado da cantora Lady 

Gaga. Vem com a gente, às 13h20! 

Número de curtidas: 10 679 visualizações 

Número de 

comentários: 

22 

Uso das hashtags: Não usaram 

Referência a 

@nome_de_usuário: 

Usaram referência do repórter @dlvieira82 

Uso de emoticons e 

emojis: 

Não usaram  

ANÁLISE 

Formato: O texto da postagem é informal e tem redação pessoal. O vídeo 

é objetivo com linguagem pessoal.  

Objetivo da 

publicação: 

O objetivo da publicação é aproximar o usuário dos bastidores 

do festival e convidar para assistir o jornal onde terá mais 

informações sobre o assunto tratado na postagem. 

Interação: Os comentários são de elogios ao festival e de crítica. Também 

tem os comentários de elogios a jornalista. Nenhum comentário 

foi respondido nem pela jornalista e nem pelo veículo. 

 

 

 

DADOS DA POSTAGEM #06 

Veículo: Jornal Hoje 

Data da postagem: 09/09/2017 

Data da coleta: 23/09/2017 Horário da coleta:  13h55 

Link da postagem: https://www.instagram.com/p/BY06X3rlsDk/?taken-

by=jornalhoje 

Print da postagem: 

 
Descrição do 

conteúdo visual: 

Foto da jornalista Zileide sentada na bancada do Jornal 

Nacional.  
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Texto da publicação: O JH começa agora. 

Número de curtidas: 3 883 

Número de 

comentários: 

109 

Uso das hashtags: Não usaram  

Referência a 

@nome_de_usuário: 

Não usaram  

Uso de emoticons e 

emojis: 

Não usaram  

ANÁLISE 

Formato: O texto da publicação é simples, curto, formal. A imagem é 

objetiva, o jornalista na bancada. Redação impessoal. 

Objetivo da 

publicação: 

O objetivo é informar que o jornal está no ar para que os 

usuários possam assistir.  

Interação: Os comentários são de elogios a apresentadora. Nenhum 

momento os usuários foram respondidos nem pelo veículo e 

pela jornalista. 

 

DADOS DA POSTAGEM #07 

Veículo: Jornal Hoje 

Data da postagem: 07/09/2017 

Data da coleta: 23/09/2017 Horário da coleta:  13h55 

 

Link da postagem: https://www.instagram.com/p/BYvlZFCl-wM/?taken-

by=jornalhoje 

Print da postagem: 

 
Descrição do 

conteúdo visual: 

Foto da jornalista Zileide no estúdio do Jornal Hoje 

Texto da publicação: No feriado também tem #JH! E olha quem apresenta até sábado 

o jornal: Zileide Silva. A gente espera por você às 13h20! 

#JornalHoje 
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Número de curtidas: 3 963 

Número de 

comentários: 

90 

Uso das hashtags: Usam a hasgtag referente ao veículo #JH #JornalHoje 

Referência a 

@nome_de_usuário: 

Não usam 

Uso de emoticons e 

emojis: 

Não usam  

ANÁLISE 

Formato: O texto da publicação é simples, curto, informal. A imagem é 

objetiva, o jornalista na bancada.Redação pessoal.  

Objetivo da 

publicação: 

Objetivo é convidar os usuários para assistirem o jornal.  

Interação: Os comentários são de elogios a apresentadora. Nenhum 

momento os usuários foram respondidos nem pelo veículo e 

pela jornalista. 

 

DADOS DA POSTAGEM #08 

Veículo: Jornal Hoje 

Data da postagem: 06/09/2017 

Data da coleta: 23/09/2017 Horário da coleta:  13h56 

Link da postagem: https://www.instagram.com/p/BYtcvBYF8xr/?taken-

by=jornalhoje 

Print da postagem: 

 
Descrição do 

conteúdo visual: 

Vídeo apresentado pela repórter Eliana Marques falando da 

previsão do tempo para o feriado do dia 07 de setembro. As 

imagens começam no céu até chegar na jornalista.  
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Texto da publicação: Feriadão batendo à porta, vai viajar ou descansar em casa 

mesmo? A Eliana Marques conta pra gente o que diz a previsão 

do tempo, será que vai dar praia? 

Número de curtidas: 7 599 

Número de 

comentários: 

4 

Uso das hashtags: Não usam 

Referência a 

@nome_de_usuário: 

Não usam 

Uso de emoticons e 

emojis: 

Não usam  

ANÁLISE 

Formato: O texto da postagem é informal e tem redação pessoal. O vídeo 

é objetivo com linguagem pessoal. 

Objetivo da 

publicação: 

O objetivo é informal o usuário sobre a previsão do tempo para 

o feriado.  

Interação: Os comentários são de elogios a repórter e comentários sobre o 

tempo. Nenhum momento os usuários foram respondidos nem 

pelo veículo e pela jornalista. 

 

DADOS DA POSTAGEM #09 

Veículo: Jornal Hoje 

Data da postagem: 05/09/2017 

Data da coleta: 23/09/2017 Horário da coleta:  13h56 

Link da postagem: https://www.instagram.com/p/BYqfi75FVsa/?taken-

by=jornalhoje 

Print da postagem: 

 
Descrição do 

conteúdo visual: 

Vídeo com apresentação da jornalista Sandra no estúdio do 

Jornal Hoje adiantando alguns assuntos que serão tratados no 

jornal.  
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Texto da publicação: @sandra.annenberg.real adianta alguns assuntos do JH de hoje. 

Vem com a gente, às 13h20! 

Número de curtidas: 23 922 

Número de 

comentários: 

162 

Uso das hashtags: Não usam  

Referência a 

@nome_de_usuário: 

Usam referência a apresentadora @sandra.annenberg.real 

Uso de emoticons e 

emojis: 

Não usam  

 

ANÁLISE 

Formato: A legenda é curta e tem um texto simples e informal. O vídeo 

tem linguagem formal de telejornalismo. Com isso, podemos 

caracterizar que a linguagem é mais formal do que informal, por 

conter traços fortes do telejornalismo. A redação é pessoal e a 

imagem objetiva.  

 

Objetivo da 

publicação: 

O objetivo é noticiar e convidar o usuário a assistir o jornal.  

Interação: Os comentários são falando dos assuntos citados e elogios a 

apresentadora. Não houve resposta nem do veículo e nem da 

apresentadora.  

 

DADOS DA POSTAGEM #10 

Veículo: Jornal Hoje 

Data da postagem: 04/09/2017 

Data da coleta: 23/09/2017 Horário da coleta:  13h56 

Link da postagem: https://www.instagram.com/p/BYnsvNNl5M9/?taken-

by=jornalhoje 

Print da postagem: 

 
Descrição do 

conteúdo visual: 

A postagem é composta por sete fotos de decoração de casa na 

cozinha.  
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Texto da publicação: No JH de sábado, a @reportercristinamaia deu dicas no quadro 

Hoje em Casa para decorar e facilitar o trabalho na cozinha. 

Você viu? Se perdeu, entra lá no nosso site e confere, o link está 

na bio. 

Número de curtidas: 992 

Número de 

comentários: 

4 

Uso das hashtags: Não usaram  

Referência a 

@nome_de_usuário: 

Usaram referência a repórter @reportercristinamaia 

Uso de emoticons e 

emojis: 

Não usaram  

ANÁLISE 

Formato: O texto da legenda é informal e com redação pessoal. As 

imagens são objetivas.  

Objetivo da 

publicação: 

O objetivo é circulação de conteúdo. 

 

 

Interação: Esta categoria visou compreender as relações e/ou interações 

estabelecidas entre o veículo e seus seguidores e/ou seguidos. 

Foi observado se o veículo responde aos comentários e se os 

usuários conversam entre si. 

 

DADOS DA POSTAGEM #01 

Veículo: Globo News 

Data da postagem: 23/09/2017 

Data da coleta: 23/09/2017 Horário da coleta:  13h46 

Link da postagem: https://www.instagram.com/p/BZY3JVugUdW/?taken-

by=globonews 

Print da postagem: 
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Descrição do 

conteúdo visual: 

O vídeo fala sobre a reportagem que será exibida sobre a mostra 

que homenageia Renato Russo. O vídeo é como um teaser da 

reportagem mostrando um pouco do que será exibido. 

Texto da publicação: O #GNewsLiteratura visitou a mostra que homenageia Renato 

Russo, um dos maiores poetas do rock brasileiro, cuja obra 

escrita está sendo publicada. É às 19h30. 

Número de curtidas: 2 504 visualizações  

Número de 

comentários: 

1 

Uso das hashtags: Usam a hashtag referente ao veículo #GNewsLiteratura 

Referência a 

@nome_de_usuário: 

Não usam  

Uso de emoticons e 

emojis: 

Não usam  

ANÁLISE 

Formato: A legenda tem um texto formal e redação impessoal. O vídeo é 

objetivo.  

Objetivo da 

publicação: 

O objetivo é convidar os usuários a assistirem a reportagem.  

Interação: Os comentários são de usuários perguntando onde será exibido, 

O veículo não respondeu nenhum dos comentários.  

 

 

DADOS DA POSTAGEM #02 

Veículo: Globo News 

Data da postagem: 22/09/2017 

Data da coleta: 23/09/2017 Horário da coleta:  13h46 

Link da postagem: https://www.instagram.com/p/BZXM0epgwPJ/?taken-

by=globonews 

Print da postagem: 

 
Descrição do 

conteúdo visual: 

Vídeo, como um teaser de uma reportagem que será exibida no 

canal sobre policiais que buscam proteção na fé. As imagens 

https://www.instagram.com/explore/tags/gnewsliteratura/
https://www.instagram.com/explore/tags/gnewsliteratura/
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são de policiais orando, com bíblias e nos desafios diários da 

profissão.  

Texto da publicação: Num ano de extrema violência no Rio de Janeiro, muitos 

policiais militares buscam proteção na fé. O #GNewsEspecial 

entra nos quartéis e mostra o trabalho de padres, pastores e pais 

de santo militares que dão suporte espiritual à tropa e conforto 

a amigos e parentes dos que morreram. Domingo, às 20h30. 

Número de curtidas: 9 446 

Número de 

comentários: 

39 

Uso das hashtags: Usam a hashtag referente ao veículo #GNewsEspecial 

Referência a 

@nome_de_usuário: 

Não usam referência  

Uso de emoticons e 

emojis: 

Não usam  

ANÁLISE 

Formato: A legenda tem um texto formal e redação impessoal. O vídeo é 

objetivo. 

Objetivo da 

publicação: 

O objetivo é convidar os usuários a assistirem a reportagem. 

Interação: Os comentários dos usuários são de apoio aos policiais, o 

veículo não respondeu nenhum comentário. 

 

DADOS DA POSTAGEM #03 

Veículo: Globo News 

Data da postagem: 21/09/2017 

Data da coleta: 23/09/2017 Horário da coleta:  13h46 

Link da postagem: https://www.instagram.com/p/BZUfohwgDUY/?taken-

by=globonews 

Print da postagem: 

 
Descrição do 

conteúdo visual: 

Uma foto do repórter e do cinegrafista na cobertura do Rock in 

Rio.  
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Texto da publicação: A equipe da #GloboNews já está a postos pra trazer toda a 

cobertura da 2ª semana de shows no 

#RockinRio✌️🍨#GloboNoRock 

Número de curtidas: 1 519 

Número de 

comentários: 

36 

Uso das hashtags: Usaram a hashtag referente ao veículo #GloboNews, ao festival 

#RockinRio e a cobertura do evento #GloboNoRock 

Referência a 

@nome_de_usuário: 

Não usaram  

Uso de emoticons e 

emojis: 

Usaram emojis que simbolizam a música.  

ANÁLISE 

Formato: Linguagem informal. A legenda conta com um texto de 

linguagem simples e redação impessoal. A imagem é objetiva.  

Objetivo da 

publicação: 

O objetivo é mostrar os bastidores da cobertura do festival e já 

mostrar que o canal fará a cobertura para que os usuários 

possam assistir.  

Interação: Os comentários dos usuários são de referentes ao festival e de 

elogios ao repórter. O veículo não respondeu nenhum dos 

comentários, já o repórter respondeu cada um dos usuários 

fazendo referência ao nome.  

 

 

DADOS DA POSTAGEM #04 

Veículo: Globo News 

Data da postagem: 23/09/2017 

Data da coleta: 22/09/2017 Horário da coleta:  13h46 

Link da postagem: https://www.instagram.com/p/BZUfJzvAzNg/?taken-

by=globonews 
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Print da postagem: 

 
Descrição do 

conteúdo visual: 

Teaser do filme “Saindo do Armário” produzido pela Globo 

Filmes.  

Texto da publicação: #Repost @globofilmes・・・ 

Não adianta correr. A porta vai abrir. #AbrindoOArmário 

mostra as conquistas dos gays brasileiros nas últimas décadas. 

#VemAí #GloboFilmes 

Número de curtidas: 2 843 

Número de 

comentários: 

5 

Uso das hashtags: Usam a hashtag #Repost #AbrindoOArmário #VemAí 

#GloboFilmes 

Referência a 

@nome_de_usuário: 

Usam referência a @globofilmes de onde foi realizado o repost.  

Uso de emoticons e 

emojis: 

Não usam  

ANÁLISE 

Formato: Linguagem informal. A legenda conta com um texto de 

linguagem simples e redação impessoal. A imagem é objetiva. 

Objetivo da 

publicação: 

O objetivo é divulgar o filme. Circulação de conteúdo.  

Interação: Os comentários dos usuários são de críticas a maneira em que a 

Globo está batendo no assunto, sendo repetitivo. O veículo não 

respondeu nenhum comentário.  

 

DADOS DA POSTAGEM #05 

Veículo: Globo News 

Data da postagem: 21/09/2017 

Data da coleta: 23/09/2017 Horário da coleta:  13h47 

Link da postagem: https://www.instagram.com/p/BZUXq6ZApyF/?taken-

by=globonews 
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Print da postagem: 

 
Descrição do 

conteúdo visual: 

Falar se é imagem, se é vídeo, descrever o conteúdo. 

Texto da publicação: #Repost @biancarothier ・・・ 

O Sem Fronteiras de hoje vai fazer um raio x da Alemanha, que 

vai às urnas no domingo. @globonews 

Número de curtidas: 1 482 

Número de 

comentários: 

7 

Uso das hashtags: Usam a hashtag #Repost 

Referência a 

@nome_de_usuário: 

Usam referência a repórter @biancarothier e a @globonews 

Uso de emoticons e 

emojis: 

Não usam  

ANÁLISE 

Formato: Linguagem informal. A legenda conta com um texto de 

linguagem simples e redação impessoal. A imagem é objetiva. 

Objetivo da 

publicação: 

O objetivo é divulgar o assunto do programa Sem Fronteiras 

para o usuário assistir a programação.  

Interação: Os usuários comentaram elogios a repórter e perguntas sobre o 

programa. O veículo não respondeu nenhum dos comentários e 

a jornalista respondeu um usuário que havia realizado uma 

pergunta sobre o programa.  

 

DADOS DA POSTAGEM #06 

Veículo: Globo News 

Data da postagem: 20/09/2017 

Data da coleta: 23/09/2017 Horário da coleta:  13h47 

Link da postagem: https://www.instagram.com/p/BZRjmlvgEbP/?taken-

by=globonews 

https://www.instagram.com/explore/tags/repost/
https://www.instagram.com/biancarothier/
https://www.instagram.com/globonews/
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Print da postagem: 

 
Descrição do 

conteúdo visual: 

Um pequeno vídeo do Dr. Drauzio Varella falando sobre o 

respeito aos homossexuais. 

Texto da publicação: Com a palavra, Dr. Drauzio Varella. #GloboNews 

#NuncaDesliga 

Número de curtidas: 11 579 

Número de 

comentários: 

91 

Uso das hashtags: Usam as hashtags #GloboNews #NuncaDesliga 

Referência a 

@nome_de_usuário: 

Não usam  

Uso de emoticons e 

emojis: 

Não usam 

ANÁLISE 

Formato: Uma legenda com texto simples, linguagem informal, objetivo 

e com redação impessoal.  

Objetivo da 

publicação: 

O objetivo é a promover o respeito aos homossexuais por meio 

da circulação.  

Interação: Os comentários foram de crítica aos Dr. Drauzio e a emissora, 

outros apoiaram. O veículo e o Dr. Não responderam nenhum 

dos comentários.  

 

 

DADOS DA POSTAGEM #07 

Veículo: Globo News 

Data da postagem: 19/09/2017 

Data da coleta:  Horário da coleta:  13h47 

Link da postagem: https://www.instagram.com/p/BZPR3GMgE87/?taken-

by=globonews 



100 
 

Print da postagem: 

 
Descrição do 

conteúdo visual: 

Uma foto da repórter na Alemanha de onde ela vai entrar no ar.  

Texto da publicação: #Repost @biancarothier・・・ 

Estarei logo mais no #GloboNewsInternacional na 

@globonews direto da Alemanha para falar sobre a eleição de 

domingo. Com @marcelolinsp e @gugachacra 

Número de curtidas: 1 151  

Número de 

comentários: 

14 

Uso das hashtags: Usam a #Repost #GloboNewsInternacional 

Referência a 

@nome_de_usuário: 

Fazem referência a repórter @biancarothier por ser um repost 

dela e ela usa em sua postagem referência @marcelolinsp e 

@gugachacra 

Uso de emoticons e 

emojis: 

Não usam  

ANÁLISE 

Formato: A legenda é curta e objetiva e tem uma linguagem informal e 

com redação pessoal. Imagem objetiva 

Objetivo da 

publicação: 

O objetivo é divulgar o assunto que vai ser falado no programa 

e chamar os usuários para assistirem.  

Interação: Comentários de elogios a repórter e de critica a emissora. Nem 

a emissora e nem a repórter responderam os comentários.  

 

 

DADOS DA POSTAGEM #08 

Veículo: Globo News 

Data da postagem: 19/09/2017 

Data da coleta: 23/09/2017 Horário da coleta:  13h48 

Link da postagem: https://www.instagram.com/p/BZPMl8xg7i7/?taken-

by=globonews 
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Print da postagem: 

 
Descrição do 

conteúdo visual: 

Foto da jornalista Leilane Neubarth há 34 anos na sua estréia no 

Jornal da Globo 

Texto da publicação: #Repost @leilaneneubarth・・・ 

Hoje, 19/9 faz exatamente 34 anos da minha estreia como 

apresentadora de telejornais. Ano 1983, Jornal da Globo TV 

Globo 

Número de curtidas: 3 276 

Número de 

comentários: 

152 

Uso das hashtags: Usam a hashtag #Repost 

Referência a 

@nome_de_usuário: 

Usam referência a apresentadora @leilaneneubarth 

Uso de emoticons e 

emojis: 

Não usam  

ANÁLISE 

Formato: Linguagem informal, objetiva e pessoal. Imagem objetiva.  

Objetivo da 

publicação: 

O objetivo é promover a imagem da jornalista.  

Interação: Os diversos comentários de elogios a jornalista não foram 

respondido nem pelo veículo e nem pela apresentadora.  

 

 

DADOS DA POSTAGEM #09 

Veículo: Globo News 

Data da postagem: 17/09/2017 

Data da coleta: 23/09/2017 Horário da coleta:  13h47 

Link da postagem: https://www.instagram.com/p/BZJ8XidA0Nt/?taken-

by=globonews 
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Print da postagem: 

 
Descrição do 

conteúdo visual: 

Teaser da reportagem que será exibida no jornal.  

Texto da publicação: Antes uma área rural. Hoje, a segunda maior favela do país. O 

#GnewsEspecial leva você para dentro da comunidade Sol 

Nascente, um lado de Brasília que poucos conhecem. É às 

20h30. 

Número de curtidas: 6 494 

Número de 

comentários: 

9 

Uso das hashtags: Usaram a hashtag #GnewsEspecial 

Referência a 

@nome_de_usuário: 

Não usam  

Uso de emoticons e 

emojis: 

Não usam  

ANÁLISE 

Formato: O texto da postagem conta com uma linguagem formal, objetiva 

e pessoal. Imagem objetiva. 

Objetivo da 

publicação: 

O objetivo é divulgar o assunto que vai ser falado no programa 

e chamar os usuários para assistirem. 

Interação: Esta categoria visou compreender as relações e/ou interações 

estabelecidas entre o veículo e seus seguidores e/ou seguidos. 

Foi observado se o veículo responde aos comentários e se os 

usuários conversam entre si. 

 

 

DADOS DA POSTAGEM #10 

Veículo: Globo News 

Data da postagem: 17/09/2017 

Data da coleta: 23/09/2017 Horário da coleta:  13h48 

Link da postagem: https://www.instagram.com/p/BZJdgCnAR-y/?taken-

by=globonews 
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Print da postagem: 

 
Descrição do 

conteúdo visual: 

Uma foto da gravação de uma entrevista sibre a Renca no 

Amapá com a logo Gabeira na News. 

Texto da publicação: O que há por trás da polêmica envolvendo a Renca, área de 

preservação que pode ser aberta para a mineração? 

#FernandoGabeira foi até o Amapá para conhecer o contexto da 

Reserva Nacional de Cobre e seus Associados. É às 18h30. 

Número de curtidas: 666 

Número de 

comentários: 

4 

Uso das hashtags: Usam a hashtag com o nome do repórter #FernandoGabeira 

Referência a 

@nome_de_usuário: 

Não usam 

Uso de emoticons e 

emojis: 

Não usam  

ANÁLISE 

Formato: A linguagem utilizada no texto de legenda é simples, formal e 

impessoal. A imagem é objetiva.  

Objetivo da 

publicação: 

O objetivo é divulgar o assunto que vai ser falado no programa 

e chamar os usuários para assistirem. 

Interação: Comentários relacionados a política e críticas a situação. O 

veículo não responde nenhum comentário.  

 

 

 

 

 


