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RESUMO 

Essa pesquisa busca entender os formatos narrativos utilizados no instastories do jornal The 

Intercept Brasil. O objetivo foi entender como o jornal evoluiu a entrega de narrativas, aos 

novos formatos disponibilizados pelos stories em destaque do Instagram. A partir dessa 

demanda, buscamos mapear, por meio de uma análise qualitativa, quais eram os formatos 

multimidiaticos utilizados pelo objeto empírico e quais características do webjornalismo elas 

continham; além disso, por meio de uma análise descritiva, conceituamos quais ferramentas de 

produção foram somadas ao conteúdo para entregar a mensagem. O trabalho tem como aporte 

teórico conceitos de convergência, com Jenkins (2009),  Webjornalismo com Canavilhas (2007, 

2013), Mielniczuk (2003), Barbosa (2013).  Mídias e Redes Sociais com Recuero (2003, 2014). 

Por meio das analises, concluímos que o jornal evoluiu os formatos de colocação da narrativa, 

chegando cada vez mais próximo do que a ferramenta instastories propõe quando colocada nos 

destaques. 

 

Palavras-Chave 

Stories; Redes Sociais; Narrativas; Jornalismo. 

 

ABSTRACT 

This study aimed to understand narratives formats used in instastories from The Intercept Brazil 

newsmidia. the goal was comprehend how the delivery of narratives of this newspaper 

developed into the new formats available on Instagram stories. From this demand, we did a 

research by qualitative analyses to mapping the multimedia formats used by the empiric object 

and which webjornalism they had; Furthermore, through a descriptive analysis, we 

conceptualized which production tools were added to the content to deliver the message. This 

work has with theory support convergency concepts, with Jenkis (2009), Webjornalism with 

Canavilhas (2007, 2013), Mielniczuk (2003), Barbosa (2013) and medias and social medias 

with Recuero (2003, 2014).  From the analyzes, we conclude that the newspaper advanced from 

the narratives formats to getting closer and closer to what the instastories tool proposes when 

placed in the highlights. 
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Stories; Social Networks; Narrative; Jornalism. 
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INTRODUÇÃO 

 

Está é uma era de mudanças de paradigmas no modo como consumimos as mídias. "Estamos 

numa época de grandes transformações e todos nós temos três opções: temê-las, ignorá-las ou 

aceitá-las” (WARSHAW, 2008, p10). A verdade é que qualquer mídia que decida ficar de fora 

dessa transformação está fadada ao esquecimento, isso por que existe um novo tipo de exigência 

do público perante ao uso dos smartfones e redes sociais 

“Novos níveis de participação dos fãs estão sendo atingidos para formar laços mais fortes com 

os conteúdos” (WARSHAW, 2008, p11). Isso é associado por Lemos (2010) como a função 

pós-massiva onde surgem as possibilidades ampliadas de circulação da informação com a 

globalização das redes telemáticas. O fluxo é descentralizado, típico de uma rede heterogênea, 

sem centro. A emissão é aberta, sem controle, mais conversacional.  

A cultura da convergência de mídias mostra um novo passo rumo ao jornalismo online, 

especialmente, praticado em redes sociais. Para comunicar uma mensagem ao maior número de 

pessoas. É necessário considerar o “planejamento transmídia1 necessário nas mídias online, e 

como é preciso utilizar-se de todos os recursos da comunicação para se fazer um conteúdo 

relevante para aqueles que rolam a timeline de seus celulares. 

Por isso, este trabalho realiza um estudo de caso que busca entender como o jornal The Intercept 

Brasil se coloca no InstaStories através de reportagens selecionadas em grupos de Destaques. 

O presente trabalho não pretende pesquisar o discurso utilizado nas publicações escolhidas. O 

objetivo geral é entender como o jornal evoluiu a entrega de narrativas, aos novos formatos 

disponibilizados pelos stories em destaque do Instagram. A partir dessa demanda, vamos 

buscar por meio dos objetivos específicos, mapear quais são formatos multimidiáticos 

utilizados pelo objeto empírico; identificar os tipos de narrativa utilizada nos stories e 

características do webjornalismo; e conceituar quais os tipos de ferramentas de produção foram 

                                                           
1 Transmídia, significa conteúdo que se sobressai a uma mídia única. Na prática, significa que as diferentes mídias 
transmitirão variados conteúdos para o público de forma que os meios se complementem, pois se o público 
utilizar apenas um canal terá apenas a mensagem parcial do assunto em questão, já que a transmídia induz ao 
ato de contar histórias através de várias mídias, com um conteúdo específico para cada uma. 



13 
 

apresentadas para entregar a mensagem, assim, conseguimos entender se o jornal evoluiu suas 

narrativas de formato profissional sem perder os aspectos do webjornalismo.   

Essa mídia foi escolhida com a justificativa de entender como um jornal nativo do digital vem 

utilizando suas redes sociais para entregar conteúdo. Em um breve estado da arte, realizado pelo 

Google Academic, podemos observar muitos trabalhos comparativos e que analisam os 

formatos utilizados nos stories, principalmente relacionados ao Jornal Estadão, no qual usamos 

como ponto de partida para essa pesquisa já que ele é considerado uma mídia pioneira da 

utilização da tecnologia. Algumas das temáticas que observamos estão relacionadas às 

seguintes perguntas: Como o @Estadão representa a incivilidade no Instagram 

Stories.(FIORINI; CARVALHO. 2019). As narrativas de múltiplos formatos como potencial 

narrativo no instagram stories: o caso do Estadão Drops. (ALVES, 2019). Como o perfil da 

Folha de São Paulo, utiliza a ferramenta stories para transmitir notícias, investigando não 

apenas as questões de estruturas narrativas, mas também seu contexto e formato de difusão. 

Esses são alguns temas já pesquisados. No entanto, não encontramos trabalhos dessa vertente 

atrelado ao objeto desta pesquisa, no caso o jornal online The Intercept Brasil 

Esse trabalho deseja contribuir para as pesquisas desse tema e para a atuação do jornalista nessa 

nova função instaurada nas redações que é o jornalista em redes sociais. Essa pesquisa é 

dividida em 4 partes onde em um primeiro momento vamos entender o papel do jornalismo e 

sua relação com o digital através das teorias de Canavilhas (2007). A Segunda parte é 

direcionada ao entendimento da mídia versus as mídias sociais com a contextualização dada 

por Recuero (2014). O terceiro capítulo é onde encontramos uma explicação geral sobre o local 

onde se encontra nosso objeto de pesquisa, nesse caso, o instagram e os Stories em destaque. E 

a quarta parte é nossa metodologia. Um Estudo de Caso que pretende analisar os stories em 4 

fases. A primeira é realizar uma pesquisa exploratória para identificar como o Jornal se 

comporta através dos stories. Em um segundo momento, decidimos o objeto empírico que se 

deu pela escolha de 2 conjuntos de destaques para narrativas em formato de reportagem e 2 

destaques em formato de cobertura de evento, escolhidos pela escala temporal de mais antigo e 

mais novo. A terceira fase foi a metodologia onde por meio de uma análise qualitativa 

identificamos quais conjuntos obtinham o maior número de características do webjornalismo e 

qualificamos esses destaques em 3 vertentes: Formato Narrativo, Formato Multimidiático e 

Ferramentas de Produção. Por fim, a conclusão se deu pelo comparativo da evolução dos 
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formatos utilizados pelo jornal para construir narrativas através dos conjuntos de stories em 

destaque. 

 

1. REFERENCIAL TEÓRICO  

1.1 THE INTERCEPT BRASIL 

O jornal The Intercept é um veículo totalmente online (theinterceptbrasil.com.br), que surgiu 

em fevereiro de 2014 e faz parte da First Look Media2. Ele foi criado pelo fundador do eBay3, 

Pierre Omidyar, com o objetivo de publicar inúmero documentos referentes aos programas de 

vigilância global da Agência de Segurança Nacional (NSA) norte-americana, divulgados por 

Edward Snowden. Também era desejo dos jornalistas, “produzir jornalismo destemido e 

contraditório em uma ampla gama de questões” (online).  

Atualmente, o jornal é comandado pelos jornalistas Glenn Greenwald, Betsy Reed e Jeremy 

Scahill, e é considerada uma plataforma de jornalismo independente, uma mídia “livre de 

qualquer sujeição” (LIMA, 2009, p.10). O que significa dizer que não está vinculada a 

compromissos com anunciantes, grupos políticos ou instituições governamentais. Ela vai em 

sentido contrário a mídia corporativa ou grande mídia, que, frequentemente, distorce os fatos e 

apresenta uma visão de acordo com quem lhe paga mais. Em suma: é o tipo de publicação que 

não se presta necessariamente a propagar a ideologia dos grupos que dominam a ordem atual 

da sociedade. De acordo com a própria descrição do jornal, o The Intercept é: 

uma premiada agência de notícias dedicada à responsabilização dos poderosos 

por meio de um jornalismo destemido e combativo. Suas investigações 

aprofundadas e suas análises implacáveis se concentram em política, 

corrupção, meio ambiente, segurança pública, tecnologia, mídia e muito mais. 

O The Intercept dá aos seus jornalistas a liberdade editorial e o suporte legal 

de que precisam para expor a corrupção e a injustiça onde quer que as 

encontrem. (THE INTERCEPT BRASIL, online) 

                                                           
2 Lançada em 2013 pelo filantropo e fundador do eBay, Pierre Omidyar, a First Look Media é uma empresa 
multimídia dedicada a apoiar vozes independentes em jornalismo investigativo, cinema, arte, cultura, mídia e 
entretenimento. A First Look Media produz e distribui conteúdo em diversos formatos, incluindo longas, curtas, 
podcasts, mídia interativa e jornalismo narrativo, seja com nossa propriedade intelectual digital ou através de 
parceiros. 
3 Sie e-ecomerce 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Ag%C3%AAncia_de_Seguran%C3%A7a_Nacional
https://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%ADdia_corporativa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ideologia
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Em agosto de 2016 foi lançada a sua contraparte brasileira, conhecida como The Intercept 

Brasil. O site conta com 20 brasileiros em sua equipe, incluindo jornalistas, estagiários e 

executivos.  

O jornal ganhou repercussão nacional a partir de 9 de junho de 2019, quando publicou as três 

primeiras reportagens da intitulada “Vaza-Jato”. A temática desse conteúdo investiga áudios e 

mensagens no telegram4 vazados de membros envolvidos na operação Lava Jato, como o ex-

ministro da Justiça do governo Jair Bolsonaro, Sergio Moro, e o procurador Deltan Dallagnol. 

No ano de 2020, a investigação conta com 25 partes. Algumas matérias foram publicadas em 

conjunto com outros veículos da mídia hegemônica, como revista Veja e jornal Folha de S. 

Paulo.  

O veículo apresenta conteúdo gratuito, enquanto oferece aos leitores a opção de realizar doações 

de diversos valores ou ser assinante. A quantia escolhida pelo assinante lhe garante uma série 

de benefícios, que vão, além da conexão integral ao site, ao acesso a grupos exclusivos nas 

redes sociais e livros autografados.  

O The Intercept Brasil é um veículo online e, por esse motivo, também está presente em diversas 

redes sociais como Facebook (@theinterceptbr), Youtube (The Intercept Brasil), Twitter 

(@theinterceptbr), Flipboard (@theinterceptbr), Tictoc (@theinterceptbrasil),e Ilnstagram 

(@theinterceptbrasil). Ambas as plataformas, são utilizadas para a publicação de chamadas e 

links que redirecionam o usuário para a notícia completa no site. 

A única rede social que nem sempre redireciona o usuário para o site é o Instagram. Nela o 

perfil conta com 165 publicações e 963 mil seguidores. Sua média diária de postagens no feed 

é de 3 postagens, podendo variar de menos para mais. O conteúdo é de caráter culto, que se 

padroniza através de fotos, montagens que contém foto com título e caricaturas. As legendas 

são textos curtos que resumem a notícia em um a 3 parágrafos e fazem créditos para a foto. Já 

nos stories, o jornal prefere apostar em chamadas que direcionam o usuário ao site. Mas 

ocasionalmente, faz publicações em formato de reportagem para colocar nos Destaques do 

perfil. 

 

                                                           
4 Rede social de mensagens 



16 
 

1.2 O JORNALISMO DA WEB PARA O DIGITAL 

1.2.1 Características e gerações do jornalismo feito nas ferramentas de telecomunicação 

na internet 

Durante toda a sua história, o jornalismo passou por mudanças e necessidade de adaptação. Em 

determinados períodos, houve especulações sobre como o rádio ia acabar com o lançamento da 

televisão. Também se discutiu que a televisão e os meios impressos iriam acabar após a 

popularização da internet. Todas as mudanças tecnológicas, que surgiram ao longo das décadas 

entre os séculos XX e XXI, trouxeram temor por parte dos jornalistas. Isso não seria diferente 

com o surgimento de novos mecanismos multifuncionais na palma da mão, os smartphones.  

Celulares que combinam recursos de computadores pessoais, com funcionalidades avançadas 

que podem ser estendidas por meio de programas executados pelo seu sistema operacional, 

chamados simplesmente de aplicativos. Foi em 2007 que o mundo realmente conheceu a magia 

dos smartphones, com o lançamento do primeiro iPhone. Apesar de não ter sido o primeiro do 

mercado, surgiu em um momento que a indústria era principalmente composta por aparelhos 

com teclados físicos, telas pequenas e designs diferente. Já no lançamento, vendeu 6 milhões 

de aparelhos.  

Desse momento em diante começou uma corrida competitiva na indústria de dispositivos 

móveis, com cada marca criando suas próprias versões. O primeiro aparelho que rodava o 

sistema Android surgiu em 2008, a BlackBerry (que em 2016 saiu do mercado de smartphones) 

lançou novas versões mais competitivas chegando a alcançar 50 milhões de unidades vendidas 

em 2010, mesmo ano em que a Samsung lançou o primeiro Galaxy. Pensando nessas evoluções 

da tecnologia, percebemos uma nova reconfiguração da maneira de se construir narrativas, já 

que agora, os jornalistas possuem potentes aparelhos multimídia, capazes de produzir conteúdo 

instantâneos e de alta qualidade.   

Neste capítulo, vamos conceituar os aspectos que perpassam as gerações e características do 

webjornalismo. Citando desde da evolução organizacional da profissão, a partir do uso de 

ferramentas telecomunicacionais, até a utilização do smartphone.  

Estudam-se que os processos jornalísticos utilizados em redes telemáticas passaram por 5 

divisões (MIELNICZUK, 2003; RODRIGO SECCON, 2016). De acordo com os autores o 

primeiro é o jornalismo eletrônico, no qual está relacionado a toda a utilização de equipamentos 
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eletrônicos para a propagação de mensagens. Aqui incluem-se desde equipamentos analógicos 

como TV, vídeo cassete e Rádio, até meios digitais. O segundo nível, é onde se encaixa o 

jornalismo digital ou multimídia. É onde as informações e os dados são convertidos em bits e 

também onde existe a possibilidade de manipulação conjunta desses dados que são de diferentes 

naturezas como texto, som ou imagem. Essa demanda está inserida no ciberespaço, que é o 

conjunto de redes de computadores na qual circulam todos os tipos de informações. Assim surge 

o terceiro nível chamado de ciberjornalismo, onde o jornalista utiliza o computador para realizar 

a pesquisa e a produção das notícias. Mas esse conceito evolui para um quarto nível chamado 

de jornalismo online, no qual parte da ideia de se produzir conteúdo em tempo real, o que 

significa dizer que a informação tem um fluxo contínuo e instantâneo (MIELNICZUK, 2003, 

p26). No quinto processo, temos o webjornalismo que contém um pouco de todos os outros 

níveis, mas "refere-se a uma parte específica da internet, que disponibiliza interfaces gráficas 

de uma forma bastante amigável"(MIELNICZUK, 2003, p26) e que também é responsável pelo 

conteúdo produzido para a rede. Nenhum desses níveis é excluído. Eles são englobados pelo 

jornalista que utiliza de todos os formatos para produzir um conteúdo informativo.  

 

Figura 1 - Divisões de Esferas que ilustram a delimitação das terminologias 

 

Fonte: MIELNICZUK, 2003, p28 
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Vale considerar que essa reflexão foi feita em 2003, quando ainda não existia a popularização 

dos smartphones. Nessa época, os grandes jornais ainda estavam engatinhando para as 

produções jornalística feitas a partir da internet e a colocação desses conceitos serve para 

entendermos, como o webjornalista começou a se desenvolver.  

Depois do surgimento da web e de sua popularização, as pessoas começaram a ter acesso ao 

conteúdo através da internet e dos websites. Essa mudança gerou 3 gerações de jornalistas 

conectados, que também foram por onde perpassam as 5 divisões de jornalismo online já 

citadas. 

A primeira geração, chamada de Transpositiva, foi a digitalização do conteúdo impresso para a 

internet. Nesse momento, os jornais apenas copiavam seu conteúdo já publicado no impresso 

para os sites. Não se percebia a possibilidade de exploração da internet como veículo de 

comunicação.  

Na segunda geração do webjornalismo, ainda existia uma grande resistência para as 

potencialidades do novo meio. No entanto, neste momento surgiram recursos interativos como 

links. Isso ofereceu a primeira possibilidade de interação entre jornal e consumidor. Também 

abriu as portas para espaços de conversação como o e-mail, fóruns e salas de bate papo. Além 

disso, os links funcionam como portas virtuais para outras informações, já que eles facilitam a 

pesquisa do leitor.  

A última fase citada por Mielniczuk está relacionada à prática do webjornalismo, na qual, os 

jornalistas, passaram a produzir conteúdos específicos para a web, não replicando mais textos 

que foram dados no jornal impresso. Nesse momento, os formatos de vídeos, imagem e som 

são agregados ao hipertexto que "se baseia na capacidade humana de relacionar diferentes 

ideias, fatos, dados e assim, através de links incluídos no texto principal, o acesso a todos os 

tipos de arquivos é facilitado"(EDO, 2007, p7)5 para construir narrativas que deixam o leitor 

imerso ao conteúdo.  

 

                                                           
5 Tradução livre do autor: que se apoya en la capacidad de la mente humana para relacionar ideas, hechos y 
datos diferentes, y por medio de links o enlaces incluidos en el texto principal, se facilita el acceso a todo tipo de 
archivos(EDO, 2007, p7)  
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1.3 CARACTERÍSTICAS DO WEBJORNALISMO 

1.3.1 Hipertextualidade 

Essa característica é a base para novos formatos de produções jornalísticas. Canavilhas (2014, 

p20) explica que o conteúdo produzido dentro da web tem 7 características próprias que se 

distinguem de outras produções tradicionais. A primeira delas é a hipertextualidade, que trata 

da arquitetura da notícia online. Nesse período surge a pirâmide deitada, explicada pelo autor 

como um formato que contempla todas as potencialidades que a internet oferece. São conteúdos 

informacionais em blocos interligados e que têm uma arquitetura diferente do lead. Oposto do 

jornal, que tinha um espaço limitado para se colocar uma notícia, a internet possibilita o espaço 

ilimitado para que o jornalista conte uma história. São criados "novos horizontes imediatos de 

leitura através de ligações entre pequenos textos e outros elementos multimidia organizados em 

camadas de informação"(CANAVILHAS, 2007, p30). A pirâmide deitada por sua vez, é feita 

por meio de quatro camadas de informação  

a) Unidade Base: resumo do acontecimento; b) Explicação: liga-se ao primeiro 

nível por uma só hiperligação e completa a informação essencial sobre o 

acontecimento; c) Contextualização: oferece mais informação sobre cada um 

dos aspetos fundamentais da notícia, desenvolvendo a informação apresentada 

nos níveis anteriores; d) Exploração: procura estabelecer ligações com outras 

informações existentes no arquivo da publicação ou em sites externos. 

(CANAVILHAS, 2014, p14). 

Neste contexto de discussão sobre o formato utilizado para informar de maneira online, também 

surge a proposta de Paul Bradshaw (2007) sobre a notícia em formato de diamante. Está 

diretamente relacionada aos dispositivos móveis e redes sociais digitais. É um modelo de 

convergência, que prioriza a rapidez que uma notícia pode se espalhar e a maneira como ela é 

personalizada para o leitor. A diferença é que neste formato, a notícia não é dada em blocos, 

mas em unidades informativas que mudam o gênero e que podem estar em vários suportes e 

canais online que se complementam, criando laços de proximidade entre leitor e o meio.  

A informação tem uma primeira versão muito curta (alerta) com distribuição 

para dispositivos móveis, email e redes sociais: o que se perde em pormenores 

ganha-se em velocidade de distribuição, que ocorre de imediato. A segunda 

versão (draft), tem mais desenvolvimentos, e distribuição para o blogue da 

publicação. Pretende-se mostrar que o assunto está em desenvolvimento. Na 

fase seguinte (article) o bloco informativo chega ao site da publicação com a 

informação fundamental sobre o tema. A partir deste momento, a notícia vai 

recebendo atualizações, com informação de contexto e opinião de 

especialistas, incorporando-se ainda diferentes níveis de interatividade e de 

personalização da notícia. (CANAVILHAS, 2014, p15). 
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Desta forma, utilizando o formato diamante (Figura 2), os jornalistas vão dar a informação de 

seguinte maneira. Em um primeiro momento existe o alerta de que algo aconteceu. Não se tem 

informações suficientes para uma notícia, mas já há algumas confirmações. O alerta pode ser 

via site e via redes sociais como Twitter e Stories. O segundo momento é um rascunho e 

acontece quando o jornalista está no local, e o alerta no site ou redes sociais pode ser 

incrementado com informações que são apuradas e confirmadas. O terceiro momento ocorre 

com a produção do artigo, no qual já conta com informações suficientes para um texto com lead 

tradicional, publicado geralmente no site. Com o tempo, a redação se tornara a 4 etapa, chamada 

de contexto. É onde os jornalistas conseguem produzir novas matérias para buscar compreender 

as razões para o ocorrido e montar uma recuperação histórica do caso  que pode ser em linhas 

do tempo, infográficos, etc. O passo seguinte refere-se à produção e à publicação de matérias 

opinativas que exigem tempo de reflexão. Em seguida, na sexta fase da notícia em formato de 

diamante, chamada de interatividade, existe uma grande quantidade de material jornalístico já 

produzido e publicado. Então, os jornalistas passam a se preocupar com o conteúdo produzido 

pelos leitores, como comentários e outras contribuições enviadas pela internet. Nesta fase, o 

jornalista conversa com sua audiência, utilizando principalmente as redes sociais digitais para 

isso. A sétima e última etapa está associada à personalização da notícia. O público pode assinar 

sistemas de envio de notícias por email, entre outras funções que dependam da iniciativa do 

usuário. Também é onde existe a possibilidade de continuar a leitura por outras matérias 

relacionadas, ou seja, explorar a memória do jornal, que pode ocorrer dentro dos próprios 

artigos feitos durante esse processo e também colocados através das redes sociais.  

FIGURA 02 - DESENHO DA ESTRUTURA DA NOTÍCIA EM FORMATO DE DIAMANTE 

 
FONTE: SELIGMAN, Laura; FURTADO, Monike L. S. 2011. p.396 
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Os formatos de notícia utilizados na internet nem sempre são seguidos ao pé da letra pelos 

jornalistas, como o tradicional lead. No entanto, eles servem para moldar como o jornalista vai 

escrever e organizar os demais elementos de uma notícia. Eles são importantes porque permitem 

que a informação seja aprofundada, atualizada, interativa e ainda contemple as necessidades 

dos leitores. Para Machado (2010, p.11), “o fator diferencial do jornalismo digital consiste na 

redistribuição dos poderes de controle entre todos os membros do sistema, considerando que os 

usuários são ao mesmo tempo fontes e produtores de conteúdos”.  

1.3.2 Multimidialidade 

A segunda característica que vamos citar é a Multimidialidade. Ela é comumente associada 

apenas a junção entre texto, som e imagem, mas ela vai muito além disso. Ela está associada a 

três conceitos. Ela é multiplataforma, “onde distintos meios da mesma empresa jornalística 

articulam as suas respetivas coberturas informativas para conseguir um resultado conjunto” 

(SALAVERRÍA, 2014, p27).  

Ela é polivalente. E aqui o termo pode estar relacionado a como o jornalista trabalha 

simultaneamente para várias empresas. Pode ser temática, quando o jornalista não trabalha em 

uma especificidade. E pode ser funcional, onde surge o grande drama para os chamados 

jornalistas multimídias, que agora precisam lidar com o acúmulo de funções que antes eram 

ligadas a profissionais diferentes como filmar, fotografar, redigir, arquitetar hipertexto e editar 

tudo isso.  

A multimídia está diretamente relacionada a “casos em que distintos meios coordenam as suas 

respetivas estratégias editoriais e/ou comerciais para conseguir um melhor resultado conjunto” 

(SALAVERRÍA, 2014, p26) sobre a informação transmitida. 

1.3.3 Interatividade 

Interatividade é a primeira palavra que você vai ouvir quando qualquer pessoa for falar sobre 

conteúdo na internet. Segundo Alejandro Rost (2014, p 30), ela é um dos pilares da linguagem 

na internet. A partir dessas características que os meios conseguem ter um primeiro contato 

com seus leitores, pois “permite abordar esse espaço de relação entre ambas as partes e analisar 

as diferentes instâncias de seleção, intervenção e participação nos conteúdos do meio” (ROST. 

2014, p54).  
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Ela pode ser melhor compreendida a partir de duas concepções. A primeira é a interatividade 

seletiva, na qual o utilizador tem controle sobre a escolha de conteúdo. É quando ele escolhe o 

ritmo, a sequência e a ferramenta de consumo. Entre alguns exemplos, estão as buscas, 

hipertexto, e a distribuição de conteúdo pelas redes sociais, como rolar a timeline6 por horas 

O segundo conceito é o da interatividade comunicativa, que possibilita a conversação e 

expressão pelo utilizador entre a informação e o meio. É quando o leitor pode manifestar sua 

opinião, contribuir com informações ou perguntar alguma coisa que não ficou clara. Entre 

alguns exemplos da interatividade comunicativa, estão os comentários abaixo das notícias, 

publicação de endereços de e-mail de jornalistas, ranking de notícias e envio de 

notícias/fotografias/vídeos e no caso deste trabalho, o consumo das ferramentas de edição nos 

stories do instagram como veremos mais à frente. De acordo com ROST (2014, p34), o nível 

de interatividade comunicativa dependerá de fatores como: 

O grau de potencial visibilidade que tenha o conteúdo fornecido pelo 

utilizador. O grau de complexidade na elaboração de conteúdos que permite 

ao leitor o menu de opções interativas disponíveis no meio. A integração dos 

conteúdos proporcionados pelo leitor com ou nos conteúdos de atualidade do 

meio. O papel do leitor no meio. Que papéis, daqueles que os jornalistas 

ocupam, pode chegar a ocupar o utilizador num jornal digital? Pode ser 

repórter, entrevistador, editor, comentador, editorialista? (ROST, 2014, p54) 

 

FIGURA 3 - TABELA QUE COMPARA INTERATIVIDADE SELETIVA E COMUNICATIVA 

 
Fonte: Rost. 2014, p59 

                                                           
6 Trata-se da ordem das publicações feitas nas plataformas sociais online, ajudando o internauta a se orientar, 
exibindo as últimas atualizações feitas pelos seus amigos. 
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Essa tabela, apresentada por Rost (2014, p54), demonstra a diferença das noções de 

interatividades, ao mostrar que a interatividade seletiva também é muito parecida com a 

possibilidade de personalização da notícia e que a interatividade comunicativa abrange a 

apropriação de conteúdos que podem contribuir para a notícia diante de informações colocadas 

pelo público.  

Canavilhas (2013, p13) explica que a interatividade é assumida como uma característica do 

conteúdo online ou de uma plataforma que permite construir um determinado tipo de relação. 

O que funciona muito bem para as redes sociais porque corrobora com as possibilidades de 

conversação e interação que o espaço oferece. 

1.3.4 Memória 

A memória está ligada diretamente ao sentido literal da palavra, na qual busca-se conservar e 

lembrar acontecimentos passados e tudo que se ache associado aos mesmos. Mielniczuk 

(2003,p16) explica que a memória também está associada a uma abundância de informações na 

web, onde o leitor tem a sua disposição, a possibilidade de acessar facilmente materiais antigos. 

Essa facilidade introduz mudanças tanto na produção do jornalismo digital, quanto na recepção 

desse material jornalístico.   

Além disso, as memórias registradas em bases de dados digitais permitem não só ao acesso 

facilitado, como contribuem para a construção do discurso jornalístico. Essa característica 

tornou-se praxe na forma de edição de conteúdos para internet.  

Textos relacionados passam a ser indexados hipertextualmente (Leia mais; 

Veja também; Notícias relacionadas etc.), seja através de um trabalho de 

edição humana, seja por um processo (nem sempre bem-sucedido!) de 

associação algorítmica, através de tags e palavras-chave dos textos estocados 

nos arquivos e bases de dados dos veículos (PALACIOS, 2014, p.  97). 

Segundo Palácios (2014, p97), a consequência dessa característica é o alargamento das 

vantagens de incorporação da informação, criando elementos e contextos e dando a 

oportunidade para narrativas diferenciadas. Visualizando do ponto empresarial, criam-se novos 

produtos com repercussões positivas no plano da atração e fidelização de audiências. Além 

disso, o fato mais importante está relacionado com a possibilidade de engajamento do leitor, 

que passa a ficar mais tempo no site do próprio jornal a fim de investigar aspectos 

históricos/memorialísticos em torno do material de atualidade que lhe é oferecido. 
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1.3.5 Instantaneidade 

Sinônimo de velocidade da informação, instantaneidade significa dizer que é preciso publicar 

a informação imediatamente após o acontecimento. É algo que está relacionado à essência do 

jornalista que deseja ser o primeiro a dar a notícia.  

A produção de conteúdo com essa característica não é limitada ao espaço físico que sustenta as 

redações. “A captação de notícias, a produção e distribuição podem, agora, ocorrer 

simultaneamente e serem potencializadas” (BRADSHAW, 2014, p. 116) pela internet de modo 

que revolucionam a maneira de se fazer jornalismo online e principalmente, de fazer jornalismo 

móvel.  

Nesse contexto de imediatismo, existem fatores que podem ser bons ou ruins. A cultura dos 

smartphones permite que qualquer pessoa registre uma informação, antes mesmo do jornalista 

chegar ao local. Isso é ruim porque, se publicado aleatoriamente, pode trazer ruído a 

comunicações futuras. Isso também é bom, porque contribui para um jornalismo participativo 

e cidadão e o aumento de informações e fontes para os jornalistas.  

Existe um termo citado por Bradshaw (2014, p.122) chamado Blogging, que significa blog ao 

vivo. É o ato de produzir conteúdo em uma tela, "usado para relatar eventos que se estendem 

por longos períodos. Como resultado, a estrutura tem assumido uma importância crescente ao 

permitir que usuários naveguem no “fluxo” de informação apresentada". 

O blogging ao vivo tem que agregar um número de funcionalidades-chave da 

publicação online. Além disso, para fazer a cobertura do evento, o jornalista 

precisa também reagir a outras coberturas desse mesmo evento – seja por 

organizações ou indivíduos – e reagir, ainda, à demanda dos usuários, ambos 

diretamente (por meio de comentários e mensagens hospedados) e 

indiretamente (via comentários abertos, hospedados em plataformas abertas 

como Twitter, e atividades do usuário como, por exemplo, seguindo a 

tendência dos termos e aumento das buscas). Blogging ao vivo também tem 

que desempenhar uma função distinta de todas as demais coberturas. Um blog 

ao vivo deve definir-se a si próprio como algo que acresce valor ao usuário na 

rede.(BRADDSHAW, 2014, p122-123) . 

A grande diferença da instantaneidade está associada ao fato de que existem muitos olhos 

contribuindo para um conteúdo noticioso. No entanto, cabe ao jornalista verificar e filtrar as 

informações que serão comentadas para a massa de usuários.  
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1.3.6 Personalização  

A personalização é uma característica fundamental da internet. Ela permite que o usuário 

consuma aquilo que ele tem mais interesse e que visualize os conteúdos de forma mais clara. A 

possibilidade de adaptação automática de conteúdos para diferentes tamanhos de tela como 

computador, tablets e smartphones é a primeira e mais usada possibilidade de personalização. 

“Produzir o mesmo conteúdo para vários dispositivos é uma grande tendência de publicação na 

Web e um meio para o pensamento mais profundo sobre futuras abordagens de personalização” 

(LORENTZ. 2014. p142).  

O segundo grau de personalização apresentado pelo autor está associado a alterações com base 

na hora do dia. Isso quer dizer que o conteúdo é adaptado de acordo com o tempo e as 

necessidades do utilizador. Lorentz (2014, p143) exemplifica com o fato curioso de que pela 

manhã, as pessoas querem ler notícias gerais, muito parecida com o que costumavam obter de 

um jornal impresso. Já pela tarde, as pessoas procuram atualizações para as notícias e para 

interesses profissionais como tecnologia até atualização nos negócios. Também existe o fato, 

de a informação ser personalizada para ser lida no escuro, apresentando um botão para tornar o 

fundo escuro, mas poucos jornais fazem isso de fato.  

Existem outros tipos de personalização, alguns deles associados à interatividade, onde o 

conteúdo aparece se clicado. Também associados a ajuda para que o cliente tome decisões. É o 

caso de gráficos e calculadoras que ajudam a visualizar algum campo como a dúvida sobre 

comprar ou alugar uma casa. E também calibração e algoritmos, responsáveis pelos dados e 

pela atualização contínua de materiais como o valor do dólar. Já no instagram por exemplo, a 

personalização ocorre pela medição de interação, quando o aplicativo entende qual amigo o 

usuário tem mais contato, seja curtindo uma postagem, enviando uma mensagem via direct 7ou 

acompanhando os stories frequentemente. Assim as publicações desse amigo aparecem em 

primeiro. Isso ocorre porque a ferramenta entende que se deseja aprofundar mais o seu 

relacionamento com quem você segue, e por isso, ela dá maior visibilidade ao conteúdo desses 

perfis. Não apenas o relacionamento em si, a rede social também utiliza das informações 

coletadas para extrapolar o gosto do internauta a partir das preferências dos usuários com quem 

ele mais interage e, assim, indicar potenciais interesses e, inclusive, perfis comerciais. 

                                                           
7 O Direct é um recurso de troca de mensagens dentro do Instagram 
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1.3.7 Ubiquidade 

Ubiquidade significa ser encontrado em todo lugar. É a presença em todo lugar ou em muitos 

lugares, sobretudo simultaneamente. De acordo com Pavlik (2014, p.155), quando 

relacionamos esse termo a mídia, significa dizer que qualquer pessoa em qualquer lugar do 

mundo tem acesso a uma rede de comunicação interativa em tempo real. 

Quer dizer que todos podem não apenas acessar notícias e entretenimento, mas 

participar e fornecer sua própria contribuição com conteúdos para 

compartilhamento e distribuição global. Além disso, o conteúdo noticioso 

emana de uma variedade de fontes cada vez mais ubíquas, incluindo câmeras 

de segurança ou vigilância bem como sensores de muitos tipos e formatos, 

frequentemente ligados à internet (PAVLINK. 2014. p160). 

Apesar de ser benéfica para o senso de glocalidade8 de conteúdo. A ubiquidade apresenta 

algumas consequências que merecem ser lembradas.  A primeira é a emergência do jornalismo 

cidadão9 ao redor do mundo. A segunda é o crescimento de novas formas narrativas 

geolocalizadas e imersivas, que são conteúdos etiquetados por sua localização, como 

publicações em redes sociais que permitem serem identificadas apenas pesquisando o local.  A 

terceira consequência é o crescimento do Big Data10 e do jornalismo orientado por dados. A 

quarta consequência é o declínio da privacidade e a substituição por uma sociedade da 

vigilância global. Todos esses fatores tornam a ubiquidade umas das características, mais 

marcantes do webjornalismo, uma vez que todos eles, estão diretamente ligados a forma como 

as pessoas consomem informação na internet.  

 

1.4 CONVERGÊNCIA JORNALÍSTICA E PERSPECTIVA ATUAL DE EVOLUÇÃO 

E DE CARACTERÍSTICAS 

É difícil encontrar uma definição para o jornalismo em convergência. Porque em função das 

mudanças tecnológicas e culturais, ele está o tempo todo se adaptando e convergindo com novos 

formatos e perspectivas. Como assinala Henry Jenkins (2004, 2008), a contemporaneidade é 

                                                           
8 Derivado de glocalização é um neologismo resultante da fusão dos termos global e local. Refere-se à presença 
da dimensão local na produção de uma cultura global.  
9 Jornalismo cidadão - O jornalismo participativo parte do princípio que qualquer cidadão é um jornalista em 
potencial, e pode contribuir para a construção do noticiário. (CORRÊA, Madureira, 2010, p.159). 
10 Big data - Esse termo se refere aos dados estruturados e não estruturados que são gerados diariamente pelas 
empresas. É uma ferramenta inserida no contexto da Era da Informação que permite aos negócios maior 
capacidade de tomar decisões acertadas e definir o melhor caminho a seguir. 
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em si a convergência. Através dela, as relações são modificadas. E isso acontece não só entre 

tecnologias existentes, mas entre indústrias, mercados, gêneros, audiências e consumo dos 

meios. A convergência possibilita a evolução e a reconfiguração dos meios, impactando no 

ajuste da sua estética e da sua economia. Temos, assim, a convergência jornalística como uma 

das ocorrências que estão em desenvolvimento num cenário contemporâneo de constante 

ampliação. 

É nesse contexto que surgem mais duas gerações do webjornalismo, responsáveis pelo potencial 

comunicativo que ocorre por meio de mecanismos e produtos pragmáticos. Estes os quais, 

trazem novas formas de roteirização para as produções e narrativas jornalísticas, como no caso 

de conteúdo informativo para stories feito pelo jornal The Intercept Brasil e de tantos outros 

jornais. Isso acontece na “busca por explorar uma maior integração entre os formatos utilizados, 

no desenvolvimento da hipertextualidade, da multimidialidade […], da interatividade e, ainda, 

da tactilidade11”(BARBOSA, 2013, p46). Segundo Salaverría, García Avilés e Masip (2010, p. 

59), a convergência jornalística é:  

um processo multidimensional que, facilitado pela implantação generalizada 

das tecnologias digitais de telecomunicação, afeta o âmbito tecnológico, 

empresarial, profissional e editorial dos meios de comunicação, propiciando 

uma integração de ferramentas, espaços, métodos de trabalho e linguagens 

anteriormente separadas, permitindo que os jornalistas elaborem conteúdos 

para serem distribuídos através de múltiplas plataformas, mediante as 

linguagens próprias de cada uma. (SALAVERRÍA, GARCÍA AVILÉS E 

MASIP 2010, p. 59) 

Barbosa (2013,p.34) explica que essas mudanças que ocorrem nos processos jornalísticos fazem 

parte de uma atuação conjunta e integrada das novas redações. Assim, existe uma 

horizontalidade perpassando os fluxos de produção, edição, distribuição, circulação, e 

recirculação dos conteúdos. O que a autora chama de noção de um continuum multimídia de 

cariz dinâmico. Isso está diretamente relacionado a adaptação e inserção do jornalismo digital 

no mobile. Ou seja, em celulares e tablets. E também sobre o papel dos softwares, algoritmos e 

bases de dados neste processo. 

Por volta de 2012, houve uma grande inserção de aplicativos mobiles, nos principais jornais e 

revistas do Brasil. Na época, o foco era muito voltado para a leitura em tablets, aparelhos que 

na atualidade já não são mais tão utilizados. Isto ocorreu devido a potencialização dos 

                                                           
11 Tactilidade - Qualidade ou condição daquilo que é táctil, que pode ser sentido pelo tato. 
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smartphones, que começaram a ganhar telas maiores e processadores mais potentes nos últimos 

anos e um maior consumo de notícias por redes sociais. 

Barbosa (2013,p.38) afirma que a tecnologia sempre foi um fator influenciador para o 

desenvolvimento dos procedimentos da produção jornalística. 

Do trabalho dos profissionais, da oferta informativa, dos modelos dos 

produtos e dos formatos dos conteúdos, assim como permitiu vencer distâncias 

para que a velocidade de circulação das notícias pudesse superar barreiras 

geográficas e temporais e chegar até o público, satisfazendo as necessidades 

de informação da sociedade. (BARBOSA, 2013, p38). 

A autora ainda afirma que as tecnologias são um ambiente novo para se publicar e fazer 

informações circularem “sem limitação de tempo e espaço, tirando partido das propriedades da 

atualização contínua, da hipertextualidade, da interatividade, da multimidialidade, da 

personalização, da memória” (BARBOSA, 2013, p38-39).  

Essas mudanças impactaram diretamente no trabalho do jornalista, que agora ingressa na quarta 

e na quinta gerações do webjornalismo. O estágio 4, ainda está muito atrelado a terceira geração. 

É quando surgem o Big Data, dados organizados que se relacionam de forma a criar alguma 

informação com sentido e dar mais eficiência durante uma investigação jornalística. Graças à 

tecnologia, essas bases de dados, junto com as linguagens de programação muito dinâmicas, 

passaram a gerar páginas que existem somente com uma solicitações do usuário para navegá-

las; e/ou telas que podem apresentar áreas de informações flexíveis em estruturas que 

possibilitam a co-relação de dados e de campos informativos, como o sites personalizados de 

pesquisa IBGE12.  É nesse ponto que surge a grande mudança já que agora, os processos 

jornalísticos são baseados em sistemas automatizados que facilitam a apuração, edição e 

veiculação de informações. 

Barbosa (2013, p.39) ainda afirma que tal mudança serve de alicerce para a quinta geração, esta 

que tem suas raízes nos processamentos e fluxos informacionais que ocorrem por meio de 

muitas plataformas como impresso, PDF, web, aplicativos mobile: smartphones, tablets, redes 

sociais. Tal perspectiva tem como característica principal da medialidade com integração de 

processos e produtos no continuum multimídia dinâmico. 

Neste contexto, as mídias móveis, especialmente smartphones e tablets, são os 

novos agentes que reconfiguram a produção, a publicação, a distribuição, a 

circulação, a recirculação, o consumo e a recepção de conteúdos jornalísticos 

                                                           
12 IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - ibge.gov.br 
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em multiplataformas. As mídias móveis são também propulsoras de um novo 

ciclo de inovação, no qual surgem os produtos aplicativos (apps) jornalísticos 

para tablets e smartphones. Dentre eles, destacam-se como potencialmente 

mais inovadores aqueles que denominamos autóctones, ou seja, aplicações 

criadas de forma nativa com material exclusivo e tratamento diferenciado 

(Barbosa apud Barbosa, Firmino da Silva, Nogueira, 2013, p42).  

O quadro abaixo mostra como as gerações do webjornalismo se cruzam e onde elas mudam. A 

visualização mostra o quanto a evolução foi significativa para que chegássemos ao estágio onde 

estamos, quinta geração.  

 

FIGURA 4: ESTÁGIOS DE EVOLUÇÃO DO JORNALISMO EM REDES DIGITAIS 

 

Fonte: BARBOSA, 2013, p4 

Como podemos observar na figura 4, a terceira geração começou com uma ampliação do acesso 

à mídia digital e também é onde começaram a ser erguidos alicerces para a produção, 

distribuição e consumo das webnoticias. A quarta geração conta com a inserção da base de 

dados, como fonte de informação e uma reinvenção na construção noticiosa uma vez que agora 

a notícia é encontrada na palma da mão por meio de dispositivos móveis. A quinta geração, por 

sua vez, utiliza-se das características da quarta geração, ao trabalhar suas notícias a partir do 

viés da distribuição que acontece por meio de redes sociais mas mais do que isso, se preocupa 

como a multimidialidade desses conteúdos e como ela vai ocorrer dentro dos dispositivos 

móveis. Portanto, a convergência e o webjornalismo passam por nada mais, nada menos do que 

uma atualização e adaptação de antigas características para os novos tipos de tecnologia. Assim 

tais processos de convergência impactam diretamente na forma em que os jornalistas exercem 

suas atividades. Uma vez que agora eles devem pensar não só nos processos de apuração, 
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produção e divulgação tradicionais e para web como também, precisam pensá-los para os 

diferentes formatos de mídias e contextos das redes sociais e consumo móvel. 

1.4.1  Jornalismo móvel 

O “MoJo”, do inglês “Mobile Journalism” ou jornalismo móvel, já é uma realidade no mundo 

inteiro. Como já referenciado a cima e de acordo com Firmino (2005,p90), o jornalismo móvel 

é um processo de reconfiguração da produção jornalística devido à dinâmica das novas rotinas 

que investigam uma situação através de apenas um aparelho chamado Smartphone e onde se é 

possível gravar um áudio, fotografar e filmar e ainda entrar ao vivo de um determinado local. 

“O celular como dispositivo de comunicação móvel vem sendo visto como um objeto 

reconfigurador de práticas sociais e midiáticas contemporâneas tanto na perspectiva de 

produção quanto de consumo de informações” (FIRMINO, 2009, p92).  Stefanie da Silveira 

(2017) contribui para essa lógica dizendo que:  

O que há de diferente na mobilidade da contemporaneidade é a capacidade de 

produção e redistribuição do conteúdo consumido em movimento. 

Adicionamos rapidez, unimos diferentes funções num único dispositivo e 

acrescentamos conexão à internet, tanto para jornalistas quanto para o público 

(SILVEIRA, 2017,p. 419). 

Desta forma, “ampliam-se as possibilidades de consumir, produzir e distribuir informação, 

fazendo com que esta se exerça e ganhe força a partir da mobilidade física” (LEMOS, 2009, p. 

30). É preciso entender que dispositivos como smartphones e tablets possuem uma lógica 

própria de funcionamento. Stefanie da Silveira (2017,p429) explica que como o jornalismo de 

primeira geração teve que adaptar a transposição de conteúdo para a web, o jornalismo online 

também tem que adaptar a transposição do conteúdo para o móvel e principalmente para redes 

sociais.  Isso se relaciona com a lógica de um jornalismo de ubiquidade como já referenciada, 

concluindo que existem novas "propostas de estruturas narrativas e de negócio para a produção 

de um jornalismo que perpassa múltiplos dispositivos" (SILVEIRA, p. 430).   

A pesquisadora aborda que esse ambiente multiplataforma dos dispositivos móveis, torna o 

envolvimento das pessoas com a notícia, portátil, personalizado e participativo. Já Firmino da 

Silva (2015,p10), completa colocando esse tipo de característica modifica a produção de 

conteúdo por redes móveis, processos de apuração e eleva “o trabalho à condição multitarefa e 

polivalente, entre outros fatores que também contribuíram para o processo como a 

convergência” (FIRMINO DA SILVA, 2015, p10). Ainda de acordo com o autor, no contexto 

atual: 
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A produção jornalística de campo incorpora nova rotina com a era pós-

computador (ou pós-PC), com a computação ubíqua e em nuvem. Este aspecto 

favorece a escala para o trabalho a distância de repórteres e as possibilidades 

para transmissão ao vivo utilizando-se smartphones e aplicativos de streaming 

de áudio e vídeo (transmissão de dados por internet. (FIRMINO DA SILVA, 

2015, p10) 

Tais mudanças interferem diretamente no processo organizacional do jornalista que agora 

acumula funções e perpassa por caminhos que estão constantemente mudando, uma vez que a 

tecnologia do móvel evolui a todo momento. Isso se torna um desafio para que o jornalista 

esteja constantemente experimentando formatos novos e possibilidades de comunicar algo. As 

redes sociais, por exemplo são os principais meios de acesso de informações. Nelas, o jornalista 

consegue interagir e entregar informação em larga escala.   

1.4.2 Inserção do jornalista em redes sociais 

Redes sociais digitais nada mais são do que os meios por onde empresas, marcas e usuários 

realizam a sua comunicação, compartilham conteúdo e interagem com seu público. E as pessoas 

estão cada vez mais conectadas a elas, e passam cada dia, mais horas imersas no mundo da 

internet possibilitado pela tecnologia móvel. De acordo com a pesquisa realizada pela Social 

Media Trends em parceria com a Rockcontent, em 2019, as pessoas passaram uma média diária 

de 3h3413 online em redes sociais, sendo que o Brasil ficou em segundo no ranking de tempo 

gasto nesse tipo de site, perdendo somente para Filipinas. Pensando nesses aspectos, as 

empresas midiáticas entenderam que essa é uma realidade geral da sociedade atual. Empresas 

de mídia estão aprendendo a acelerar o fluxo de conteúdos de mídia pelos canais de distribuição 

para aumentar as oportunidades de lucros, ampliar mercados e consolidar seus compromissos 

com o público. Consumidores estão aprendendo a utilizar as diferentes tecnologias para ter 

controle mais completo sobre o fluxo de mídias e para interagir com outros consumidores. “As 

promessas de novo ambiente de mídia provocam expectativa de um fluxo mais livre de ideias 

e conteúdos” (JENKINS, 2009, p.46 ). 

Nesse novo círculo de mudanças, as empresas midiáticas precisam repensar 

antigas suposições sobre o que significa consumir mídias, suposições que 

moldam tanto decisões de programação quanto de marketing (JENKINS,  

2009, p.47).  

O principal desafio desse ramo é a velocidade em que surgem atualizações das plataformas 

utilizadas pelo público. Essa reconfiguração constante é primordial para que se consiga produzir 

                                                           
13 Fonte: https://resultadosdigitais.com.br/blog/redes-sociais-mais-usadas-no-brasil/ 

https://resultadosdigitais.com.br/redes-sociais/
https://resultadosdigitais.com.br/blog/redes-sociais-mais-usadas-no-brasil/
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um conteúdo relevante, que seja interessante ao público e que gerem engajamento. Por isso é 

importante que o jornalista entenda não só do fazer jornalístico, mas de todas as adequações já 

citadas e necessárias para se fazer jornalismo em redes sociais.  

Dessa forma, Santi (2009,p187) considera três passos fundamentais para a arquitetura da 

informação na internet como um todo, mas que se encaixam perfeitamente para a construção 

de redes sociais.  

O primeiro representa um sistema de orientação para se chegar a determinadas 

informações, o segundo constitui-se em um sistema que orienta o usuário na 

busca de informações, possibilitando a recuperação das mesmas; e o terceiro 

se estabelece como um roteiro para a criação de narrativas multimidiáticas. 

(SANTI, 2009, p187). 

Esse sistema pode ser um resumo planejado da notícia em formato de diamante e também está 

associado a quarta e quinta gerações do jornalismo na qual dizem que o profissional deve ter 

uma visão sistêmica de todo o processo.  

O jornalista que produz para redes sociais deve entender não só dos processos jornalísticos, 

como o ambiente internet como um todo, as características e conceitos da cibercultura. Além 

disso, de acordo com Santi (2009,p188), ele também deve estar a par de “todas as etapas da 

elaboração de um produto, desde o armazenamento das informações nas máquinas servidoras 

até as ferramentas de publicação, edição e divulgação das páginas da internet, ou seja, do projeto 

à veiculação”(SANTI, 2009, p188).  

Para darmos continuidade a este trabalho, e entendermos mais sobre as redes sociais e o 

conteúdo produzido, precisamos explicar os processos relacionados as mídias sociais.  

1.3.4 Entendendo os processos de relacionamento nas mídias sociais  

O termo mídia está associado a qualquer meio de comunicação social. Assim, inclui-se nessa 

sessão, meios tradicionais como jornal, televisão, rádio e qualquer meio de divulgação de um 

conteúdo, incluindo-se também os meios digitais, caracterizados pelo uso da internet.  

De acordo com Shirky (2011, p. 52), mídia é como você fica sabendo de tudo que fica a mais 

de dez metros de distância. Já Lemos (2010), relaciona mídias com o termo de função massiva, 

caracterizadas em sua maioria por serem concessões do Estado, controlando o fluxo da 

informação que deve passar pelos mediadores profissionais. O autor ainda afirma que elas são 

mantidas por verbas publicitárias, grandes empresas e grupos políticos. Assim, estas mídias 
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criam a esfera e a opinião pública. Ela também é considerada uma via de mão única, já que o 

espectador da mesma, tem poucas possibilidades de participar ou de dar sua opinião a respeito 

do conteúdo transmitido.  

No momento, estamos vivendo uma era de mudanças de paradigmas no modo como 

consumimos as mídias. As crianças não assistem mais à televisão, pelo contrário, nascem com 

um smartphone nas mãos. Um levantamento entre os usuários do aplicativo de controle parental 

AppGuardian14 revela que as crianças passam, em média, 5,7 horas no celular diariamente. Isso 

durante a semana. Aos sábados e domingos, esse número sobe 20%. O pesquisador 

Warshaw(2008,p.13) brinca que a velha mídia está na UTI . Podemos dizer que elas não 

morreram, “nossa relação com elas é que morreu. Estamos numa época de grandes 

transformações e todos nós temos três opções: temê-las, ignorá-las ou aceitá-las” (WARSHAW, 

2008,p.14). A verdade é que qualquer mídia que decidir ficar de fora dessa transformação está 

fadada ao esquecimento, isso por que existe um novo tipo de exigência do público. “Novos 

níveis de participação dos fãs estão sendo atingidos para formar laços mais fortes com os 

conteúdos” (WARSHAW, 2008, p.15). Isso é caracterizado por Lemos (2010) como a função 

pós-massiva onde surgem as possibilidades ampliadas de circulação da informação com a 

globalização das redes telemáticas. O fluxo é descentralizado, típico de uma rede heterogênea, 

sem centro. A emissão é aberta, sem controle, mais conversacional. A cultura da convergência 

das mídias mostra um novo passo em direção a participação ativa do consumidor. Para 

transmitir uma mensagem ao maior número de pessoas. É necessário considerar o 

“planejamento transmídia, um modelo de como as marcas poderiam se comunicar numa cultura 

de convergência (YAKOB, 2008.p20). O pesquisador Jenkins afirma que a convergência das 

mídias é um fenômeno no qual as pessoas não conseguem acompanhar. É onde “as antigas e 

novas mídias irão interagir de forma cada vez mais complexa” (JENKINS, 2009, p27). O fluxo 

de conteúdos através de múltiplas plataformas é uma mistura de mídias, onde “toda história é 

contada, toda marca é vendida e todo consumidor é cortejado” e a circulação disso tudo depende 

de estratégias empresariais e de tática de apropriação popular (JENKINS,  2009. P. 28). 

A 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. Convergência 

é uma palavra que consegue definir transformações tecnológicas, 

                                                           
14 AppGuardian: Aplicativo de monitoramento parental de dispositivos como smartphones e tablets de 
crianças 
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mercadológicas, culturais e sociais dependendo de quem está falando e do que 

imaginam estar falando (JENKINS, 2009,p.29). 

O autor ainda defende veementemente que a convergência não é só um processo tecnológico 

que une muitas funções dentro de um dispositivo, mas que também depende muito da 

participação ativa dos consumidores dentro do meio. “A convergência representa uma 

transformação cultural, à medida que os consumidores são incentivados a procurar novas 

informações e fazer conexões em meio ao conteúdo disperso” (JENKINS,  2009, p30). Tantas 

mudanças, envolvem transformações tanto na forma de produzir quanto na forma e consumir 

os meios de comunicação. A capacidade de comentar, salvar e apropriar-se de um conteúdo 

para colocá-lo novamente em circulação é um aspecto importante dessas mudanças segundo 

Jenkins. A convergência é um processo tanto corporativo quanto do consumidor.   

 

1.5 MÍDIAS X REDES SOCIAIS DIGITAIS 

Mídias sociais são definidas por Martha Gabriel (2017) como uma explosão informacional na 

qual criam um estado de “info-obesidade” nos seres humanos. Isso quer dizer que existe muita 

informação sendo entregue para as pessoas, principalmente pela internet. E por haver tanta 

informação, é comum vermos os usuários destes meios, confundindo mídias sociais com redes 

sociais. Elas não significam a mesma coisa. Redes sociais são uma categoria de mídias.  

Resumindo de modo simples e resumido mídias social como todo canal colaborativo que 

permite onde se publicar mensagem. Já rede social digital é todo meio que nos possibilita 

estabelecer a conversação. Os dois termos se confundem porque as atuais redes sociais digitais 

são tanto canais de entrega de mensagem quanto locais de conversação. E cada uma tem suas 

características e modos de fazer isso. Ao longo deste item, vamos entender um pouco mais 

sobre essas diferenças. 

Quando falamos de mídias sociais, a extensão se abre para uma via de mão dupla. Aqui, o 

utilizador tem a possibilidade de fazer uma troca de conteúdo. Ou seja, as pessoas podem 

contribuir com opiniões e até informações para o assunto tratado. Essa troca de conteúdos 

aparece principalmente nas mídias sociais digitais, quando a manifestação se dá pela internet. 

O meio digital possibilita ir além, já que nele é possível agrupar todas as mídias em uma só, ou 

seja, encontramos os meios tradicionais, como a TV, o rádio e o jornal dentro do mesmo 

mecanismo digital que funciona na internet. O site do The Intercept Brasil por exemplo 
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apresenta uma verdade maestria de conteúdo multimidiático. Suas reportagens são construídas 

fazendo com que o áudio complemente o texto que complementa a imagem que se completa 

pelo vídeo e hiperlinks. 

André Telles (2011, p.17) classifica mídias sociais como um lugar de revoluções poderosa, que 

influenciam decisões, perpetuam ou destroem marcas e elegem presidentes. De acordo com o 

autor, as mídias sociais são como um local de conversação, onde ela não é controlada, mas pode 

ser influenciada pelo conteúdo. E o contexto social deve estabelecer a construção de 

relacionamentos e a atitude de prover respostas rápidas. O autor diz ainda que é preciso ser 

honesto, sincero e lembrar que “as mídias sociais são um diálogo e não um monólogo” 

(TELLES, 2011. p18). E por fim, ele sinaliza que o “texto da mídia, deve ser de acordo com a 

linguagem do target15”, tornando a comunicação formal, informal ou intermediária” (TELLES, 

2011. p18).  

Christopher Barger (2013,p32) resume as mídias sociais como um local de possibilidades 

comunicacionais sem barreiras. No entendimento para o autor, elas são capazes de “transformar 

qualquer pessoa que possua uma boa conexão de Internet em um editor em potencial e, por 

conseguinte, em uma fonte confiável de informações” (BARGER, 2013, p.33). Isso, associado 

ao fato de que as pessoas têm a possibilidade de questionar tudo e qualquer conteúdo veiculado 

em mídia, seja tradicional ou digital, causa um volume gigantesco de conversação e informação. 

Diante desses fatos, quem era apenas espectador torna-se produtor. 

Mas isso só acontece a partir do momento que as redes sociais se popularizaram como forma 

de relacionamento entre as pessoas. De acordo com Raquel Recuero (2014,p13), redes sociais 

digitais são sites ou aplicativos conectados em rede que permitem que autores sociais criem 

perfis ou páginas de representação identitária e estabeleçam conexões com outros atores. Elas 

são serviços criados com o propósito de facilitar as relações sociais de pessoas que 

compartilham os mesmos interesses, experiências ou ainda conexões na vida real. São 

plataformas interativas, englobadas como uma das categorias que compõe o termo mídias 

sociais e que contam com uma grande variedade de serviços agregados. Telles (2011, p.80) 

define redes sociais como um ambiente de relacionamento, ou seja, um lugar digital onde reúne 

pessoas ou membros. Onde existe a possibilidade de se criar “um perfil com dados, fotos 

                                                           
15 Target é um termo utilizado no marketing e está relacionado ao alvo do conteúdo. Não 
necessariamente é o público-alvo, mas os objetivos gerais a que se quer atingir com a estratégia de 
comunicação. 



36 
 

pessoais, textos, mensagens e vídeos. Além de interagir com outros membros, criando lista de 

amigos e comunidades” (TELLES, p82). 

Gabriel (2017, p.18) afirma que a crescente popularização das redes sociais e apps, na 

sociedade, “tem causado impactos tão grandes que essas plataformas digitais e seus conteúdos 

se tornaram uma das formas mais importantes de mídia comunicação e compartilhamento de 

informações” (GABRIEL, 2017, p.19).  Isso acontece porque uma das características mais 

fortes deste meio sociais é a facilidade de conversação por meio das redes de membros 

estabelecidas pelas plataformas.  

Recuero (2014) explica que a conversação nestes ciberespaços funciona porque simula uma 

conversa oral. E a mesma acontece através de contextos convencionados pelos próprios 

integrantes, os atores sociais. Nesse caso, estamos falando do que algumas bibliografias 

chamam de “internetês”. Uma linguagem que estipula o uso de signos como emojis, hashtags, 

abreviação de palavras e recentemente com GIFs16, stickers e figurinhas animadas. A utilização 

dessa linguagem “é uma prática oriunda de novas estruturas, provenientes do advento da 

interconexão entre os atores no espaço online, possibilitadas pelas redes sociais” (RECUERO, 

2014 p. 36). 

O ciberespaço se tornou uma segunda casa para as pessoas, onde elas vivem e consomem tudo 

de maneira virtual. Carla Lapenda(2005) explica que existe uma falta de experiência da 

sociedade com internet 2.0. Ou seja, “os internautas ainda não sabem mediar o alcance de suas 

postagens, nem o grau de exposição que são submetidos” (LAPENDA, 2005 p.18). No entanto, 

se esse local é onde existe o maior número de pessoas que podem ser atingidas de uma vez só. 

Estrategicamente, é onde os comunicadores que desejam transmitir uma mensagem devem estar 

também. Existe uma teoria, na qual discute a possibilidade de estarmos a 6 pessoas de distância 

de qualquer pessoa no mundo. Essa premissa surge em 1960, nos Estados Unidos, com a teoria 

dos seis graus17 de separação. Recuero (2005) juntamente com outras atribuições de Dégene  e  

Forsé  (1999),  Buchanan  (2002),  Barabasi  (2003)  e Watts  (2003), explica que essas conexões 

                                                           
16 GIF é um formato de imagem, assim como JPG e PNG, por exemplo. Ele pode ser usado para 
imagens estáticas ou imagens animadas, porém o GIF não é, de fato, um vídeo.  
17 Teoria dos seis graus de separação foi um estudo científico desenvolvido pelo sociólogo Stanley 
Milgram, no qual realizou o primeiro experimento para entender os graus de separação entre duas 
pessoas. Foram enviados 300 cartas a moradores de alguns lugares dos EUA. Junto com a 
encomenda, um bilhete pedia que as pessoas fizessem o pacote chegar a um homem específico em 
Boston, no caso, o pesquisador. As cartas identificavam o destino e deveriam ser enviadas para uma 
pessoa com quaisquer relações com o alvo, caso não fosse conhecida do alvo. Cem pacotes atingiram 
o destino final, e eles passaram por seis etapas. 
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que ocorrem entre duas pessoas surgem por meio de vários nós que uma determinada rede social 

ou várias redes sociais constroem. Imagine que cada pessoa possui um amigo em algum lugar 

no mundo que também estabelece conexões com pessoas em outros lugares do mundo. Assim, 

“as pessoas são os nós e as arestas são constituídas pelos laços gerados através da interação 

social” (RECUERO, 2004, p3). A autora também chama isso de cauterização, que é a presença 

de indivíduos conectores ou hubs.18  

De acordo com essa teoria, os nós nas redes seríamos formados de forma randômica e, 

portanto, possuiriam sempre um número mais ou menos semelhante de conexões, sendo 

chamadas “redes igualitárias”. Barabási (2003, p. 62) demonstrou que a presença de 

clusters determinaria o que ele chama de “conexão preferencial” (através da metáfora 

rich get richer), ou seja, uma tendência a que os novos nós de uma rede conectem-se 

preferencialmente aos nós mais conectados (que ele chama de hubs). Além disso, 

Barabási explica que os hubs ou conectores teriam um papel fundamental nas redes 

sociais, porque seriam os responsáveis pela sua configuração como “mundo pequeno”. 

(RECUERO, 2005, p36) 

Essas teorias de Wasserman e Faust, e de Degenne e Forsé (apud RECUERO, 2005) discutem 

sobre os níveis de interações, cujas médias de conexões de alguns atores da rede podem ser 

maior que de outras. Determinando assim, as tendências que os usuários de uma rede irão 

preferencialmente seguir. Isso significa que as pessoas vão um determinado ícone para ficarem 

mais perto de seus conteúdos e suas conexões, o que acaba, tornando o perfil mais rico de 

conexões. Nessa perspectiva, Recuero (2005) explica que uma rede social é compreendida 

como um conjunto composto por pessoas, instituições ou grupos e suas conexões.  E baseada 

nessa teoria, que as redes sociais, fazem um algoritmo que dá prioridade para o conteúdo de 

interesse. 

Recuero (2014) ainda argumenta que as conexões são os elementos mais complexos dessas 

redes. Elas “são construídas principalmente de relações sociais, ou seja, de relações criadas 

através da fala e de troca de informações entre atores, que terminam por construir laços sociais” 

(RECUERO, 2014, p. 129). Nas redes sociais, esses laços ganham uma qualificação e podem 

ser fortes ou fracos. Laços associativos são considerados fracos, porque permitem que os atores, 

se associam por interesses comuns e ideais semelhantes. Eles não proporcionam uma interação 

concreta, mas seus conteúdos podem gerar valor através das informações trazidas.  Já os laços 

relacionais são considerados fortes, porque permitem a conversação entre atores que podem 

estar longe. São caracterizados, também, por trazerem intimidade e valores construídos dentro 

                                                           
18 Hubs são nós específicos de uma rede que possui um número maior de conexões associadas a ele 
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de interações que geralmente são recíprocos e frequentes, além de possibilitar a manutenção 

facilitada de redes sociais.   

Desta forma, redes sociais são conjuntos humanos que se relacionam entre si e que constroem 

grupos sociais. Quando colocados em ambientes virtuais, “essas redes sofrem alterações 

transformadas pela mediação das tecnologias e principalmente pelas apropriações delas para a 

comunicação.”(RECUERO, 2014 P.16). Por meio da internet, as redes sociais são capazes de 

conectar dispositivos, coisas, organizações, pessoas e documentos, desta forma, 

disponibilizando diversos formatos de interação, nos quais vamos falar ao longo dos próximos 

temas deste trabalho.   

1.5.1 Conversação e a linguagem das redes sociais 

Como explicamos na seção anterior, redes sociais digitais são plataformas de relacionamento 

que permitem as pessoas se conectarem de diversas partes do mundo. Os relacionamentos estão 

associados a algum tipo de interação, e a mais comum entre sociedades é a conversação. Esta 

por sua vez “é um processo complexo que envolve elementos diferentes e possui características 

específicas, tanto em seus aspectos organizacionais quanto sociais” (RECUERO, 2014, p. 30).  

De acordo com Goffman apud Recuero (2014, p.30) a conversação também é um processo 

ritualístico uma vez que o processo de interação é baseado em diversos costumes construídos a 

partir de uma cultura e delimitado com uma fronteira e contextos de interpretação. “A 

conversação é portanto, um processo organizado e negociado pelos atores que seguem 

determinados rituais culturais e que fazem parte do processo de interação social” (RECUERO, 

2014, p. 31). Ainda mais quando isso acontece através da comunicação mediada por 

computadores, onde operam várias ferramentas com características e limitações próprias. E que 

também vão influenciar as práticas conversacionais que emergem no ciberespaço. (RECUERO, 

2014, p.31). 

Por tanto, conversação em rede está relacionada com o tipo de linguagem que é utilizada nas 

redes sociais.    

Essas conversações diferenciam-se das demais conversações no espaço digital 

porque, constituídas dentro das redes sociais online, são capazes de "navegar" 

pelas conexões dessas redes, espalhando-se por outros grupos sociais e por 

outros espaços. São conversações que permeiam diversas redes sociais, 

recebendo interferências e participações de indivíduos que, muitas vezes, não 

estão sequer conectados aos participantes iniciais do diálogo. São 

conversações públicas que migram dentro das diversas redes e que, deste 
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modo, interferem nas redes sociais que utilizam as ferramentas. Assim, uma 

conversação em rede nasce de conversações entre pequenos grupos que vão 

sendo amplificadas pelas conexões dos atores, adquirindo novos contornos e, 

por vezes, novos contextos. (RECUERO, 2014 P. 123). 

Surgem então os micro e macro contextos, que permitem identificar referências diretas a 

conversas anteriores e a um contexto muito mais amplo de sentidos que são diretos. Podemos 

compreender os conceitos de contexto e suas esferas através da imagem a seguir. Por exemplo: 

Quando um jornal faz uma reportagem sobre uma epidemia. O macrocontexto está relacionado 

ao lead do acontecimento. O que é a pandemia, onde e como ela está ocorrendo. Mas nesse 

grande tema, surgem microcontextos sobre, o surgimento de pesquisas para vacina ou sobre 

histórias de recuperação.  Logo, quem se identifica com essa temática e tem dúvidas sobre o 

assunto, vai se sentir à vontade para compartilhar ideias nos comentários. Assim, se cria o 

contexto de conversação que foi dado através de microcontextos de conversação. “Os próprios 

atores, com suas ações, expectativas e experiências anteriores também compõem o contexto 

(RECUERO, 2005, p. 98). 

1.5.2 Internetês 

O contexto da conversação em rede também é construído através de outras características 

apropriadas pelo ciberespaço como o internetês. Esse termo é conhecido como forma 

grafolinguística que se disseminou em escritas de chats, blogs e demais redes sociais digitais. 

Ferramentas como emojis, abreviações e uso de onomatopéias, são atribuídas a esse termo como 

ferramentas que potencializam o entendimento sobre o contexto de uma determinada 

conversação. “Seria uma prática de escrita caracterizada pelo registro divergente da norma culta 

padrão” (KOMESU, TENANI, 2009, p520). Ele é associado somente a rede dos internautas, e 

muitas vezes é entendido como uma variedade linguística.  

Uma espécie de socioleto que, embora exista apenas sob a forma escrita, exibe 

muitos traços da oralidade. Não se trata de uma nova língua, pois tanto a 

produção quanto a compreensão dos enunciados têm por referência uma 

língua materna compartilhada pelos internautas, por mais estrangeiro que o 

internetês lhes soe.(ÁVILA; COX, 2009, p. 521). 

Ainda de acordo com Maribel e Maria (2009), o internetês nem sempre tem lógica com a 

ortografia da língua falada, uma vez que “nenhum internauta vai parar de digitar sua mensagem 

para consultar um dicionário, já que o fator crítico da escrita on-line é a velocidade” (ÁVILA; 
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COX, 2009, p. 527). As abreviações e a escrita consonantal, usadas por essa newspeak19 e que 

são consideradas transgressões das normas, na verdade, são reconstruções realizadas pela 

cultura da internet. Elas não são consideradas erros e nem falta de escolaridade, mas sim como 

uma imprecisão ao digitar rapidamente.  

1.5.3 Abreviações e oralização escrita 

O ciberespaço proporcionou o estabelecimento de uma escrita oralizada, fruto de uma 

hibridização de linguagens escritas e faladas (VIDE 2008, apud Recuero, 2014) e que também 

é considerada como uma nova linguagem, como afirma Cystal (2006). 

Em outras palavras, ela precisou incorporar formas de indicar elementos que 

são essenciais para a "tradução" da língua escrita em língua falada, como 

elementos que dão dimensão prosódica da fala e elementos não verbais, como 

gestos e expressões. Sem esses elementos, a "fala" seria extremamente ruidosa 

no espaço online. Por exemplo, como indicar a um interlocutor que se está 

sendo sarcástico? No diálogo oral, o sarcasmo pode ser construído pela 

entonação vocal, pela expressão facial ou mesmo, pelos gestos que 

acompanham o enunciado.(RECUERO, 2014. P. 46). 

Uma vez que a escrita oralizada, utiliza de abreviações, banimento da acentuação gráfica, 

acréscimo ou repetições de vogais, modificações do registro gráfico padrão, e troca ou omissão 

de letras, além também de onomatopeias. Esses são alguns dos traços que podem ser observados 

na ortografia dos textos da internet e principalmente de redes sociais.  

1.5.4 Emojis, emoticons e imagens de contexto 

De acordo com Paiva e Bispo (2014), os atores que utilizaram dessas atribuições, buscaram 

transmitir um sentimento de aprovação em relação à mensagem. No mundo real, de interações 

físicas, e como citado antes, isso seria colocado através do conjunto de expressões e entonações. 

Mas aqui, isso se dá a partir de imagens simbólicas (RECUERO, 2014, p. 6). O nome de 

Emoticon, que é a união da palavra “emotional” com “icon”, significa “ícone emocional” o que 

se torna viável dado o sentido de sua representação. A popularização pelo mundo foi tão grande 

que surgiram inúmeras variações de conjuntos de caracteres que podiam oferecer a elaboração 

de representações e expressões faciais, “humanizando o diálogo mediado por computador” 

(PAIVA; BISPO, 2014 pág 02). Mas os emoticons mudaram com o tempo e se tornaram emojis, 

                                                           
19 Newspeak - Traduzido para nova fala ou nova língua, é o termo utilizado por Cystal para definir a linguagem 
utilizada da internet.  
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ícones programados para se tornar imagem, cada vez que fosse digitado o conjunto de caracteres 

de emoticons, por exemplo: Emoji smiley aparece pela digitação dos caracteres :) .  

Mas as mudanças não pararam por aí, os emojis foram evoluindo seu design após a 

popularização do MSN Messenger. A rede social de conversação online, permitia o uso de 

emojis estáticos e animados. As imagens animadas eram temáticas, e transmitiam os 

sentimentos em formas mais expressivas como uma criança chorando. Logo vieram os stickers, 

figurinhas também temáticas, geralmente de filmes ou jogos. Eles não fazem parte do teclado 

Emoji e nem podem ser traduzidos com a utilização de código de caracteres. Mas eles também 

eram usadas no MSN, sem essa nomenclatura e com um atalho escolhido pelo ator que a salvava. 

A popularização dos stickers no Brasil ocorreu quando o Facebook, implementou a ferramenta 

em sua plataforma. A ferramenta também foi implementada no Instagram, com figurinhas de 

design próprio da rede e que trazia imagens temáticas de acordo com a época do ano.  Mas os 

Stickers realmente estouraram quando o Whatsapp incorporou a ferramenta em 2019. Os 

usuários puderam baixar aplicativos que faziam adesivos personalizados. Assim, os brasileiros 

começaram um bombardeio de memes em forma de stickers no whatsapp. Toda essa evolução 

de ferramentas simbólicas, serve para que a conversação possa trazer sinais visuais de reações 

a sentimentos e ações. 

Mesmo com a facilitação do reconhecimento, os Emojis ainda são símbolos 

que podem ser interpretados de diversas formas de acordo com a percepção e 

olhar do emissor e receptor, dessa forma se torna um indicativo cultural, já 

que o entendimento de um determinado símbolo dependerá do significado 

comum atribuído a ele. Essa nova linguagem é flexível assim como as demais 

e vai se moldar de acordo com a necessidade e movimentos sociais de 

determinados grupos. (PAIVA, BISPO, 2014, p 6). 

São instrumentos fundamentais da comunicação mediada por computador que tornam o 

entendimento e a representatividade emocional no contexto do ciberespaço, lugar em que a 

comunicação se torna dependente de artifícios criativos para que possa ser mais dinâmica e 

atrativa. 

 

 

 

 



42 
 

1.6 PRODUÇÃO DE CONTEÚDO PARA INSTAGRAM 

2.6.1 O instagram 

O Instagram é um a rede social que surgiu em 2010, idealizado pelo engenheiro de programação 

Mike Systrom e o brasileiro Mike Krieger. De acordo com o jornal Estadão, o objetivo do 

aplicativo era resgatar a nostalgia do instantâneo reproduzido pela clássica Polaroids.20 A 

interação se dava apenas através de curtidas em forma de coração e comentários e os usuários 

tinha a possibilidade de editar as fotos publicadas através de filtros pré-definidos pelo 

aplicativos. Além disso, as imagens eram compartilhadas acompanhadas de uma legenda e 

apareciam de forma cronológica no feed de notícias e no feed do perfil, local onde se estabelece, 

uma galeria de fotos com formato quadrado e que aparecem de 3 em 3 fotos. É também o local 

onde aparece as informações do perfil, como foto, descrição e número de publicações e 

seguidores.  

 

FIGURA 5 - PRINT DO PERFIL DO INSTAGRAM EM 2012 

 
Fonte: Online

21
 

                                                           
20 Câmera fotográfica de filme, cujas fotos revelam-se no ato do disparo 
21 https://www.cultofmac.com/192968/instagram-confirms-its-phasing-out-live-filters-on-ios-but-there-is-a-
workaround-for-now/ 
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A venda do software Instagram para o Facebook, em 2012, fez com que o aplicativo renovasse 

seu layout e ganhasse novas funções. O perfil do usuário pode ser categorizado como públicos 

ou privados, o que significa que o administrador pode permitir ou não que pessoas fora da sua 

rede de seguidores pudesse ver as publicações de seu perfil. O nome no usuário é caracterizado 

por um nickname, um composto de palavras, que normalmente se referenciam ao nome da 

pessoa, acompanhadas do caractere “@”. No perfil também é possível colocar uma descrição 

com no máximo de 150 caracteres que também pode conter uma hiperconexão com um link 

externo e Call To Action22 . Mas a principal característica do Instagram é o álbum de imagens 

compartilhadas com os seguidores em que cada postagens podem conter uma legenda e ser 

veiculadas a uma localização e a marcação de outros perfis dentro do aplicativo. Essas 

postagens só podem ser feitas a partir de dispositivos móveis, apesar da possibilidade de 

visualizá-las através da plataforma web23, disponível desde 2013.   Com o passar dos anos, o 

aplicativo também incorporou a possibilidade de catálogos de venda, onde produtos oferecidos 

pela empresa aparecem em forma de marcação dentro das imagens postadas, facilitando a 

venda. 

A implementação do perfil comercial em 2018, facilitou a entrega de conteúdos por empresas. 

Agora, quem optasse por “mudar a conta para perfil comercial” poderia visualizar como seu 

conteúdo estava sendo entregue através de métricas de alcance 24sobre cada publicação.  Veja 

uma lista de funcionalidades do Instagram na figura 6: 

 

 

 

 

 

 

                                                           
22 Um botão que pode ser personalizado para realizar ligações, mandar email ou seguir  
23 Plataforma web - instagram.com 
24 Elas possibilitam que o usuário tenha dados sobre o gênero, a idade e o horário que  seus seguidores 
visualizam suas postagens. Além de mostrar o número de alcance e interação. 
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FIGURA 6 - DISPOSIÇÃO DE FUNÇÕES DE UM PERFIL NO INSTAGRAN 

 

FONTE: Autoria própria 

 

TABELA 1 - ITENS CLICAVEIS NO INSTAGRAM 

MENU ITENS CLICAVEIS 

1. Feed de Notícias 

2. Busca 

3. Adicionar foto ou 

vídeo 

4. Notificações 

5. Perfil 

 

1. Botão para enviar email 

2. Botão para enviar 

mensagem 

3. Botão para seguir 

4. Sugestão de perfis 

relacionados 

5. Descrição do usuário do 

perfil 

6. Destaques 

7. Feed de Notícias 

8. Hiperlink 

 

9. IGTV 

10. Publicações que o perfil 

foi marcado 

11. Nickname com 

autenticação 

12. Número de publicações 

13. Número de seguidores do 

perfil 

14. Número de perfis que a 

página segue Stories das 

últimas 24 horas 

FONTE: Autoria própria 

 

O Instagram se tornou um aplicativo que vive se reinventando e trazendo novidades que 

permitem a interação entre seguidores. Ao longo dos anos, foram introduzidas funções 
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como lives, vídeos transmitidos ao vivo para seguidores. Um algoritmo novo que mostra 

postagens conforme o nível de interesse do usuário da rede social. E Stories, imagens em 

formato de vídeo ou foto que permanecem por 24 horas disponíveis para a visualização. 

Essa ferramenta instantânea foi uma apropriação feita a partir do sucesso do aplicativo 

snapchat25 em 2011.  Na atualidade, o aplicativo baseia-se na postagem de fotos em um 

perfil pessoal ou comercial onde se é possível curtir, comentar, salvar fotos e enviar por 

direct, mensagem para outros seguidores.  

Além disso, o aplicativo oferece funcionalidades de edição antes da finalização da 

postagem de conteúdo. No formato stories é possível acrescentar uma série de elementos 

listados na tabela 1 e 2 do próximo capítulo. E também antes da finalização da postagem 

no feed, onde uma lista de ajustes, como nitidez, brilho, cor, entre outros, são ofertados 

para que o usuário possa fazer a própria edição da foto. Para a opção de vídeo, é possível 

cortar e escolher uma capa para a publicação sair de acordo com o gosto do usuário.  

A rede social também conta com uma área específica para conversação na qual permite 

envio de fotos, vídeos, emoji, GIFs e áudios como mensagem. Além é claro, de fotos 

instantâneas em formato stories que também podem ser editadas.  

Todos esses recursos giram em torno da principal funcionalidade do Instagram que é a 

circulação de imagens que podem ser modificadas através das ferramentas de edição 

disponibilizadas pelo aplicativo.  A principal característica da rede social, “é colocar a 

fotografia em fluxo de troca permanente, seja em uma galeria pessoal, seja em áreas de 

armazenamento temporário” (LEMOS;DE SENA, 2018, p.9). Para isso, são utilizados 

recursos estratégicos que permitem o aumento do alcance e da interação. Recursos que 

estabelecem métricas de engajamento. 

O relatório Global Digital Report 2020, feito pela We Are Social em parceria com a 

Hootsuite, apontou que existe 140 milhões de usuários em redes sociais no Brasil. O 

Instagram aparece em quarto lugar no ranking de redes sociais mais usadas no país com 

69 milhões de usuários. Ele fica atrás de Youtube, Facebook e Whatsapp. Mas mesmo 

não sendo o primeiro. A pesquisa mostrou que 47,1% dos respondentes da Social Media 

Trends 2018 declararam que o Instagram é sua rede social preferida, deixando todas as 

                                                           
25 Snapchat é um aplicativo de mensagens com base de imagens temporárias, que ficam online por 24h. 
Com o aplicativo, usuários podem tirar fotos, gravar vídeos, adicionar textos e desenhos à imagem e 
escolher o tempo que a imagem ficará no visor do amigo de sua lista. 

https://wearesocial.com/global-digital-report-2019
https://wearesocial.com/global-digital-report-2019
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outras para trás, até mesmo o Facebook, que ficou com apenas 29,6% dos votos. Além 

disso, a rede se também se destaca pela representatividade das empresas, inovando cada 

vez mais nos formatos de conteúdos e anúncios, ela tem apresentado uma adesão cada 

vez maior daqueles que querem empreender. No Brasil, o crescimento das marcas no 

Instagram foi de 16,9% entre 2017 e 2018, o maior crescimento observado no relatório 

da Social Media Trends 2018. Tantos dados mostram a relevância o Instagram para os 

usuários e por sua vez, justificam a importância de empresas e organizações estarem 

presentes neste ambiente.  

1.6.2 Stories 

Os Stories são uma ferramenta de armazenamento temporário onde imagens de 5 

segundos e vídeos de 15 segundos permanecem por 24 horas disponíveis para a 

visualização de seguidores de um perfil no instagram.  

Os stories foram apropriados pelo Facebook em 2013, quando o aplicativo Snapchat 

recusou 3 bilhões de dólares em sua compra. Ele foi o primeiro aplicativo gratuito de 

fotografia para dispositivos móveis com imagens de armazenamento temporário. A 

função “Minha História”, tinha a principal característica de máscaras em 3d26 e a edição 

de imagens através de filtros e legendas que se posicionavam em frente ao vídeo ou foto 

publicada. Diante do sucesso do Instagram e da recusa de venda, o Facebook decidiu 

lançar sua própria ferramenta de stories em seus aplicativos. Assim, os Stories foram 

feitos em um primeiro momento no Instagram e posteriormente, nos aplicativos 

Facebook e Whatsapp. Mas a febre não parou por aí. O Youtube implementou a 

ferramenta em sua plataforma em 2018 e o Twitter e o Linkedin também aderiram a ideia 

em 2020.  

Os stories funcionam de maneira dinâmica. São utilizados no Instagram com o objetivo 

de realizar uma atualização contínua do dia-a-dia das pessoas, podendo ser selecionados 

e categorizados através de um mecanismo chamado Destaques. Essa ferramenta foi 

implementada para selecionar o que é relevante manter online por mais que 24h. Foi a 

solução que o Instagram encontrou para tornar as postagens temporárias mais relevantes, 

                                                           
26 O uso dos filtros mais processuais é feito da seguinte forma: os usuários acionam a câmera frontal dos 
dispositivos, o software reconhece a estrutura facial e oferta uma imagem do seu rosto já modificada em 
forma de vídeo, ou seja, esse processo de modificação de imagens ocorre antes e durante a captura 
(RISSE, 2017, p.8) 
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sem que elas sejam perdidas pelos seguidores após um dia. No perfil de cada usuário, seja 

comercial ou não, os Destaques aparecem entre a descrição do perfil e a galeria de fotos 

como na imagem 7. 

 

FIGURA 7 - POSIÇÃO DOS DESTAQUES NO PERFIL DO INSTAGRAM 

 

Fonte: autoria própria 

 

Para os usuários comuns isso representa resgatar aquela foto ou vídeo que ficou 

interessante. Mas para empresas, o destaque proporciona a chance de ressaltar quais 

notícias ou coberturas foram importantes e merecem atenção especial, como um assunto 

noticiado que está em alta e que tem um número alto de procura. É também uma maneira 

de destacar uma reportagem feita em formato para stories e que merece ser 

disponibilizada por mais tempo. Esse modelo permite uma característica básica do 

webjornalismo que é a memória, e sua capacidade de retomada de um conteúdo.   

Já os stories não categorizados em destaques, ou seja, aquelas imagens que vão ficar 

apenas por 24 horas. Aparecem quando clicamos na foto do perfil de alguém ou no feed 

de notícias, onde eles estão localizados na parte superior do instagram, e se apresentam 

em formato redondo, organizados em lista horizontal. A primeira imagem pertence ao 

perfil e as outras, são de perfis de pessoas seguidas pelo usuário. Neste campo, é válido 

lembrar que stories de outras pessoas aparecem mais frequentemente de acordo com o 

nível de engajamento que você tem dentro do aplicativo com essa pessoa. Isso significa 

dizer, que quanto mais um perfil assiste os stories de um perfil B, mais os stories do perfil 
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B vão aparecer na tela do perfil A, mas isso está associado também com a interatividade 

do feed entre os perfis. 

Existem alguns objetivos básicos intrínsecos na relação de pessoas que assistem stories e 

que permeiam a construção e o consumo de suas narrativas. Isso quer dizer que as atitudes 

de consumo para stories são baseadas em alguns interesses que estão no subconsciente. 

São o “(1) o caráter cotidiano, (2) a efemeridade, (3) o aspecto imagético, (4) o caráter 

dialógico e (5) o entretenimento” (BARROS, 2017, P. 196). Ou seja, os stories funcionam 

de maneira dinâmica e se tornam interessantes por não serem formais e iguais uns aos 

outros. Cada cena é diferente, conta uma história diferente e proporciona um tempo de 

conversação diferente.  

Tal como era no Snapchat, as funções de filtro, salvar, desenha e inserir texto (Tabela 2) 

se mantiveram, sendo que posteriormente, outras ferramentas foram implementadas como 

filtros em 3d, live, gifs, caixas de pergunta e gamificação. De acordo com Barros 

(2017.p197), essas postagens temporárias do cotidiano, têm um potencial de engajar os 

usuários a acompanhar narrativas como forma de entretenimento. O que corrobora para o 

alcance de uma cobertura jornalística de reportagens ou acontecimentos de grande 

procura ou ainda sobre coberturas instantâneas de acontecimentos. Segundo dados do 

próprio Instagram, o potencial dos stories em termos de visualizações é muito poderoso, 

principalmente para perfis comerciais, já que eles têm 30% mais visualizações do que os 

perfis pessoais, ou seja, as pessoas gostam de acompanhar as histórias.  

 

TABELA 2 -  RECURSOS E FERRAMENTAS DO INSTAGRAM 

Escrever Ferramenta que possibilita o criador, inserir texto na imagem. A mensagem 

escolhida tem 5 tipos de fonte que podem ser sublinhadas ou não. Além 

disso, suas cores podem ser alteradas. 

Desenhar Uma ferramenta parecida com o pincel do paint, no qual conta com 4 tipos 

de pincéis e uma borracha. Nessa ferramenta o tamanho do pincel que 

aparece em formato redondo pode ser alterado com uma barra de rolagem 

e as cores podem ser alteradas também. Além desta opções, o criador 

também pode voltar as alterações.  

Interação Onde constam Ferramentas de interação e imagem, listadas na tabela 2 

Salvar Botão que permite salvar a imagem criada nos stories. 

Link Botão que permite acrescentar um link clicável na imagem. Para contas com 

poucos seguidores, essa opção aparece apenas para levar ao usuário, para o 
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IGTV27. Para contas com mais de 10 mil seguidores, o link pode ser para 

qualquer site a partir do deslize para cima nos stories. As duas opções de 

link levam o usuário para o destino, quando ele arrasta o dedo, da parte mais 

inferior da tela, para cima. 

Filtros 12 filtros são disponibilizados com o objetivo de alterar as cores da imagem 

Efeitos 3D Copiado/Inspirado do Snapchat, são filtros animados que podem aplicar 

elementos ao rosto do usuário, como máscaras que simulam animais e 

personagens, molduras customizadas ou formas gráficas em movimento. 

Além disso, ainda há a opção de inserir objetos em 3D em posts com o uso 

de realidade aumentada, e efeitos exclusivos criados em parceria com 

celebridades de todo o mundo. 

Chamada Para a Ação A Chamada Para a Ação (Call To Action ou simplesmente CTA) pode ser 

usada quando o criador de conteúdo personaliza os botões na área inicial do 

Instagram e redireciona o internauta. Alguns exemplos de CTA são: Ligue, 

Fale Conosco, Compre. 

FONTE: Autoria própria 

 

Quem está assistindo aos stories de alguém, tem a possibilidade de clicar do lado esquerdo 

da foto e voltar uma imagem para traz. Clicando do lado direito, ela pula para frente, 

adiantando uma imagem. E clicando no meio é possível pausar a imagem por mais tempo. 

Essas atitudes por si só já são uma interação entre conectores vista por Recuero (2014, p) 

no capítulo 3.  

No âmbito do Instagram e das redes sociais como um todo, a interação e o engajamento 

são fundamentais para que o algoritmo entenda quais relações prevalecem para 

determinado indivíduo da rede e quem tem prioridade de mostrar o conteúdo para 

determinadas pessoas. Dessa forma, todos as curtidas, comentários e mensagens diretas 

podem motivar para que a sequência aparece primeiro em um perfil.  

Uma forma de aumentar o interesse de um espectador para o conteúdo produzido no 

instagram é cativar as pessoas através de narrativa construídas com o objetivo de contar 

uma história ou noticiar algo. E é nesse ponto em que o jornalismo se encaixa com a 

ferramenta stories. 

Entendemos que a narrativa jornalística é um permanente jogo entre os 

efeitos de real e outros efeitos de sentido (a comoção, a dor, a 

compaixão, a ironia, o riso, etc.), mais ou menos exacerbados pela 

linguagem dramática das notícias. Procura sempre vincular os fatos ao 

mundo físico, mas cria incessantemente efeitos catárticos. É um 

permanente jogo entre as intenções do jornalista e as interpretações do 

                                                           
27 IGTV é um aplicativo de vídeo do Instagram para Android e iOS, pertencente ao Facebook. Este 
aplicativo permite vídeos mais longos em comparação com o Instagram. Embora o IGTV esteja disponível 
como um aplicativo independente, a funcionalidade básica também está disponível no aplicativo e no site 
do Instagram. 
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receptor. É polissêmica, intersubjetiva, híbrida, transita 

contraditoriamente nas fronteiras entre o objetivo e o subjetivo, 

denotação e conotação, descrição fática e narração metafórica, realia e 

poética. Transita entre premissas verossímeis (eikós) ou menos 

verossímeis (éndoxon), logos e mythos. (MOTTA, Luiz Gonzaga, 

2007.p.9) 

Essa fala se encontra com o fato de o instastories ser uma ferramenta de imagens e essa 

é uma das premissas da fotojornalismo e do audiovisual. De acordo com Lima (1988), a 

leitura de uma fotográfica é bidimensional e prospectiva e ela se dá de acordo com os 

componentes dentro da imagem. No caso da fotojornalismo essa composição acontece a 

partir de uma boa iluminação, profundidade de campo e da presença de um sujeito, 

circunstância e ambiente que não necessariamente precisam estarem todos juntos. Além 

disso ainda estão presentes na composição de uma foto a relação espaço e tempo, ou seja, 

época, situação econômica, política e cultural. 

1.6.3 Considerações para a aplicação narrativa ideal no instastories 

No início, as imagens eram modificadas com a pintura, depois as fotografias eram 

modificadas no ato da revelação e a chegada tecnologia digital trouxe ferramentas de 

edição como o Photoshop28. Mas nenhuma delas era instantânea. Todas demandam tempo 

e profissionais qualificados para o manuseio das técnicas utilizadas.  

Todavia, aplicativos como o Instagram vieram para modificar mais uma vez essas 

técnicas, investindo em ferramentas de edição de uso facilitado para o usuário. As 

imagens nos Stories são feitas a partir de uma foto ou vídeo instantâneo, gravado na hora, 

ou de uma galeria particular do usuário. Essa imagem pode ser editada de diversas formas 

antes de serem publicadas. No entanto, a ferramenta tem um formato próprio e assim 

como o audiovisual deve ser feito no tamanho 1080x1920 horizontal para ser transmitido 

na tv, nos stories, a mesma regra se aplica, mas no sentido vertical. Isso não é uma regra, 

o instagram permite que imagens horizontais sejam publicadas nos stories, mas essa 

prática pode gerar a sensação de amadorismo sobre o autor do conteúdo. Essa sensação 

ocorre porque a ferramenta é vertical, proporcional ao formato do celular que é 

visualizado em pé. Então uma imagem que não preenche a tela, denuncia que ela foi feita 

para outra finalidade e principalmente fora do aplicativo. Yago Alves(2019, P123) expõe 

que além disso, outros fatores podem demonstrar amadorismo, como o mau uso de pincéis 

                                                           
28 Ferramenta de edição de fotos digitais em desktop 
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e tipografias mal colocadas. Mas essa enfermidade foi uma das características que 

supervalorizou o uso do InstaStories, junto com a praticidade de interação que se dá pelo 

toque na tela. E justamente por esse motivo é tão difícil enxergar a ferramenta como um 

local de presença de narrativas profissionais. A questão aqui é que não é errado usar as 

ferramentas que o aplicativo proporciona, pois a maior parte da audiência está em 

publicações efêmeras, mas elas devem ser usadas com moderação e cuidado.  

A autora Lorena Risse (2017,P8) complementa essa ideia sobre o ato de fazer imagens 

temporárias e a construção instantânea através da pós-produção dizendo que: 

Hoje, embora seja comum que as técnicas de modificação da imagem 

digital sejam aplicadas após a captura, com a pós-produção, há um 

investimento grande por parte dos aplicativos de incitar uma cultura de 

manipulação processual, ou ainda de meta-imagens, imagens que são 

sobrepostas umas às outras com o intuito de formar uma terceira 

imagem, um blend de virtualidades, que pode ser encontrado em 

construtos específicos como os chamados filtros. Eles nada mais são 

do que elementos que são adicionados à imagem enquanto a ela está 

sendo gerada ou posteriormente, como uma colagem.(RISSE, 2017, 

P8) 

Uma imagem por si só é capaz de gerar sentido através de seus ângulos composições, 

cores e enquadramentos. Mas a inclusão de novos atributos na imagem, podem qualificar, 

explicar ou ainda direcionar sobre o sentido que o autor deseja que esse conteúdo tenha.  

Veja na figura 8, a imagem do pôr do sol sozinha mostra algo bonito. Mas a mesma 

imagem com um desenho de coração mostra que o autor ama aquela imagem na qual ela 

está registrando. 

 

FIGURA 8 - PRINT DE TELAS COM FERRAMENTA DO INSTAGRAM EM 2020 

 
FONTE: Autoria própria 
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Através dessas composições, surgem diferentes ferramentas de interação social digital 

nos stories. Como caixa de mensagem personalizada, enquetes, localizador, filtros 3d e 

até a possibilidade de gamificação. Essas ferramentas são responsáveis para que relações 

estabelecidas entre os indivíduos de uma rede se perpetuem através do engajamento. Veja 

na tabela 2 quais são as ferramentas disponibilizadas pelo aplicativo para que o usuário 

possa interagir e provocar sentido nos seus seguidores. 

 

TABELA 3  - RECURSOS E FERRAMENTAS DO STORIES 

RECURSO OU 

FERRAMENTA 

DESCRIÇÃO 

Localização A ferramenta permite que o usuário insira uma localização, que pode ser real 

ou não, desde que esteja cadastrada no Facebook a partir de 

georreferenciamento. 

Menção A ferramenta permite que um usuário seja marcado na postagem. Basta 

acrescentar seu subnick e ele automaticamente será mencionado. A partir 

dessa marcação, o usuário que visualizar a postagem poderá clicar e acessar o 

perfil mencionado na foto. 

Hashtag Hashtag é a união de uma palavra com o símbolo da cerquilha (#), ou “jogo 

da velha”. A Hashtag é usada nas redes sociais com o objetivo de direcionar 

o usuário para uma página com publicações sobre o mesmo tópico 

Música A ferramenta Música foi acrescentada para que os usuários pudessem 

adicionar uma trilha sonora com duração de 15 segundos em suas postagens. 

Para essa ferramenta, existem 6 possibilidades de inserção na imagem. 4 delas 

são em formato de legenda, na qual apresentam a letra da música enquanto ela 

toca e as outras 2 aparecem apenas com uma imagem de capa para a música 

Enquete Essa ferramenta possibilita a interação. Sua inserção, normalmente, apresenta 

uma pergunta com duas possibilidades de escola, onde o público pode clicar. 

As opções escolhidas aparecem na aba de informações sobre quem visualizou 

aquele stories. 

GIF Os GIFs, são responsáveis por transmitir sensações dentro dos stories. São 

imagens animadas que podem ser acrescentadas para dizer que um conteúdo 

é triste ou alegre. Ou para indicar informações importantes. A plataforma 

disponibiliza milhares de gifs que podem ser usados de acordo com a 

criatividade de quem está fazendo stories. Além disso, eles podem ser 

selecionados através de uma campo de busca no qual o usuário pode procurar 

a imagem desejada por palavras chaves. 

Pergunta Uma ferramenta que abre em formato de box, com uma pergunta e uma area 

clicável para resposta. Essa caixa pode ter sua cor trocada pelo usuário que 

está criando a postagem e também editar a pergunta que direciona a caixa. 

Contagem Regressiva Essa ferramenta permite que o criador da postagem estipule uma data com 

algum objetivo. Ela será acrescentada ao stories como um box que pode ter 

sua cor editada. Desta forma a contagem fica salva para ser usada a qualquer 

momento antes da data estipulada. No dia que a contagem terminar, ela 
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interagem com as pessoas que abrirem o stories, soltado confetes, 

transmitindo uma sensação de comemoração. 

Termômetro Um ferramenta que funciona como um termômetro. Os usuários que está 

visualizando, clicam em um emoticon e o arrasta pelo percurso de uma linha. 

Quanto mais perto do fim da linha ficar o emoticon, então melhor é aquela 

postagem. Serve como resposta do público sobre o conteúdo publicado. Nessa 

ferramenta em formato de box cumprido, o emoticom pode ser editado para 

40 opções diferentes, além de ter sua cor alterada também. 

Teste Uma ferramenta de gamificação29. Nela, uma pergunta é lançada com até 

quatro possibilidades de resposta. A resposta correta é escolhida pelo criador 

da postagem. Quando o usuário escolhe a pergunta correta, a opção fica verde, 

quando a resposta está errada, fica vermelho. O game é inserido como box 

também e pode ter sua cor e pergunta editada.  

Temperatura A temperatura não pode ser editada e normalmente é carregada de acordo com 

a geolocalização do usuário. Ao clicar na imagem o usuário pode escolher 

entre 3 formatos diferentes de inserção. Graus Celsius e Fahrenheit, um sol e 

um sol amarelo com a temperatura.  

Foto A foto é disponibilizada para aplicativos android apenas como selfie, e pode 

ter o formato, redondo, quadrado e com as bordas dissolvidas. Mas aplicativos 

IOS permitem que o usuário copie uma foto para a área de transferência de e 

cole dentro dos stories. 

Figurinhas São figuras parecidas com os gifs, mas estáticas. O Instagram disponibiliza 

um catalogo próprio dos stickers mas também lança figuras comemorativas 

que aparecem por um determinado período em alguma época do ano.  

Emoticons São imagens pequenas. do tamanho de caracteres, que traduzem ou 

transmitem o estado psicológico, emotivo, de quem os emprega, por meio de 

ícones ilustrativos de uma expressão facial. 

FONTE: Autoria própria 

 

Essas ferramentas interativas podem ser utilizadas por qualquer usuário. E elas são 

importantes pois facilitam que o aplicativo entenda quem curte o conteúdo e de quem. 

Dentro desse contexto e dessas mudanças tecnológicas, está a comunicação e os veículos 

de informação. Como já referido, o instagram é um ótimo meio para se colocar narrativas 

e propagar conteúdo informativo de jornais. E para que o conteúdo seja agradável para 

público, o jornal precisa pensar como utilizar o instagram e suas ferramentas para manter-

se não só ativo no feed como lido e engajado por seus seguidores.  

Por isso, o ideal é que uma narrativa tenha início, meio e fim. Atenda as regras de 

composição e mantenha um perfil multimidiático, incluindo foto, vídeo, texto, som e a 

inclusão de ferramentas do próprio instagram como stickers, enquetes, e demais 

                                                           
29 Gamificação é originária do termo em inglês “gamification”, e trata-se do uso de técnicas de jogos, 
majoritariamente virtuais, para cativar pessoas por intermédio de desafios constantes e bonificações.  
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funcionalidades de edição. Além disso, o ideal é que esse conteúdo seja efêmero, ou seja, 

construído dentro do aplicativo 

 

2. METODOLOGIA 

A metodologia deste trabalho foi construída a partir do desejo de entender como os jornais 

mais aclamados do Brasil, construíram narrativas a partir dos stories em destaques, dentro 

de seus perfis no Instagram.  

A partir disso, fizemos uma pesquisa exploratória nos principais jornais tradicionais do 

Brasil como Folha de São Paulo, O Globo, Gaúcha ZH, Diário Catarinense, Extra e 

Estadão. E os principais Jornais e projetos independentes, como Agência Pública, Nexo, 

Ponte, Azmina, The Intercept Brasil, Jornalistas Livres e Mídia Ninja. Entre todos esses, 

escolhemos dois jornais os quais eram os únicos que apresentaram narrativas em formato 

de reportagens construídas e pensadas para stories e cobertura de eventos. O primeiro foi 

Jornal Estadão que têm um perfil de postagens nos stories mais dinâmico, que traz 

chamadas hipermidiáticas diariamente, e que também produziu algumas narrativas do 

gênero escolhido, pensados para a rede social. No entanto, o foco do seu conteúdo para 

este espaço, é baseados no agrupamento de notícias diárias e que formam uma grande 

narrativa cronológica sem fim, assim como todos os outros jornais nacionais.  

O segundo jornal escolhido foi o The Intercept Brasil30, quem diferente dos outros jornais, 

foca seu conteúdo na apresentação tradicional de notícias, ou seja, prefere narrativas em 

formato de reportagem. Ao observar toda a lista de destaques do perfil, percebemos 

existia uma evolução notável na maneira que as reportagens começaram a ser construídas. 

Elas ainda não atingiram um nível elevado na utilizam dos recursos que o instagram 

oferece, comparando com outros jornais, mas apresentam características únicas de um 

perfil nativo digital, que sabe utilizar do meio para colocar uma narrativa multimidiática, 

contendo vídeos, fotos, texto, áudio e outras características.  

O jornal utiliza do espaço da rede social para mostrar reportagens completas, que 

apresentam informações, fontes e elementos que compõem a construção de uma história 

como por exemplo, sons ambientes. Tudo isso é apresentado de uma maneira inovadora 

                                                           
30 Usaremos a siglas TIB para referenciar o objeto empírico a partir dessa parte do texto  
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e desafiadora, com no máximo 4 minutos em sua maioria, dentro dos stories, já que o 

mesmo é um recurso prático de fácil visualização e que é pouco explorado nesse sentido 

pelos demais jornais nacionais já citados.  

Mas como já referido, nem sempre o jornal acertou em como utilizar os stories. Por isso 

neste trabalho, vamos fazer um estudo de caso que de acordo com Yin(2003,p4), é um 

método que permite a investigação holística e significativa dos eventos, tais como, ciclos 

individuais, processos organizacionais, mudanças regionais e maturação de alguns 

setores. O estudo de caso será aliado a duas análises qualitativa, onde através de uma 

tabela de dados, identificamos características em cada conjunto de stories. O dado 

qualitativo é a representação simbólica atribuída a manifestação de um evento (PEREIRA 

.2010. p.21), e que pode ser personalizada de acordo com a pesquisa. Neste caso, faremos 

primeiro uma análise das características do webjornalismo e posteriormente, do formato 

que compõe a narrativa. 

Também faremos uma análise descritiva de cada stories com o objetivo de identificar 

características e contextualizar a construção das narrativas construídas pelo jornal TIB, e 

para finalizar, faremos uma análise comparativa entre os conjuntos de stories em destaque 

para entender como o jornal se apropria da ferramenta para construir essas narrativas e 

como elas evoluíram ao longo do tempo. 

2.1 Estudo de caso  

Escolhemos o método estudo de caso, por ser uma “estratégia para pesquisa empírica 

empregada para a investigação de um fenômeno contemporâneo, em seu contexto real, 

possibilitando a explicação de ligações causais de situações singulares” (YIN, 2008,p4). 

O jornal The Intercept Brasil conta com 31 destaques, ou seja, conjunto de stories, até o 

dia 20 de junho de 2020, que misturam reportagens com um conteúdo mais tradicional, 

adaptado para a mídia, cobertura de manifestações, chamadas hipermidiáticas, diário de 

dia-a-dia, entrevistas e até wallpapers. No entanto, para esta pesquisa, selecionamos 4 

destaques do perfil, selecionados a partir da análise do seu desenvolvimento ao longo do 

tempo e listados no quadro abaixo: 
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TABELA 4 - DESTAQUES ESCOLHIDOS PARA ANÁLISE 

ABREVIAÇÃO DESTAQUE MÊS/ ANO MOTIVO DE ESCOLHA 

EPM Enquadro PM   Abril de 2019 Primeiro destaque de stories apresentado 

no perfil 

15M #15M -  Maio 2019 Cobertura de evento e primeira quebra no 

estilo de formato utilizado que até então 

era apenas de reportagens 

BXC Borel x Covid  Maio 2020 Última reportagem feita pelo jornal e que 

apresenta recursos de multimídia e 

ferramentas do Instagram. 

JNR J. Filho na Rua Junho de 2020 Última cobertura de evento feita pelo 

jornal e que apresenta recursos de 

multimídia e ferramentas do Instagram. 

Fonte: Autoria Própria 

 

2.2 Critérios de análise 

O segundo passo desta metodologia foi fazer uma análise qualitativa sobre os objetos 

escolhidos com intenção de atender ao nosso objetivo específico de mapear quais são 

formatos multimidiáticos utilizados pelo conteúdo; identificar os tipos de narrativa 

utilizada nos stories e características do webjornalismo; e conceituar quais os tipos de 

ferramentas de produção foram apresentadas para entregar a mensagem. Esse modelo 

quanlitativo se encaixa com essa pesquisa pois o acompanhamento dos dados coletados 

permite uma “atividade reflexiva que resulta num conjunto de notas de análise que guiam 

o processo. Estas notas possibilitam registrar o processo e constituem importante ajuda 

para o desenvolvimento conceitual. A autora Arillda Godoy (1995,p13) considera que 

devemos olhar o objeto como um todo, entendendo que todos os dados são importantes e 

devem ser analisados.  

Não existe uma regra de formatação para a pesquisa qualitativa e por isso, ela depende 

muito de como o pesquisador pretende levá-la. Neste caso, nossa primeira tarefa foi 

qualificar quais características do webjornalismo estavam presentes no nosso objeto 

empírico.  
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Lembrando que são 7 características listadas por Canavilhas (2007). Hipermidialidade 

responsável pela arquitetura da notícia. Multimidialidade, associada ao uso de recursos 

midiáticos. Interatividade ligada a qualquer possibilidade de participação do público. 

Memória relativa a oportunidade de ser salva para futuras consultas ao material. 

Instantaneidade associada a rapidez de publicação. Personalização ligada ao formato 

responsivo de tela ou de consumo do leitor. E ubiquidade relacionada a ligação de dados 

externos, geolocalizadores e marcações.  

 

TABELA 5 - CARACTERÍSTICAS DO WEBJORNALISMO ENCONTRADAS NOS STORIES 

WEBJORNALISMO EPM 15M BXC JNR 

HIPERTEXTUALIDADE X X  X 

MULTIMIDIALIDADE X X X X 

INTERATIVIDADE X X X X 

MEMÓRIA X X X X 

INSTANTANEIDADE  X  X 

PERSONALIZAÇÃO X  X X 

UBIQUIDADE  X  X 

FONTE: Autoria própria 

 

Como podemos observar as características do webjornalismo estão muito presentes em 

todos os stories. Vamos contextualizá-las na análise descritiva deste trabalho.  Mas ates 

desse passo, vamos fazer a segunda análise qualitativa desta pesquisa, na qual pretende 

ampliar o entendimento sobre formatos multimidiáticos utilizados pelo jornal TIB.  Para 

organizar essa metodologia, partimos de uma tabela onde estipulamos 3 grupos de 

características contidas em cada destaque escolhido. 
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2.2.1 Formato narrativo 

O primeiro grupo foi dedicados a duas classificações de formato narrativo jornalístico: 

Reportagem e Cobertura de Evento. Entendemos que existe uma diversidade de produtos 

comunicacionais que poderiam estar nessa pesquisa. Mas sob a justificativa de 

delimitação do corpus, escolhemos 2 maneiras que apresentaram características de uma 

narrativa com início, meio e fim.  

O formato narrativo de Cobertura de Eventos pode acontecer de diferentes formas dentro 

dos stories, como uma sequência livre, como apropriação do jornalismo cidadão ou 

colaborativo entre colegas em diferentes lugares. No caso deste trabalho contamos com 2 

conjuntos de stories que acompanham manifestações na rua em tempo real. 

Já a reportagem é um gênero narrativo e é pouco valorizada no perfil da maioria dos 

jornais no Instagram. Podemos dizer que nos stories, ela se dá em múltiplos formatos 

imagéticos podendo se aproximar da foto-reportagem. A diferença é que a ferramenta 

permite que foto, vídeo, texto e voz se complementem na construção da narrativa 

reportagem de maneira dinâmica. 

Os próximos 2 grupos foram baseadas na pesquisa de formatos narrativo de Yago 

(2019,p87), no qual apresenta tipos de narrativas feitas nos stories. Não utilizaremos elas 

como um todo, porque são uma análise de stories diários. Nesse caso, estamos 

pesquisando a narrativa construída em um conjunto de stories em destaque.  E também 

encontramos outras características para além delas. Por isso, consideramos que as 

nomenclaturas que serão listadas abaixo, seriam melhor colocadas de forma dividida. 

2.2.2 Formato multimidiático 

O segundo grupo de características da tabela foi classificado como formatos 

multimidiáticos. Aqui começamos a entender como de fato, o jornal The Intercept Brasil 

se comporta para transmitir narrativas.  Nessa parte na análise, identificamos qual o tipo 

de mídia é utilizada no produto comunicacional do conjunto de stories selecionado. Nele, 

pode haver fotos, vídeos, voz que inclui narração ou qualquer pessoa falando, som que 

pode ser uma trilha sonora ou ambiente, e texto. 
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Foto ou Vídeo:31 É quando uma foto ou vídeo está associada à narrativa, seja sozinha ou 

no fundo da informação. Geralmente tem caráter jornalístico, mas também podem ser 

colaborativas, vindas por meio de seguidores. Essas imagens também podem ser editadas 

por aplicações externas ou próprias do instagram.  

Foto em movimento:32 É quando uma foto é transformada em vídeo através de uma 

aplicação externa, pois a imagem desliza na tela. Essa conclusão se confirma porque o 

instagram não apresenta edição de vídeo em suas ferramentas de stories.  Geralmente é 

apresentada ao fundo de uma informação de texto. 

Texto: também chamada por Yago como narrativa textual, essa mídia é apresentada com 

uma tipografia feita em aplicação externa ou pelas próprias ferramentas do instagram. 

Ela permite a colocação de legenda nas fotos ou o acréscimo de informações relevantes.  

Voz ou Som:33 É quando a narrativa apresenta alguém falando ou narrando enquanto 

outras imagens aparecem na tela. também é quando existe uma trilha sonora 

acompanhando a imagem. 

2.2.3 Ferramentas de produção 

O último grupo de características é o que chamamos de Ferramentas de Produção. Ele 

busca entender que tipo de técnica o jornalista utilizou na totalidade da sua produção, 

para transmitir aquele conteúdo.  

Jornalista Selfie:34 O profissional se coloca falando em frente a câmera do smartphone. 

Uma ação parecida com a passagem de um audiovisual. “Quando o veículo constrói um 

conteúdo nesse formato narrativo, ele está utilizando a forma mais completa de se 

apropriar das mídias sociais de imagens instantâneas como espaço de difusão da 

informação” (YAGO, 2019. p87).  

Fonte falando:35 Qualquer imagem feita de um momento onde um ator principal está 

falando e enquanto isso, o jornalista filma e utiliza aquela fala no seu conteúdo. também 

                                                           
31 Característica encontrada pela pesquisa 
32 Característica encontrada pela pesquisa 
33 Característica encontrada pela pesquisa 
34 Nomenclatura adaptada de pesquisa de Yago Alves(2019) 
35 Nomenclatura adaptada de pesquisa de Yago Alves(2019) 
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caracterizada por entrevistas. Yago (2019) considera como um formato narrativo onde 

existe pergunta e resposta entre jornalista e fonte.  

Ferramentas do Instagram:36 É qualquer recurso de texto, gif, interação ou edição 

advinda dos recursos oferecidos na barra de ferramentas do próprio aplicativo. Assim 

como colocadas na tabela 2 do capítulo anterior. 

Convite hipermidiático:37 É quando o stories apresenta um botão ou uma chamada para 

ação (Call to Action). O autor Yago divide esse item em 4 opções. Narrativa Textual 

Hipermidiática que é quando o texto das legendas está em formato de notícia e 

correlacionado com um hiperlink que leva para uma página externa. Narrativa de 

Chamada Hipermidiática  é quando o stories se apresenta como uma espécie de capa com 

o título da notícia e o botão de hiperlink. Narrativa Convite que é quando o próprio 

jornalista grava um convite para que o público assista ou veja algo externo ou posterior 

àquele momento. E Narrativa Convite Hipermidiática que é semelhante Narrativa 

Convite, mas apresenta o botão hipermidiático. O autor não apresenta esses termos como 

uma única categoria. No entanto, decidimos nomeá-las apenas como Convite 

Hipermidiático, pois entendemos que nessa pesquisa, essa característica se apresenta 

como uma ferramenta de produção que facilita o acesso à informação para o público.  

 

TABELA 6 - GRUPOS DE CARACTERÍSTICAS ENCONTRADOS NOS STORIES 

FORMATO NARRATIVO FORMATOS MULTIMÍDIA FERRAMENTAS DE 

PRODUÇÃO 

1. Cobertura de evento 

2. Reportagem 

1. Foto 

2. Foto em movimento 

3. Vídeo 

4. Vós/Som 

5. Texto 

1. Jornalista Selfie 

2. Fontes falando 

3. Ferramentas do 

instagram 

4. Convite hipermidiático 

FONTE: Adaptação de Yago(2018) 

 

                                                           
36 Característica encontrada pela pesquisa 
37 Nomenclatura adaptada de pesquisa de Yago Alves(2019) 
 



61 
 

Desta forma, realizamos uma análise qualitativa das características que cada conjunto de 

stories tinha para depois realizarmos a análise descritiva. E apresentaremos os dados desta 

tabela individualmente na descrição de cada objeto analisado.  

 

TABELA 7 - CARACTERÍSTICAS ENCONTRADAS NOS STORIES 

GRUPOS CARACTERÍSTICAS  EPM 15M CXB JNR 

Formato  

Narrativo  

Cobertura de Evento  x  x 

Reportagem x  x  

Formato 

Multimidiático 

Foto  x   

Foto em Movimento x  x  

Vídeo  x x x 

Texto x x  x 

Narração /Som x x x x 

Ferramentas de 

Produção 

Convite Hipermidiatico x x x x 

Fonte  x x x 

Jornalista Selfie   x x 

Ferramentas do Instagram   x  x 

FONTE: Autoria própria 

 

Como podemos observar na tabela, nenhum conjunto de stories obteve todas as 

características, o que faz cada grupo de stories se tornar único em seu formato. Para 

entendermos melhor a relação na evolução das narrativas nos stories do jornal The 

Intercept Brasil, vamos analisar cada conjunto em formato descritivo, contextualizando o 

tema dos stories com cada característica encontrada nestas 2 tabelas qualitativas. Em 

alguns conjuntos foi necessária uma análise quantitativa com o objetivo de delimitar o 

corpus dentro do conjunto e explicar melhor o seu comportamento. 
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3. ANALISES 

3.1 Enquadro pm 

 

TABELA 8 - CARACTERÍSTICAS QUALITATIVAS DO EPM 

FORMATO STORIES  CARACTERISTICAS DO 

WEBJORNALISMO   

Formato 

narrativo  

Reportagem X Hipermidialidade X 

Formato 

multimidiático 

Foto em movimento X Multimidialidade X 

Texto X INTERATIVIDADE X 

Narração /Som X MEMÓRIA X 

Ferramentas de 

Produção 

Convite Hiper X INSTANTANEIDADE  

   PERSONALIZAÇÃO X 

   UBIQUIDADE  

FONTE: Autoria própria 

 

 

Formato narrativo e contexto  

Enquadro PM é a o título no Instagram para o resumo de um relato em forma de narrativa 

que fala sobre a abordagem violenta da Polícia Militar com as pessoas negras na favela. 

No conjunto de destaques ela, forma uma narrativa resumida de uma reportagem. Em sua 

origem, ela tem um formato cronológico, onde um jornalista do TIB, conta sobre a rotina 

da relação entre polícia e moradores da favela e um resumo da sequência de 10 

abordagens que aconteceram em um período de 5 meses.  

Esse destaque conta com um conjunto de 5 stories que funcionam como uma reportagem 

pequena, mas que na verdade é uma chamada hipermidiática (Yago, 2019) para uma 

grande reportagem localizada no site do jornal. É um conteúdo feito em texto e vídeo que 

traz um botão, no qual se clicado, leva a uma página externa ao instagram. 
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Figura 9 – STORIE DO CONJUNTO EPM 

 

 

FONTE: Print screen da tela e autoria própria 

 

Formato Multimídia 

O formato multimidiático deste conteúdo é organizado dentro de um vídeo que conta uma 

narrativa com 4 stories e uma trilha sonora que se mantém constante ao longo da 

narrativa. Apesar de ter um formato mais duro esse modelo atende aos critérios de 

webjornalismo. Ele é hipermidiático e interativo em seu último stories por apresentar um 

link externo. Ele tem memória já que está destacado no perfil do jornal. Ele também é 

multimidiático e personalizado por apresentar imagem, áudio e texto, formatado para 
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preencher a tela inteira, embora seja um pouco pobre na variedade e na enfermidade já 

que é moldado externamente como vamos explicar posteriormente.  

1 stories: Ele começa com uma imagem em formato de capa (figura 9), um stories inicial 

que sintetiza o conteúdo da reportagem. Nele está escrito "Tu, tu e tu, desce". Essa frase 

faz referência a uma fala feita pelos policiais que aparecem na reportagem original, fora 

do Instagram. Também há uma legenda dizendo "Suspeito profissional, bacharel, pós-

graduando em tomar geral, Um diário de um jovem negro morando numa favela do Rio" 

que se refere ao autor e personagem principal da reportagem. A imagem que segue atrás 

está em movimento, ou seja, uma foto que virou vídeo. E o contexto da imagem é uma 

caricatura de policiais com armas na mão.  

2 stories: A continuação segue com imagens de caricatura deslizando ao fundo e uma 

legenda que aparece e desaparece, dizendo “Acordei no domingo com dois agentes do 

Bope com fuzis e toucas abrindo a janela da minha casa”. A imagem do fundo segue o 

mesmo padrão de deslizar, formando um vídeo de uma caricatura de dois policiais. 

3 stories: O terceiro stories é um relato entre aspas e a imagem que acompanha é de uma 

foto 3x4 com o rosto pintado. 

4 stories: Esta parte também apresenta uma imagem em caricatura deslizando com um 

menino sendo abordado pelos policiais e com as mão na parede. A legenda que aparece e 

desaparece é um convite dizendo: Vem que eu vou te contar como o racismo me fez 

chorar hoje, com duas duras em menos de 10 minutos e como é ser um jovem negro 

morador de uma favela no Rio". A legenda está sobreposta em um quadrado branco e 

aparece da esquerda para a direita. Mas e somo com o próprio tempo do Instagram. 

5 storie: O último stories é uma espécie de contracapa da reportagem com a logo do jornal 

e uma legenda pequena dizendo leia mais em The Intercept Brasil. A imagem que segue 

ao fundo tê o padrão de caricatura que desliza e  na parte inferior da imagem, um botão 

que indica: “Ver mais”. Arrastando o dedo, do botão para cima, encontramos um hiperlink 

que leva para a matéria completa no site do jornal.38  Isso está associado com a ideia de 

distribuição multiplataforma onde existe uma convergência com meios digitais. Esta 

                                                           
38 Site de direcionado <https://theintercept.com/2019/02/10/diario-negro-morador-favela-pm/> 

https://theintercept.com/2019/02/10/diario-negro-morador-favela-pm/
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configuração tem como base o movimento de unificação do impresso com a Web e com 

dispositivos móveis, tais como tablets e telefones celulares. (LEMOS, 2005). 

Ferramentas de produção 

Como já referenciado anteriormente, a narrativa apresenta um aspecto de resumo que leva 

para uma matéria escrita, localizada no site do jornal e que está fora do aplicativo 

instagram. Para ser construído, esse conteúdo utilizou-se de uma capa, de trechos do 

texto, imagens que também são colocadas ao longo da reportagem e uma trilha sonora 

que dura a extensão inteira dos 4 stories.  

Da parte visual, percebemos a predominância da cor vermelha que remete à sensação de 

violência e urgência, em todas as imagens que também são caracterizadas por terem o 

formato de caricatura. Também existe uma mesma linha de legenda que aparece da 

esquerda para a direita e depois some da direita para a esquerda e está sobreposta em um 

quadro branco esse formato não parece ter qualquer objetivo sensorial a não ser deixar a 

informação clara e organizadas esteticamente. O material demonstra ter sido editado em 

uma plataforma de vídeo externa e não apresenta nenhuma característica edição colocada 

pelo próprio aplicativo do Instagram a não ser o botão de ver mais.  

Percebemos que as legendas colocadas dentro dos stories são frases de dentro da 

reportagem e que não estão colocadas na ordem que foram empregadas no texto corrido 

original. Mas apresentam uma espécie de spoiler39 do que vai ser falado no texto. A 

impressão gerada no leitor através desse formato de narrativa é a curiosidade para 

entender do que se trata aquele conteúdo. A narrativa dos stories não explica o que o título 

sugere e só ao final, o leitor entende que se trata de uma espécie de resumo em trechos, 

que leva a matéria completa. 

Conseguimos identificar que esse conteúdo é funcional por se tratar de uma obra feita e 

pensada para o formato da tela que os stories oferecem. E que existe uma estratégia de 

levar o leitor a algo. No entanto o conteúdo é pobre na enfermidade que os usuários do 

aplicativo preferem.  

                                                           
39 Spoiler é quando algum site ou alguém revela fatos a respeito do conteúdo de determinado livro, filme, 
série ou jogo. O termo vem do inglês, mais precisamente está relacionado ao verbo “To Spoil”, que 
significa estragar.  
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3.2. #15M 

 

TABELA 9 - CARACTERÍSTICAS QUALITATIVAS DO 15M 

FORMATO STORIES  CARACTERISTICAS DO 

WEBJORNALISMO   

Formato  

Narrativo  

Cobertura de Evento x HIPERMIDIALIDADE X 

Formato 

Multimidiático 

Foto x MULTIMIDIALIDADE X 

Vídeo x INTERATIVIDADE X 

Texto x MEMÓRIA X 

Narração /Som x INSTANTANEIDADE X 

Ferramentas de 

Produção 

Convite Hiper x PERSONALIZAÇÃO  

Fonte x UBIQUIDADE X 

Ferramentas do 

Instagram  

x    

FONTE: Autoria própria 

 

Formato narrativo e contexto  

15M faz referência a 15 de maio e apresenta o aspecto narrativo de cobertura de evento, 

onde as imagens buscam apenas mostrar os acontecimentos. Está data já entrou para a 

História do Brasil como o Dia Nacional da Greve pela Educação. Secundaristas, 

universitários, pós-graduandos, professores e trabalhadores da Educação estiveram 

juntos, em várias cidades brasileiras, em uma verdadeira mobilização nacional, após o 

pronunciamento do governo sobre contingenciamento para a área da educação. A 

insurreição estudantil apresenta-se com um aspecto de cauda longa das manifestações de 

Junho de 201340. Neste caso, as reivindicações reuniram nas ruas, jovens e todos aqueles 

que acreditam em um projeto educacional e que não concordavam com o corte de 30% 

dos recursos das universidades e institutos federais. Além de ser um ato em defesa da 

educação, também se formou uma mobilização contrária à reforma da previdência. 

                                                           
40 Junho de 2013 - Também conhecidos como Manifestações dos 20 centavos, Manifestações de Junho 

ou Jornadas de Junho. Foram várias manifestações populares por todo o país que inicialmente surgiram 
para contestar os aumentos nas tarifas de transporte público, principalmente nas principais capitais e 
depois se estenderam para reivindicações populares em diversos segmentos como corrupção, educação, 
saúde, entre outros.  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Manifesta%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Movimento_Passe_Livre
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FIGURA 10 – STORIES DO CONJUNTO 15M 

 

 

Fonte: Print screen da tela e autoria própria 

 

Formato Multimídia 

Este Destaque é um conjunto de 71 stories e ele apresenta uma grande quantidade de 

características do webjornalismo. Ele é hipermidiático, multimidiático e ubíquo porque 

apresenta ferramentas de marcação de perfil e local, permitindo o usuário a acessar outras 

informações e fazer isso através do toque na tela. Ele tem memória já que está destacado 

no perfil do jornal e também é instantâneo por ter elementos de foto e vídeo feitos na hora 

do acontecimento. Mas não é personalizado, porque apresenta imagem fora do padrão 

estético dos stories, como veremos abaixo 
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O formato multimidiático deste conjunto de stories não têm um padrão e um pensamento 

lógico para a sua disposição. As imagens publicadas nas quais passam a impressão de que 

a redação escolheu diversos fragmentos de fotos e vídeos postados nos stories e publicou 

em um conjunto de destaques com o objetivo de construir uma narrativa. Veja como as 

imagens se comportam 

Texto: Apenas dois stories apresentam legenda. Ao resto, conta com a escrita de hashtags 

e o nome de quem tirou a foto. Esse texto é feito pelas próprias ferramentas do aplicativo 

e nesse quesito encontramos diversas falhas. Como podemos observar na figura 10, o 

texto está deslocado para cima, em alguns casos, ele até fica cortado. Não se teve um 

cuidado com a disposição desses caracteres, uma vez que percebemos palavras cortadas 

em algum ponto. E também consideramos que existe um amadorismo nessa colocação 

que pode ocorrer por causa da falta de experiência com a ferramenta. A enfermidade é 

sim uma coisa boa e que gera engajamento, já que o público gosta deste tipo de postagem, 

mas isso não significa que possa existir uma falta de preocupação estética com o material 

Imagem: O conjunto apresenta uma mescla de produtos multimidiáticos, com fotos e 

vídeos verticais, que preenchem toda a tela e horizontais, que não preenchem toda a tela. 

O que sobra da imagem fica em degradê, correspondendo as cores da imagem colocada, 

veja na figura 10 e confira na tabela abaixo a quantidade de séries que se apresenta nos 

formatos citados. 

 

TABELA 10 - FORMATO MULTIMIDIÁTICO ENCONTRADO NOS STORIES 

FOTO 

HORIZONTAL 

FOTO 

VERTICAL 

VÍDEO 

HORIZONTAL 

VÍDEO VERTICAL 

35 4 11 21 

FONTE: Autoria própria 

 

Percebemos que existe um número muito alto de fotos colocadas na horizontal em relação 

ao número de imagens verticais. Fotos horizontais são usadas para site e impresso, mas 

não são adequadas para os stories, já que não preenche toda a tela.  Além disso, a edição 

de imagem, texto e elemento hipermidiático não apresenta um pensamento estético e sim 
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apenas a colocação de elementos que ajudam na distribuição e alcance das imagens já que 

o Instagram possibilita que as hashtags sejam seguidas.  

A apresentação do material que é escrito, se dá através da própria ferramenta de texto que 

o instagram disponibiliza, podendo ou não ter um contorno colorido que não apresenta 

padrão estético entre todas as postagens. Desta forma, podemos dizer que a imagem foi 

editada através do próprio aplicativo. Mas o formato geral das publicações se apresenta 

de uma forma repetida, na qual varia entre publicações de foto ou vídeo cru, ou seja, sem 

nenhuma edição de filtro feita externamente ou pelo próprio aplicativo. 

Ferramentas de produção 

Como já referimos anteriormente, esse conjunto de stories não apresenta características 

de um pensamento estratégico e narrativo para sua publicação. As imagens, variam entre 

fotos e vídeos de manifestações que ocorreram em diversas partes do país. Nelas, os 

vídeos apresentam manifestantes reivindicando suas causas. Apresenta também, apenas 

um depoimento de uma professora que está na manifestação. E as últimas imagens são de 

atitudes extremas como o vídeo um local pegando fogo e pessoas correndo.  

A forma que essas imagens são colocadas não apresentam legenda em sua maioria. 

Apenas contam com a identificação da cidade e do fotografo ou colaborador que fez a 

imagem. Mostrando uma preocupação com o reconhecimento do profissional, mas não 

contextualizando o acontecimento.  Veja na tabela abaixo, como esse conjunto de stories 

buscou contextualizar a narrativa através das ferramentas de produção do instaram. 

 

TABELA 11 - FERRAMENTAS DE PÓS-PRODUÇÃO ENCONTRADO NOS STORIES 

Legenda Marcação 

perfil 

Perfil 

sem link 

Marcação 

local 

Local sem 

link 

Marcação 

de hashtag 

3 34 14 3 43 30 

FONTE: Autoria própria 

 

Foram apenas 4 fotos com legenda e explicação sobre o que se passava na imagem. Destas 

4, todas eram na vertical. Tivemos 34 marcações de perfil de formato hiperlink. ou seja, 

uma ferramenta do próprio aplicativo que pode ser inserido na foto e ao ser clicado 2 
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vezes, redireciona para o perfil de outra pessoa no instagram. Mas outras 14 pessoas 

foram marcadas em forma de texto, colocado pela própria ferramenta. Também tiveram 

46 legendas marcando o lugar onde a imagem ocorria enquanto só 3 destas eram em 

formato de geolocalização uma ferramenta do instagram que redireciona para o mapa do 

local.  

Entendemos que existe um início meio e fim porque o primeiro stories apresenta uma 

legenda sobre o que se trata a imagem e existe um vídeo no final que se passa durante a 

noite e passa a imagem de finalização das manifestações. Mas não há um auto explicação 

ao longo dos stories, apenas o registro do acontecimento. 

 

3.3 Borel x Covid 

 

TABELA 12 - CARACTERÍSTICAS QUALITATIVAS DO BXC 

FORMATO STORIES  CARACTERISTICAS DO 

WEBJORNALISMO   

Formato  

Narrativo  

Reportagem X Hipermidialidade  

Formato 

multimidiático 

 

Foto em movimento X Multimidialidade X 

Vídeo X Interatividade X 

Narração /Som X Memória X 

Ferramentas de 

Produção 

Convite Hiper X Instantaneidade  

Fonte X Personalização X 

Jornalista selfie X Ubiquidade  

FONTE: Autoria própria 

 

Formato narrativo e contexto  

O conjunto de stories têm 9 vídeos e é uma narrativa em formato de reportagem que fala 

sobre uma rádio comunitária do Morro do Borel e a produção feita por ela para combater 
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o coronavírus41. A comunidade é localizada no bairro da Tijuca, na Zona Norte da cidade 

do Rio de Janeiro, e tem uma população estimada em 20 mil habitantes em sua maioria 

de baixa renda. O veículo comunitário, por sua vez, se chama Rádio Grande Tijuca e foi 

fundado em 2001 como ferramenta de luta para os moradores do Borel. A reportagem 

feita pelo TIB, tem o objetivo de mostrar como a Rádio tem contribuído com a luta contra 

o vírus através da comunicação. O Covid-19, é uma doença recém descoberta que gerou 

uma pandemia mundial em 2020. A transmissão do mesmo acontece por meio de 

gotículas, geradas quando uma pessoa infectada tosse, espirra ou exala e por esse motivo, 

é de fácil contágio. O fato gerou uma comoção de toda a sociedade que em pouco tempo, 

fechou comércio, escolas e atividades não essenciais do mundo inteiro. A Rádio Grande 

Tijuca, cumpriu seu papel com a comunidade em alertar sobre os cuidados necessários 

para evitar o contágio da doença e de criticar aqueles que não cumprem as medidas de 

precaução necessárias. 

 

FIGURA 11 – STORIES DO GRUPO BXC 

 

                                                           
41 Vírus que causou uma pandemia mundial em 2020 e forçou o isolamento social 
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FONTE: Print screen da tela e autoria própria 

 

Formato Multimídia 

Essa narrativa, apesar de bem estruturada como veremos, é a que têm menos 

características do webjornalismo. Ela é multimidiática pois apresenta uma boa estrutura 

de vídeos diversos, texto, áudio e trilha sonora. É interativa porque os recursos 

empregados dela, fazem usuário tocar na tela e pausar a imagem para ler o conteúdo e 

podemos dizer que é personalizada por ter imagens adaptadas para a linguagem do 

instagram. Ela não apresenta nenhum recurso hipermidiático e de ubiquidade porque em 

nenhum momento, encontramos recursos clicáveis que levam a outros dados ou uma 

continuação do conteúdo.  

O formato multimídia tem 8 stories que apresenta elementos de foto, vídeo, áudio, trilha 

sonora e legenda. Além disso apresentam um formato de narrativa construída 

propriamente para ser colocada na função destaques do instagram no entanto, edita 

externamente por uma aplicação de vídeo. 

1 Stories  - Esse modelo também apresenta uma capa mas desta vez, com um vídeo em 

formato de foto deslizando pela tela e que contém uma trilha sonora parecida com uma 

abertura de jornal e o título da matéria: “Diário do Coronavírus: Rádio Comunitária do 

Morro do Borel no combate ao coronavírus”. Neste item percebemos uma preocupação 

em apresentar o conteúdo e dar capa a ele.  
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2 Stories - O jornalista Igor Soares aparece de frente pra câmera em uma escada da 

comunidade. Ele se apresenta e apresenta um resumo sobre o conteúdo da reportagem. O 

aspecto do vídeo, apresenta semelhança com o que chamamos de passagem em 

reportagens audiovisuais, onde o jornalista, fica em frente da câmera falando sobre o 

assunto. Mas podemos encaixar esse modelo também como uma narrativa de jornalista 

selfie. De acordo com Yago(2019) esse formato é feito normalmente com  

uma sequência de postagens que inclui introdução (passagem), 

imagens e cenas do acontecimento, voz do repórter em fundo com 

informações do fato e imagens do acontecimento (cenas com off), e, 

em alguns casos, a entrevista com alguma fonte (sonora). Ou seja, 

apresenta todos, ou grande parte, dos elementos da reportagem para a 

televisão. (ALVEZ.2019,87) 

mas nesse caso ele foi feito para introduzir a narrativa.  

3 Stories-  Um vídeo de legendas que apresenta como fundo, uma foto deslizando, com 

imagem das casas no morro do Borel. As legendas aparecem da esquerda para direita 

sobrepostas em uma caixa escura com a opacidade baixa.  Elas apresentam a rádio e 

repetem o que o jornalista já havia falado no stories anterior mostrando duas 

possibilidades de análise. A primeira é a Redundância para fixar a mensagem, como 

ocorre no radiojornalismo. A segunda é a falta de experiência com a ferramenta, que 

acaba repetindo as informações. O vídeo dura 15 segundos enquanto 2 legenda aparece e 

desaparece e o som é a mesma trilha sonora da abertura do primeiro stories.  

4 Stories - Um vídeo dentro do espaço da Rádio com o apresentador fazendo uma 

transmissão de entretenimento com a música "a vida não pode parar". Após 7 segundos, 

há um corte e a imagem do mesmo homem aparece de frente pra tela, sentado em uma 

cadeira que está na frente da sua mesa de trabalho. O homem se apresenta com seu nome 

e sua função na rádio. Ao mesmo tempo, uma legenda em caixa destacada aparece com 

sua identificação, assim como em reportagens e notícias feitas para a tv. É uma linguagem 

que converge com o audiovisual jornalístico. 

5 Stories - É a continuação do depoimento, onde o mesmo homem conta como surgiu a 

Rádio, qual o seu trabalho agora e também falando sobre a comunicação comunitária. 

Esse tipo de imagem é chamado na linguagem para TV de passagem, quando há um 

entredvistado  



74 
 

Stories 6,7,8 - Uma sequência de cortes entre depoimento e imagens de um megafone e 

seu conteúdo de áudio. A imagem de um megafone, posicionado no topo de uma casa 

aparece com o seu áudio original, na qual é uma transmissão da rádio sobre os cuidados 

referentes ao coronavírus. Logo, o entrevistado aparece novamente dando continuidade 

através da opinião pessoal sobre o assunto. A imagem e o som do megafone aparecem em 

seguida criticando aos governantes que não estão dando exemplo para a população. 

Stories 9- Final da imagem do megafone e créditos finais de produção com a mesma trilha 

sonora de abertura e uma foto dizendo Eu Amo o Borel no Fundo. 

Ferramentas de produção 

A reportagem é um conjunto de 9 stories que contém um jornalista, uma fonte, e conteúdo 

adicional gravado. Em todos eles há a logo do Jornal The Intercept Brasil aparece no 

canto superior direito e também, todas as falas são legendadas, esse recurso de legenda é 

uma estratégia vinda da tv, para deixar clara a mensagem, mas no instastóries serve para 

que o usuário veja o conteúdo mesmo sem som e também para que ele clique na tela e 

pause o conteúdo para ler ou voltar e ler novamente. Como uma interatividade seletiva, 

vista como a possibilidade de o utilizador ter o controle sobre a escolha de conteúdos 

(ROST. 2014, p54). 

A produção não apresenta ferramentas de edição produzidas dentro do Instagram e nem 

hiperlinks que leve o usuário a um conteúdo mais completo externamente. Mas por conta 

dos recursos empregados já citados aqui, entendemos que existiu uma edição externa. 

Diferente dos outros conjuntos, percebemos uma edição com tempo estabelecido. 

Enquanto nas outras narrativas, cada stories apresentada uma parte do conteúdo, aqui, 

percebemos um ou dois cores de imagem no mesmo stories de 15 segundos.  

Todas as imagens são pensadas em formato vertical o que configura um pensamento 

digital e que é parte da linguagem para Instagram. Também apresenta uma narrativa 

jornalística com recursos de entrevista, jornalista selfie e áudio.  
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3.5 J. Filho na Rua 

 

TABELA 13 - CARACTERÍSTICAS QUALITATIVAS DO JNR 

FORMATO STORIES  CARACTERISTICAS DO 

WEBJORNALISMO   

Formato  

Narrativo  

Cobertura de Evento X Hipermidialidade X 

Formato 

multimidiático 

 

Vídeo X Multimidialidade X 

Texto X Interatividade X 

Narração /Som X Memória X 

Ferramentas de 

Produção 

Convite Hiper X Instantaneidade X 

Fonte X Personalização X 

Jornalista Selfie X Ubiquidade X 

Ferramentas do 

Instagram 

x    

FONTE: Autoria própria 

 

Formato narrativo e contexto  

A narrativa apresenta característica de cobertura de evento e é feita pelo jornalista João 

Neto Filho durante uma manifestação contra o governo de Jair Bolsonaro, presidente da 

república. As manifestações eram um ato contra o fascismo e a favor da democracia. A 

cobertura aconteceu no dia 7 de junho de 2020, no Largo da Batata em Pinheiros, Zona 

Oeste da capital paulista, e foi convocado por negros, torcidas organizadas dos quatro 

grandes clubes de São Paulo e por movimentos sociais integrantes da Frente Povo Sem 

Medo. A maioria dos manifestantes usava máscara em decorrência da pandemia e 

carregava cartazes antirracistas e antifascistas. Os participantes também gritaram palavras 

de ordem contra Bolsonaro. No início da noite, mais de duas horas após o encerramento 

oficial do ato, um pequeno grupo entrou em confronto com a Polícia Militar.  
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IMAGEM 12 – GRUPO DE STORIES JNR 

 

FONTE: Print screen da tela e autoria própria 

 

Formato Multimidiático 

Esse conjunto apresenta 36 stories e é bem rico em ferramentas de vídeos. Nele são 

explorados diversos aspectos que contribuem para a construção da narrativa em tempo 

real. Como podemos observar na tabela 13 esse foi o único conjunto de stories que 

apresentou todas as características do webjornalismo. Ele é hipermidiático porque 

apresenta links clicáveis e uma boa estrutura de notícia que faz o espectador parar para 

ver seu conteúdo. Ele também apresenta uma vasta multimidialidade de vídeos texto e 

áudio. A interatividade está diretamente ligada mídia quando o usuário precisa clicar para 

ouvir o som ou parar para ler o conteúdo. A memória é caracterizada pelo fato deste 

conjunto de stories estar selecionado como um conteúdo permanente no perfil do jornal. 

A personalização acontece porque asimagem correspondem ao formato da tela, não 

deixando sobrar espaço. E a ubiquidade está relacionada com a utilização de 

geolocalizadores. 
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Texto: Utilizando se de legendas e hiperlinks em formato de marcação de pessoas e 

lugares. Podemos associar o uso dessas ferramentas a Ubiquidade vista por PAVLINK. 

(2014) como uma característica do webjornalismo e que permite a todos acessarem a 

notícia por meio do geolocalizador e assim participar e fornecer sua própria contribuição 

com conteúdos para compartilhamento e distribuição global (PAVLINK. 2014. p160). 

Além disso esses recursos são mediados pelo próprio aplicativo deixando a produção 

genuinamente feia pelo instagram.   

Imagem: todas as imagens são vídeo e podem ter sido feitas pela câmera do celular ou 

pelo próprio aplicativo instagram. O que nos traz efetivamente a atividade do Mojo, 

jornalista móvel que torna a notícia, portátil, personalizado e participativa.  Percebemos 

um o padrão de pós-produção visto Lorena Risse (2017)  como uma capacidade de 

complementar sentido e interação através de ferramentas como legenda, gif, marcação de 

local e marcação de perfil, vindas do próprio aplicativo.  

Som e voz: Essa uma das características mais interessantes deste conjunto de stories. 

Durante toda a produção, o jornalista narra os acontecimentos, o que podemos relacionar 

com a linguagem de rádio e de TV, quando existe um off. Há também uma repetição de 

informações parecida com essa linguagem e o formato deixa a narrativa mais completa. 

Não existe trilha sonora como nos casos anteriores, mas contém o áudio original das 

pessoas na rua gritando suas reivindicações.  

Ferramentas de Produção 

Esse conjunto de stories apresenta uma série de recursos narrativos interessantes para a 

sua produção. Nem sempre as ferramentas estão todas juntas, mas podemos observar na 

tabela abaixo, como os stories se comportam através dos recursos utilizados para 

transmitir a mensagem.  

 

TABELA 14 - STORIES QUE APRESENTAM RECURSOS DE EDIÇÃO DO INSTAGRAM 

LEGENDA MARCAÇÃO PERFIL MARCAÇÃO LOCAL GIF 

23 25 5 28 

FONTE: Autoria própria 
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Como podemos observar, a maioria dos stories tinha uma legenda explicativa seguido de 

um grande número de  gifs. Nesse caso temos um número alto de marcações de perfil mas 

a única pessoa referida dessas marcações é o próprio jornalista. Desvalorizando assim a 

quantidade encontrada dessa ferramenta. A geolocalização foi pouco explorada pela 

quantidade de stories, no entanto ao longo, o personagem com a câmera na mão refere o 

tempo todo o que e onde se passa a imagem.  

Sua construção é baseada na cronologia de acontecimentos que ocorrem através da 

narração do jornalista responsável pela cobertura. Nele, encontramos vídeos que são 

acompanhados de legendas editadas no próprio aplicativo, para explicar o que está 

ocorrendo no lugar. E recursos multimidiáticos que complementam o sentido da imagem 

para o leitor. Além disso, a construção da narrativa contém um lead feito pelo jornalista 

selfie. Tem depoimentos e também vídeos de acontecimentos isolados do local. 

Percebemos a construção de uma narrativa organizada, de imagens que fazem sentido de 

começo, meio e fim.  

 

TABELA 15 - STORIES QUE APRESENTAM RECURSOS DE PRODUÇÃO 

JORNALISTA 

SELFIE 

ACONTECIMENT

OS DO LOCAL 

PESSOAS 

FALANDO 

SEM 

ENTREVISTA 

JORNALISTA 

NARRANDO O 

ACONTECIME

NTO 

ENTREVISTAD

OS 

4 18 2 15 4 

FONTE: Autoria própria 

 

A presença do jornalista selfie é marcante nessa narrativa, uma vez que quando ele não 

aparece, ele normalmente está narrando os acontecimentos. Ele tem a preocupação de 

fazer uma introdução e uma finalização do conteúdo. também associando suas falas a uma 

narrativa de nota que é usada no jornalismo convencional mas também é trazida por Yago 

(2019) como uma característica do jornalista no instagram.  Além disso, ele traz 4 

entrevistados que respondem perguntas e 2 vídeos de pessoas que estão falando sua 

ideologia no meio dos protestos. Esse foi o conjunto de stories mais completo analisado. 

Ele também conta com recursos de animação, associados a pós-produção de edição e que 

são feitos pelo próprio aplicativo. Neste caso, o recurso utilizado é um megafone com um 

sinal que representa o áudio saindo e a escrita “sond on” que significa som ligado. Essa 
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imagem é um sinal para que o espectador ligue o áudio do aparelho e escute a entrevista. 

Um recurso bem utilizado já que basta o usuário apertar o botão de volume do seu 

smartphone. Outro ponto interessante que podemos apontar aqui é que além do vídeo e a 

sua narração, o jornalista se preocupou em colocar legendas em todas as imagens seja 

uma nota em formato escrito ou uma parte da fala dos entrevistados. Esse recurso é 

utilizado para gerar engajamento no leitor que está acostumado a ver vídeos sem áudio e 

a passar rapidamente os stories. Assim, através da legenda, associadas a o gif de ligar o 

áudio, o utilizador, se sente atraído a parar de tocar a ela e escutar a mensagem.  

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As redes sociais são um vasto mundo de oportunidades que ainda são pouco exploradas. 

E essa realidade ainda assusta muitos jornalistas, que estão acostumados com o formato 

lead, texto para impressão, texto para digital, audiovisual em landscape42 e  tantos outros 

recursos que são usados da mesma maneira a anos. No entanto, a realidade que vivemos 

hoje, é de pessoas hiperconectadas que passam uma grande parte do seu tempo com o 

celular na mão e que querem um conteúdo personalizado para esse meio. Uma 

necessidade que foi apontada inclusive por Canavilhas (2007) como uma característica 

do webjornalismo. Há uma série de características que fazem as mídias sociais de imagens 

instantâneas aguçarem a atenção dos veículos de mídia para a produção de conteúdo. Uma 

delas é a possibilidade de permitir que a notícia seja instantânea como podemos perceber 

na ferramenta de stories.  A utilização desse recurso ainda está em fase de teste para a 

maioria dos jornais e existe uma dificuldade muito grande para entender como o recurso 

funciona e como ele pode ser utilizado para a produção de conteúdo. Assim como a 

necessidade de um mundo transmídia, onde uma “história deve se desenrolar através de 

múltiplas plataformas de mídia. Com cada novo texto contribuindo de maneira distinta e 

valiosa para o todo” (JENKINS, 2009, p138).  

O jornal The Intercept Brasil decidiu tornar o recurso de agrupamento de stories chamado 

Destaques, um local para depósito de narrativas curtas, construídas e pensadas para a 

ferramenta, e que não se resumiam a colocação de uma stories individual que duraria 24 

horas e sim, ficaria fixado no topo do seu perfil para ser acessado a qualquer momento. 

                                                           
42 Formato paisagem 1080x1920 
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Por isso, a proposta deste trabalho era realizar um estudo de caso que buscasse entender 

como o jornal The Intercept Brasil se coloca no InstaStories através de narrativas 

selecionadas em grupos de Destaques. Assim, objetivamos como o jornal evoluiu a 

entrega dessas narrativas. A partir dessa demanda, buscamos por meio dos objetivos 

específicos, mapear quais eram os formatos multimidiáticos utilizados pelo objeto 

empírico; identificar os tipos de narrativa utilizada nos stories e características do 

webjornalismo; e conceituar quais os tipos de ferramentas de produção foram 

apresentadas para entregar a mensagem, assim, conseguimos entender se o jornal evoluiu 

suas narrativas de formato profissional sem perder os essência do webjornalismo.   

Vendo isso, fizemos uma primeira análise, realizada em todos os destaques do jornal, 

onde percebemos uma diversidade de formatos e testes de conteúdos produzidos a fim de 

explorar um modelo ideal para a colocação de narrativas. Assim, partimos de uma 

metodologia dividida em 4 partes que (1) fez uma pesquisa exploratória, (2) delimitou do 

corpus, (3) fez duas análises qualitativas e por últimos, (4) uma análise descritiva.  

A delimitação do corpus ocorreu pela escolha de dois grupos narrativos que continham 

início, meio e fim, neste caso, um tinha o formato de reportagem e o outro de cobertura 

de evento. Foram 2 grupos de destaques do jornal The Intercept Brasil, escolhidos para 

cada formato narrativo. E a escolha deles se deus pelo grupo mais antigo e o mais novo 

de cada categoria, ou seja, uma reportagem de abril de 2018 e uma de maio de 2020. E 

uma cobertura de evento de abril de 2018 e uma de julho de 2020.  

Após esse processo, analisamos cada grupo de stories em duas tabelas. Uma qualificava 

as características do webjornalismo proposto por Canavilhas(2007) e a segunda tabela foi 

dividida em 3 partes. Formatos Narrativos que identificavam se a narrativa era reportagem 

ou cobertura de evento. A segunda classificava os formatos multimidiáticos dos grupos, 

ou seja, quais recursos de imagem, texto e som eles apresentavam. E a terceira categoria 

classificava as ferramentas de produção utilizadas para transmitir a mensagem, 

identificando quais recursos jornalísticos eram apresentados nas imagens e quais 

ferramentas do instagram eram utilizadas para complementar a mensagem. A análise 

descritiva foi dividida nesses mesmos grupos, no entanto, ela apontava e contextualizava 

as características e teorias do processo de pesquisa, junto aos objetos de análise.   
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Então, a partir das análises realizadas percebemos que o jornal evoluiu ao longo do tempo 

em suas abordagens narrativas tanto para cobertura de eventos como para reportagens. Os 

stories agrupados em Destaques, quando utilizada como ferramenta de fixação para uma 

narrativa possibilita a utilização da maioria dos recursos do webjornalismo listados por 

Canavilhas (2007), tais como hipermidialidade,  empregados quando encontramos 

hiperlinks que levam o espectador a um conteúdo externo no site, como no caso do 

(1)EPM e demais stories que permitiam o usuário clicar na marcação de perfil. A 

multimidialidade está presente na possibilidade de alternar com vídeo, texto, imagem e 

som através do conjunto de stories como percebemos nos conjuntos (1)EPM, (3)CXB e 

(4)JNR. A memória que é reflexo da própria ferramenta que possibilita agrupar stories 

que na prática, durariam apenas 24 horas, facilitando o acesso do usuário a narrativas 

relevantes.  

A interatividade está presente de maneiras diferentes. A primeira delas é feita pelo próprio 

aplicativo, que permite que o usuário avance ou volte o conteúdo através do toque na tela, 

e para instigar essa ação a cobertura de evento, (4)JNR optou por acrescentar um gif, 

dizendo “ligue o som” e legendas na maioria dos stories, mesmo que houvesse uma fala. 

Essa estratégia facilita que o usuário se interesse pelo contexto, mesmo que ele esteja com 

o som desligado, aumentando assim o engajamento para aquele story e consequentemente 

para o perfil.  

Outro recurso de interatividade, é a colocação de marcações na imagem. Esse recurso, 

quando clicado, leva o usuário a ver a imagem do perfil da pessoa marcada. Ele pode 

simplesmente passar ou clicar novamente para entrar no perfil dessa segunda pessoa. Essa 

interatividade é a mais usada no instagram, independente da conta ser comercial ou não, 

mas percebemos uma certa deficiência em sua exploração uma vez que o jornal poderia 

ter feito algumas marcações ao longo das narrativas (1)EPM, onde pelo menos uma 

marcação poderia ser feita para referenciar o jornalista (3)BXC, onde o jornalista, a rádio 

e o entrevistado poderiam ser marcados.  

Na 15M, esse recurso foi utilizado de maneira correta, mas com uma estética um pouco 

rústica de mais e no JNR, o recurso foi utilizado para marcar o jornalista, mas poderia ter 

sido melhor aproveitado, marcando os entrevistados também. Além disso, nenhuma das 

4 analisadas, utilizou-se de ferramentas como caixa de perguntas, enquetes e outras que 

permitiriam o usuário a participar mais do conteúdo. Essa deficiência está presente 
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também em outras características que foram pouco exploradas pelo jornal TIB, como 

ubiquidade, que está relacionada ao cruzamento do conteúdo jornalístico com dados 

externos e geolocalizadores. Os conjuntos, (1)EPM e (3)BXC poderiam ter utilizado esse 

recurso para identificar o local de onde se passava aquela narrativa. Os conjuntos (2)15M 

e (4)JNR utilizaram bem, marcando o local das manifestações, no entanto, (2)15M fez 

essa menção apenas em 3 stories e sendo que a narrativa contempla muitas cidades do 

país, as marcações feitas por essa narrativa foram em sua maioria de forma escrita. O que 

ajuda na compreensão, mas não instiga a interação. 

Já nas ferramentas de narrativas, de produção e multimidiáticas. Percebemos uma grande 

evolução do jornal. As narrativas de cobertura de evento, tiveram como principal 

mudança, a estética da sua abordagem, tanto imagética quanto da arquitetura na notícia. 

A primeira, (2)15M, apresenta um formato de imagens fora do padrão de linguagem do 

instagram, onde a maioria das fotos e vídeos estão colocados na horizontal, deixando 

sobrar espaço na parte superior e inferior. As escritas são colocadas repetidamente com 

hashtags e identificação do local e nome da pessoa que tirou a foto, mas seu formato é 

rústico e sem um pensamento estético profissional para a disposição dos elementos uma 

vez que eles saem cortados e alguns casos.  

A utilização dos recursos e ferramentas do instagram são explorados, mas não com uma 

eficiência estratégica para complementar a mensagem. A sensação que passam, é de que 

foram usadas sem saber porque foram usadas. Já o conjunto JNR, apresenta uma narrativa 

bem completa de informações, com início, meio e fim bem definidos. Os recursos de 

imagem são todos em vídeo, feitos pela própria câmera do celular e com o uso de 

ferramentas de texto, gif, e geolocalizadores para complementar a mensagem. A cobertura 

é feita por meio de narração, onde o jornalista, usa o lead em todos os momentos e explica 

o que está acontecendo. também fazendo um bom uso dos recursos jornalísticos como 

fontes e imagens de acontecimentos. Percebemos então que no segundo caso, já existe 

um domínio da ferramenta, para se aplicar os recursos jornalísticos básicos que são a 

passagem, o off e a sonora. 

A segunda categoria de narrativas, referente ao formato reportagem também demonstrou 

evoluções. Contatamos no primeiro caso, (1)EPM, que não se trata de uma reportagem. 

E sim, de uma chamada hipermidiática em formato narrativo. Que aparenta ter uma 

história, mas na verdade é apenas um conteúdo, feito para despertar o interesse do público 
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para uma reportagem maior. Chegamos a essa conclusão porque após analisar o grupo de 

stories, também lemos a reportagem a qual o botão de hiperlink localizado na última 

imagem, leva. E o texto colocado da no conjunto contém fragmentos e frases do texto 

original e essas estão fora de ordem. O conjunto não apresenta um início, um meio e um 

fim e sim frases que geram a curiosidade no usuário para ler mais. Esse formato não é 

errado mas ele repete o que vemos na primeira geração do webjornalismo que é a cópia 

de uma mídia para a outra. a diferença é que esse material foi personalizado para a 

linguagem do instagram uma vez que apresenta imagens verticais.  

Mas mais uma vez não foi bem explorado já que essa produção foi feita externamente e 

não somou ferramentas do próprio aplicativo que poderiam alavancar seu desempenho. 

Não muito diferente do segundo conjunto analisado, que também pecou por não utilizar 

os recursos e ferramentas do instagram. A narrativa (3)BXC deu uma passo a frente 

quando teve um pensamento para a arquitetura da notícia. Nela são usados os recursos 

jornalísticos de passagem, com o jornalista selfie, entrevista e imagens de complemento. 

Além disso os recursos multimidiáticos são bem explorados uma vez que são 

apresentados em foto vídeo, texto e trilha sonora. O recurso de texto é associado às 

imagens. favorecendo para que a narrativa tenha início, meio e fim e engaje o espectador.  

A trilha sonora, complementa os espaços onde fotos são usadas e além disso são 

aproveitadas como recurso de áudio o próprio som da rádio. 

Em uma análise geral dos conjuntos de stories, nãos só os objetos escolhidos mais os 

demais conjuntos percebemos que o jornal vinha trazendo muito conteúdo que era 

colocado de maneira pronta, ou seja, vídeos que eram pensando no formato stories mas 

que eram editados fora da ferramenta e colocados apenas como forma de chamar o usuário 

para a leitura de uma reportagem maior localizada no site e todos parecidos com a 

narrativa do (1)EPM com capa, imagens em desenho, trilha sonora e texto. Em um 

segundo momento o jornal começou a investir em narrativas mais parecidas com o 

(3)BXC, onde existe uma estrutura pensada para contar uma história através da 

ferramenta no entanto essa ainda muito dura por ser editada externamente. E um terceiro 

momento, onde permanecem as narrativas do segundo momento, mas agora elas são 

somadas as ferramentas do Instagram e algumas feitas inteiramente pelo próprio 

aplicativo.  
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Essa pesquisa foi realizada no primeiro semestre de 2020 e durante esse período, o 

Instagram fez mudanças no layout de sua ferramenta Stories e introduziu uma nova 

ferramenta chamada Reel. Ela é uma cópia, do tictoc, uma rede social baseada na edição 

de vídeos curtos, na qual possibilita colocar efeitos nas imagens, texto e som, além de 

fazer cortes no vídeo para que seja possível mudar o plano.  O aplicativo é de origem 

Chinesa e surgiu em 2017, mas só estourou efetivamente no Brasil esse ano. O modelo é 

usado basicamente para construir narrativas engraçadas, mas tem um grande potencial 

para produzir narrativas jornalísticas uma vez que também permite a edição. Como a 

ferramenta é nova, ainda não sabemos como ela será usada pelos jornais brasileiros, mas 

depois de fazer essa pesquisa, com narrativas em destaque, acreditamos que será um novo 

desafio de possibilidades.  

Por fim, esperamos que esse trabalho sirva de orientação para futuras pesquisas na área, 

pois acreditamos no potencial de informação que a ferramenta possuí. Foi um desafio 

encontrar a maneira ideal para fazer essa pesquisa e acreditamos que conseguimos 

concluir nosso problema com êxito. 
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