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RESUMO 

 

WATANABE, Amanda. NOVAS FERRAMENTAS DO JORNALISMO NAS REDES 

SOCIAIS: análise do Drops do Estadão. 2019. 74 páginas. Monografia 

(Comunicação Social - Jornalismo) – Unicesumar, Maringá, 2019 

 

Neste trabalho foi discutido o jornalismo veiculado na internet, ou seja, 

webjornalismo, que faz parte do momento em cuja informação é a base que move 

a sociedade. Em meio à grande quantidade de produção e divulgação de 

informação proporcionada pelo ciberespaço, no qual permite uma comunicação 

horizontal, foi analisado o noticiário “Drops”, criado pelo consolidado jornal O Estado 

de S. Paulo, popularmente conhecido como Estadão, veiculado diariamente na 

página da empresa no Instagram na ferramenta Stories, e como o jornalismo pode 

se adaptar em meio a sobrecarga de conteúdo na internet na sociedade 

contemporânea. O principal objetivo foi analisar como os jornalistas utilizam essa 

ferramenta, assim como o discurso e linguagem adotadas. Nesse projeto foi 

analisado durante o período de uma semana o “Drops”, cada stories veícuado no 

“Drops” foi explorado individualmente, por tipo de narrativa, classificado em soft ou 

hard news, editoria, assunto, a utilização de ferramentas disponibilizadas pelo 

Instagram tais como direcionamento de link, texto, gif, hashtag, filtro e se permitiu 

interação. Foi analisada também a quantidade de stories diários e a escolha de 

pautas. Em conclusão, foi verificada a não utilização de todos os recursos 

disponibilizados pelo Instagram, e a ausência de características do webjornalismo, 

contudo, foi o caminho para adaptar o jornalismo na rede social de maneira atrativa 

para o público alvo que utiliza a ferramenta. 

 

Palavras-chave: Jornalismo no Instagram; Redes Sociais; Webjornalismo.  



 

 

ABSTRACT 

 

In this work, the journalism on the Internet was discussed, that is, web journalism, 

which is part of the current moment in which we live whose information is the basis 

that moves society. In the midst of the large amount of generation and dissemination 

of information provided by cyberspace, in which it allows horizontal communication, 

the "Drops" news, created by the consolidated newspaper Estadão, published daily 

on the company's Instagram page in the Stories tool, and how journalism can adapt 

amid the overload of internet content in contemporary society, were both analyzed. 

The main objective was to analyze how journalists use this tool to perform their work, 

as well as the discourse and language used. In this project, "Drops" was analyzed 

during a one-week period, each stories were explored individually, by type of 

narrative, classified in soft or hard news, editorial, subject, the use of tools provided 

by Instagram such as link targeting, text, gif, hashtag, filter and interaction allowed. 

The amount of daily stories and the choice of agendas were also analyzed. In 

conclusion, it was verified the non-use of all the resources provided by Instagram, 

and the absence of characteristics of web journalism, however, it was the way to 

adapt journalism on the social network in an attractive way for the target audience, 

young people. 

 

Keywords: Instagram Journalism; Social Networks; Webjournalism. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

Dentre as diversas mídias em que o jornalismo se encontra, nesse trabalho 

será discutido o mais novo dos meios e que engloba todos os outros, o jornalismo 

na internet. No livro “A terceira onda” (1980), de Alvin Toffler, discute-se a revolução 

tecnológica, quando o conhecimento tornou-se meio dominante, pois por meio dele 

era possível produzir riqueza, e até ganhar uma guerra. Denomina-se de “sociedade 

da informação” a civilização da terceira onda. Desta forma, a comunicação torna-se 

indispensável para a sociedade. Para Levy (1999), a sociedade também passou por 

três fases, sendo a última o crescimento do ciberespaço no qual conecta, por meio 

das redes de comunicação, a comunidade mundial em uma sociedade só. A partir 

da década 90, de acordo com Thiara Reges (2010), iniciou o jornalismo na internet. 

Há uma discussão quanto à nomenclatura, mas neste trabalho adota-se o conceito 

de “Webjornalismo”. Desde então o webjornalismo passou e passa por diversas 

transformações. 

O jornal Estadão também viveu - e ainda vive - essa transição. O consolidado 

jornal brasileiro que inicialmente era apenas impresso e hoje também é presente na 

internet, utiliza de maneira pioneira os “Stories” da rede social Instagram para 

produzir conteúdo em poucos minutos, passando para o público um resumo das 

notícias mais importantes do dia. O “Drops do Estadão”, como é conhecido o 

programa exibido nos stories do jornal, iniciou-se em 2017 e no mês de agosto de 

2019 o programa recebeu mais de 8 milhões de visualizações, de acordo com o 

infográfico publicado no portal de notícias do próprio Estadão1, comprovando a 

eficácia da forma de comunicação adotada no Instagram. Neste trabalho, foi 

analisado como essa ferramenta é utilizada pelo webjornalismo, assim como a 

linguagem utilizada pelo mesmo. O problema discutido no presente trabalho é como 

o jornalismo pode se adaptar em meio à sobrecarga de conteúdo na internet na 

sociedade contemporânea.  

 
1“'Estadão' inicia nova fase e avança em sua transformação digital." 31 ago. 2019, 

https://www.estadao.com.br/infograficos/economia,estadao-inicia-nova-fase-e-avanca-em-sua-
transformacao-digital,1030420. Acessado em 26 set. 2019. 

https://www.estadao.com.br/infograficos/economia,estadao-inicia-nova-fase-e-avanca-em-sua-transformacao-digital,1030420
https://www.estadao.com.br/infograficos/economia,estadao-inicia-nova-fase-e-avanca-em-sua-transformacao-digital,1030420
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O principal objetivo foi identificar e analisar como os jornalistas utilizam as 

ferramentas da internet para fazer webjornalismo. Os objetivos específicos foram 

analisar o impacto da sobrecarga de informação na internet, pesquisar formatos do 

webjornalismo que buscam solucionar a sobrecarga de informação e analisar a 

presença de jornalistas nas redes sociais, assim como suas linguagens e discursos.  

O jornalismo na internet está mudando a maneira como o jornalismo era feito por 

mídias tradicionais, como tv, rádio e impresso. Torna-se um jornalismo “peer to 

peer”, em português “ponto a ponto”, sendo uma comunicação de via dupla de 

alimentação no qual o emissor e receptor se comunicam ao mesmo tempo. Esse 

fato, juntamente com as novas ferramentas que a internet possibilita, muda a 

maneira como o jornalismo é feito e é necessário estar aperfeiçoando cada vez mais 

a maneira como as ferramentas são utilizadas, visto que a internet é o segundo 

meio de comunicação usado mais frequentemente pelos brasileiros para consumir 

notícia2. A melhora contínua na utilização das ferramentas proporcionadas pela 

internet e na produção do jornalismo ajudam a tornar a comunicação mais completa 

e eficaz, adequada às necessidades da sociedade para que o maior número de 

pessoas recebam informação de qualidade.  

Levy (1999) aborda em seu livro “Cibercultura” a conexão da sociedade 

mundial em uma única rede, a internet. De acordo com o autor, de tempos em 

tempos estamos sujeitos à mudanças tecnológicas, e tais mudanças geram “quase 

necessariamente um sofrimento” que pode ser amenizado. “Acompanhando 

lucidamente a transformação ou, melhor, participando do movimento, envolvendo 

se em um processo de aprendizagem, aproveitando as oportunidades de 

crescimento e desenvolvimento humanos.” (LEVY, 1999, p.222). 

Com o novo meio, o autor ressalta que abrem novas possibilidades de 

planejamento para o futuro, sendo necessário reinventar-se. 

Nem os dispositivos de comunicação, nem os modos de conhecimentos, 
nem os gêneros característicos da cibercultura irão pura e simplesmente 
substituir os modos e gêneros anteriores. Irão antes, por um lado, 
influenciá-los e, por outro lado, forçá los a encontrar seu "nicho"(LEVY, 
1999, p. 222). 

 
2 "TV é o meio preferido de 63% dos brasileiros para se informar ...." 24 jan. 2017, 

https://g1.globo.com/economia/midia-e-marketing/noticia/tv-e-o-meio-preferido-por-63-dos-
brasileiros-para-se-informar-e-internet-por-26-diz-pesquisa.ghtml. Acessado em 26 set. 2019. 

https://g1.globo.com/economia/midia-e-marketing/noticia/tv-e-o-meio-preferido-por-63-dos-brasileiros-para-se-informar-e-internet-por-26-diz-pesquisa.ghtml
https://g1.globo.com/economia/midia-e-marketing/noticia/tv-e-o-meio-preferido-por-63-dos-brasileiros-para-se-informar-e-internet-por-26-diz-pesquisa.ghtml


12 

 

 

A “Era da informação” consolida como o dono do poder aquele que detém 

mais informação. Toffler (1980) entende que com devida importância da informação 

“a nova civilização restaurará a educação, redefinirá a pesquisa científica e, acima 

de tudo, reorganizará os veículos de comunicação” (1980, p. 347).  

Com a ampliação da disseminação de informação, a sociedade da terceira 

onda é mais tolerante à diversidade, abraça às diferenças e com isso, avança em 

busca da inovação. No entanto, o ilimitado número de informações gera a 

“supercarga”, que afeta negativamente o comportamento do indivíduo, gerando o 

“stress da decisão” (TOFFLER, 1970). 

A medida em que a sociedade inova, o leque de opções de escolha é cada 

vez maior e para tomar uma decisão é preciso analisar um grande número de 

possibilidades, ou seja, processar cada vez mais informação. Tal ação gera uma 

ansiedade no indivíduo e “quanto mais escolhas, mais lento o tempo de reação”. 

(TOFFLER, 1970, p.288). É inevitável que diante desse cenário de constantes 

inovações científicas, tecnológicas e culturais, o indivíduo sinta-se incapaz de tomar 

decisões que refletem no seu próprio futuro, salienta o autor (TOFFLER, 1970).  

Apesar de a internet não ser acessível para todas as pessoas, houve um 

crescimento mundial da acessibilidade da internet, principalmente pela telefonia 

móvel (VIRGINIO, BEZERRA E NICOLAU, 2011). Com celulares de última geração, 

o jornalismo além do digital também é móvel. O jornalismo então é reconfigurado, e 

passa pela portabilidade dos dispositivos e conexões. Desta forma o jornalismo 

pode ser produzido por um celular e também acessado pelo celular, assim como é 

feito e consumido o “Drops” do Estadão, objeto de estudo dessa pesquisa.  

O livro “Jornalismo para dispositivos móveis” de João Canavilhas e Ivan Satuf 

(2015)  ajuda a compreender as possibilidades narrativas para dispositivos móveis. 

O jornalismo digital permite que o receptor visualize diferentes mídias em um 

mesmo conjunto. É cada vez mais comum o jornalista pensar em como será a 

experiência do usuário em sua plataforma, para isso, torna-se indispensável pensar 

em como será a interface, logo o design, da plataforma a fim de proporcionar uma 

interessante narrativa jornalística ao conteúdo disposto. (BERTOCCHI, CAMARGO, 

SILVERA apud CANAVILHAS E SATUF, 2015). 
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Devido à diversidade de ferramentas para acessar à internet, como 

computadores de mesa, tablets e smartphones, nasce a necessidade de adaptar-

se automaticamente os mesmos conteúdos em diferentes plataformas. Manifesta-

se então o conceito de “design responsivo (responsive web design) – o design que 

se ajusta a diferentes dimensões, resoluções, comportamentos de tela, plataformas 

e usuários.” (ALBAN et al., 2012, p. 2). 

A responsividade é tratada com determinação nesse meio digital, isto é, 

quando um site, aplicativo ou qualquer que seja o produto a ser consumido, possa 

gerar uma experiência agradável no dispositivo que o usuário utiliza, seja no 

computador, celular ou tablet. 

O conteúdo de um site responsivo se adapta à área que cabe a ele, 
adequando a visualização e a navegabilidade sem perder as informações, 
independente do dispositivo, independente da resolução, tamanho de tela, 
interface com touch ou mouse, seja ele móvel ou não. (PROSTT, 2013, p. 
19) 

 
Outra ferramenta também utilizada por portais de notícias ou aplicativos é o 

algoritmo, que reúne e organiza um conjunto de notícias para entregar aos leitores  

ou assuntos que tenham interesse, chegando ao auge da personalização de 

conteúdo. No entanto, os algoritmos “não atua(m) como redutor da onda massiva 

de informações a qual estamos constantemente submetidos, mas sim como um 

formativo de organização não eficiente e com possível desperdício de tempo.” 

(CANAVILHAS; SATUF, 2015) 

A partir do momento que tanto os sites como ferramentas de pesquisas 

tornam-se reféns dos algoritmos “um protocolo padrão de varredura do conteúdo 

dos dados disponíveis na rede” (CORRÊA; BERTOCHI, 2012a). Com isso, cabe, na 

construção do conteúdo, também atentar-se para as recomendações de SEO 

(Search Engine Optimization), ou seja, técnicas de tráfego orgânico e não pago, 

para otimizar sites e páginas, que permitem o possível ranqueamento da notícia na 

primeira página de resultados de pesquisas, tal como no Google (CALDEIRA, 2015). 

Pensando no cenário jornalístico, surge o conflito entre o automatismo das 

características do SEO como construção de títulos, menus, seções, tags e 

metadados, relacionados à outra base de conhecimento, e a práxis jornalística. 

Desta forma, o trabalho do jornalista é afetado por parâmetros que levam em 
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consideração seguir características programadas para efetuar o sucesso ou não de 

uma notícia. (CORRÊA; BERTOCHI, 2012a). 

Os algoritmos geram então a união de conteúdos relevantes para um 

indivíduo, ou um grupo de indivíduos, em um nicho em que recebem sempre 

informações da sua bolha. 

  [...] há o desligamento de uma subjetividade coletiva para a ligação de 
uma subjetividade coletiva mais especializada, com códigos próprios e 
específicos. Isso acaba por produzir pequenos nichos de interesse, 
alterando a dinâmica do discurso de massa tal qual era efetuada pela 
televisão e pelo rádio. No entanto, isso não significa que há menor 
influência no consumo de informação hoje, mas quer dizer que as 
empresas de redes sociais ou outras plataformas que possibilitam o 
compartilhamento de informação são os atuais gatekeepers. (ARRUDA, 
2016, p.4). 

Tal ferramenta colabora para a falta de diversidade de conteúdo entregue ao 

usuário, fazendo o jornalista repensar seu trabalho em favor da tecnologia. Nesse 

projeto será utilizada a pesquisa bibliográfica, uma vez que de acordo com Vergara 

(2009), trata-se do estudo sistematizado desenvolvido com base em materiais que 

estejam publicados em algum lugar, no caso, são os vídeos publicados pelos portais 

de notícias na internet. O material publicado será fonte primária de informação para 

que posteriormente, seja analisado. A pesquisa bibliográfica “propicia o exame de 

um tema sob novo enfoque ou abordagem, chegando a conclusões inovadoras”, 

segundo Marconi e Lakatos (2007). A pesquisa também é documental, de acordo 

com Sá-Silva, Almeida e Guindani (2009):  

Quando um pesquisador utiliza documentos objetivando extrair dele 

informações, ele o faz investigando, examinando, usando técnicas 

apropriadas para seu manuseio e análise; segue etapas e procedimentos; 

organiza informações a serem categorizadas e posteriormente analisadas; 

por fim, elabora sínteses, ou seja, na realidade, as ações dos 

investigadores – cujos objetos são documentos – estão impregnadas de 

aspectos metodológicos, técnicos e analíticos. (2009, p. 4) 

 

O processo de análise do “Drops do Estadão” foi de uma semana (segunda 

à sexta), foram averiguados individualmente cada stories por: narrativa, soft ou hard 

news, editoria, assunto, se há ou não utilização de elementos disponibilizados pelo 

aplicativo, como gifs, texto, tags, se há direcionamento de link e menção. Também 
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foi analisada a linguagem, discurso, forma de captação da imagem, assim como a 

escolha das pautas e o número de publicações diárias.  

 

 

2 WEBJORNALISMO 

 

Há diferentes nomenclaturas para o contexto contemporâneo do jornalismo, 

webjornalismo, jornalismo digital e ciberjornalismo. Neste trabalho será adotado o 

termo webjornalismo para descrever o atual momento do jornalismo e cibercultura 

para descrever o espaço em que o webjornalismo se encontra, baseado na 

discussão feita por Mielniczuk (2003), que define ciberjornalismo como tecnologias 

que utilizam o ciberespaço, jornalismo online como a prática jornalística que utiliza 

“tecnologias de transmissão de dados em rede e em tempo real” e webjornalismo 

como “utilização de uma parte específica da internet, que é a web.” (2003, p.4). 

O desenvolvimento do webjornalismo respaldou-se da inovação propiciada 

juntamente pela tecnologia e pela sociedade. Na pesquisa Pesquisa Nacional por 

Amostra de Domicílio (PNAD) 2016, realizada pelo Instituto de Geografia e 

Estatística (IBGE), em 2016, 64,4% da população brasileira acima dos 10 anos 

tinham acesso à internet, isso representa 116 milhões de pessoas conectadas à 

internet3.  

De acordo com a pesquisa, a proporção mais alta de conectados à internet ficou 

entre os jovens de 18 à 24 anos, com 85% da população online. Enquanto o menor 

índice encontra-se a população acima dos 60 anos, com apenas 25%. E para o 

acesso da mesma, 94,6% é via smartphones. 

O desenvolvimento da internet proporcionou mudanças em todos os 

aspectos, sejam econômicos, sociais, políticos ou filosóficos, e como consequência, 

temos o mundo que vivemos hoje, proveniente da Terceira Onda (TOFFLER, 1980), 

no qual a principal fonte de riqueza e o que move a sociedade é a informação. 

 
3 "PNAD Contínua TIC 2016 - Agência IBGE Notícias." 21 fev. 2018, 

https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de-
noticias/releases/20073-pnad-continua-tic-2016-94-2-das-pessoas-que-utilizaram-a-internet-o-
fizeram-para-trocar-mensagens. Acessado em 26 set. 2019. 

https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de-noticias/releases/20073-pnad-continua-tic-2016-94-2-das-pessoas-que-utilizaram-a-internet-o-fizeram-para-trocar-mensagens
https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de-noticias/releases/20073-pnad-continua-tic-2016-94-2-das-pessoas-que-utilizaram-a-internet-o-fizeram-para-trocar-mensagens
https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de-noticias/releases/20073-pnad-continua-tic-2016-94-2-das-pessoas-que-utilizaram-a-internet-o-fizeram-para-trocar-mensagens
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O autor identifica três grandes mudanças históricas: a intitulada Primeira 

Onda seria a transformação em que o epicentro tornou-se a agricultura, espalhou-

se e criou a mentalidade aldeã na sociedade, aprendeu-se a plantar e cultivar a fim 

de garantir a existência, deixou para trás o nomadismo e estabeleceu-se colônias 

permanentes na qual “o lavrador mantinha-se imóvel com a família, trabalhando 

intensamente o seu pequenino pedaço de terra” (TOFFLER, 1980, p. 114). A 

Segunda Onda concentrou os meios de produção e, consequentemente a 

população, aglomeradas nas grandes cidades devido a alta popularidade das 

indústrias, o industrialismo era dominante e a economia era “baseada no trabalho, 

no capital, na energia e nas matérias-primas” (TOFFLER, 1980, p. 81). As fronteiras 

foram delimitadas, e a importância do dinheiro era prioritária. O Homem Industrial, 

termo adotado por Toffler (1980) para resumir as características da população 

desse período histórico, entendia que a sobrevivência ou não, dependia do dinheiro. 

A personalidade desse individuo era espelho do que os veículos de comunicação 

de massa transmitiam, contudo, a segunda onda proporcionou mudanças 

econômicas positivas para o “homem comum”, que não era possível em época 

anterior.  

A terceira mudança na sociedade, no fim do século XX considera que “para 

a civilização da terceira Onda, as matérias-primas mais básicas de todas - e uma 

dessas não pode ser exaurida - é a informação, inclusive a imaginação.” (TOFFLER, 

1980, p. 347). 

A Terceira Onda proporciona aos indivíduos uma nova perspectiva, na qual 

os antigos veículos de comunicação de massa não são capazes de suprir a grande 

variedade de informação e cultura dando espaço para um novo veículo de mídia. 

Nesse aspecto, é possível visualizar uma onda mais democrática, deixando de ser 

consumido apenas aquele modelo que era imposto pela mídia massiva, e abre uma 

gama de possibilidades de estilos de vida que podemos seguir, veiculados no 

ciberespaço. Mas, diferente do que era oferecido anteriormente, os modelos de 

identidade não vêm prontos, são disponibilizados pequenos modelos a serem 

seguidos que precisam ser moldados pelo próprio indivíduo. 

Em vez de nos darem uma seleção de identidade coerentes entre as quais 
escolher, exigem que montemos uma peça: um ‘eu” configurativo ou 
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modular. Isto é muito mais difícil e explica por que tantos milhares andam 
desesperadamente à procura de identidade. (TOFFLER, 1980, p. 383). 

Esta nova sociedade que vive no tempo em que a cibercultura se dissemina 

também é analisada por Castells (2006), que nomeia esse novo tempo na história 

de “Era da informação” ou então “Sociedade em rede”, que significa: 

[...] em termos simples, é uma estrutura social baseada em redes operadas 
por tecnologias de comunicação e informação fundamentadas na 
microelectrónica e em redes digitais de computadores que geram, 
processam e distribuem informação a partir de conhecimento acumulado 
nos nós dessas redes. (CASTELLS, 2006, p. 20) 

Viabilizando um processo mais democrático, a comunicação deixa de ser de 

um para alguns, como antes era o fax por exemplo, ou de um para muitos, como na 

TV e passa a ser “peer-to-peer”, ou seja, de muitos para muitos com a inauguração 

do ciberespaço, em outras palavras, abre-se espaço para um comunicação 

horizontal, e não mais vertical (SATUF, 2016). Uma das mais importantes funções 

utilizadas em meio ao ciberespaço, é a troca de mensagens (LEVY, 1999). O meio 

eletrônico permite que uma mesma mensagem seja dispersa para uma, duas, ou 

milhões de pessoas com apenas um clique.  

Os relacionamentos deixam de ser locais ou regionais e passam a ser 

globais, logo a informação passa a convergir mundialmente, permitindo o acesso 

fácil à notícias e a cultura de todo o mundo. (BRANCO apud CASTELLS , 2006). 

Este novo contexto dá início à transição de ruptura das mídias de massa, que 

disparam uma informação buscando atingir uma gama de receptores anônimos, 

passivos e isolados uns dos outros (LEVY, 1999). 

O novo espaço proporciona usuários mais ativos, oportuniza a “manutenção 

da diversidade cultural”, visto que o disponível no ciberespaço depende do que cada 

um dos usuários levará (LEVY, 1999) e não mais o modelo único que os detentores 

dos grandes conglomerados de comunicação impunham à sociedade. 

A sociabilidade, particularmente entre jovens, também é atingida pelas 

mudanças. Ao contrário do que se imaginou, Castells (2006) acredita que a 

sociabilidade online, contribui para que o indivíduo exerça a sociabilidade offline 

(fora da internet) e não faz com que os encontros cara a cara tornem-se estranhos, 

ou contribuíam para o isolamento dos indivíduos da sua vida real. 
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Quanto a informação, a integração dos indivíduos ao meio possibilitou que o 

conhecimento fosse divulgado para que a partir daí, os usuários absorvessem o 

conteúdo e aplicassem o que aprenderam a fim de gerar novos conhecimentos 

(BIANCO, 2004), mais democráticos. O contexto permite que o usuário torne-se 

ativo na produção de informação e não apenas parte do processo produtivo, pois 

com a internet é possível acessar informações e igualar-se com os criadores 

(BIANCO, 2004). Abre espaço para uma rede de comunicação horizontal, 

permitindo que a voz de pessoas comuns sejam ouvidas, como em blogs ou canais 

no YouTube, na mesma intensidade que os grandes veículos de mídia. 

A expansão desse universo pelos novos usuários e novas informações, 

torna-o “universal” mas também está habilitado a gerar o caos. Com o crescimento 

desenfreado de usuários e informações sendo divulgadas, o espaço torna-se 

“universal sem totalidade” (LEVY, 1999). Não se deve enganar com a ilusão de que 

todos encontrarão a totalidade na internet, mas sim a totalidade parcial construída 

por cada um, de acordo com seus próprios critérios (LEVY, 1999). Uma vez que 

devido ao grande fluxo de informação, torna-se humanamente impossível que um 

indivíduo seja capaz de absorver todas as informações contidas na máquina, 

portanto é necessário que ele faça um seleção de assuntos, conteúdos e opiniões 

que ele queira consumir. Essa liberdade de escolha do que será consumido dá lugar 

ao “stress da decisão”.  

Estejamos ou não submentendo massa de indivíduos a uma supercarga 
de informação, estamos de qualquer forma afetando negativamente seu 
comportamento, ao lhes impor ainda uma terceira forma de superestímulo 
- o stress da decisão. (TOFFLER, 1970, p. 286) 

Com tantas opções de conteúdos divulgada na rede, torna-se estressante o 

ato de ter de escolher o que deseja consumir ou não. Essa mesma sobrecarga de 

informação propiciada pelo grande número de novos difusores de informação, 

assim como a rapidez de informação viabilizada pelo novo meio abre espaço para 

o excesso de informação, gerando a “disfunção narcotizante”, difundida por 

Lazarsfeld e Merton em 1948. “Quanto mais informação, mais necessidade de obtê-

las, mais persiste a ânsia de consumir. Ao dedicar tanto tempo a consumir 

informações o sujeito estaria fadado à alienação da realidade, ao não-agi” (WOLF, 

1995 apud DOS SANTOS, p. 7, 2015). 
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Com uma visão mais positivista, Santi (2009) apud Virginio, Bezerra e Nicolau 

(2011) entende que o ciberespaço, com milhões de informação disponibilizadas, 

mudou a rotina de trabalho do jornalista, evitando que o mesmo gaste muito tempo 

em um biblioteca para pesquisar algo, uma vez que com um clique é possível 

acessar informações sobre os mais diferenciados temas. A economia desse tempo 

permite um conhecimento maior a ser transposto na produção, além do espaço 

facilitar a sua apuração e viabilização da pauta. Desse modo, o jornalista pode optar 

por diversas vertentes existentes para seguir com sua notícia, ao invés de seguir 

sempre sua linha de raciocínio pré-programada. 

Abre espaço também para uma maior autonomia do jornalista, uma vez que 

com a velocidade que as informações circulam, é necessário muitas vezes a 

produção da notícia sem a supervisão de um editor. (VIRGINIO; BEZERRA; 

NICOLAU, 2011). 

A reconfiguração do espaço de difusão de informação deu lugar ao 

webjornalismo. É possível identificar três fases do webJornalismo, descritas por 

Luciana Mielniczuk (2003) no artigo “Sistematizando alguns conhecimentos sobre 

jornalismo na web”. 

Para a autora, na era inicial do webjornalismo, chamado transpositivo, 

acreditava-se que era possível transferir o jornalismo impresso e o conteúdo nele 

contido para o novo meio, sem alterações. Copiavam e colavam modelos oferecidos 

em jornais impressos, que passavam a ocupar um espaço na Internet, mas sem a 

preocupação de explorar o novo meio ou acrescentar características novas. Esse 

material era atualizado a cada 24 horas, de acordo com o fechamento das edições 

do impresso, a rotina de produção continuava a mesma dos jornais impressos, 

demonstrando a falta de interesse em propiciar uma narrativa personalizada. Na 

segunda fase, denominada metáfora, o jornal impresso passa a ser utilizado como 

metáfora para a produção da notícia na internet. Começam a explorar 

características do novo meio, como a inclusão de links que direcionam o leitor para 

notícias vinculadas, dando início à prática de hipertextos e começam a valer-se de 

propostas de interação, como fóruns de debate, e a disponibilização do endereço 

de e-mail, para estimular a participação do leitor. A credibilidade da notícia ainda 

era vinculada à empresas do jornal impresso (MIELNICZKU, 2003). 
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Por fim, no terceiro momento de acordo com Mielniczku (2003), o conhecido 

webjornalismo trata-se do atual momento que vivemos do jornalismo na web, as 

empresas Web Jornalísticas não são necessariamente oriundas do jornal impresso, 

e o conteúdo é produzido pensado para a web. Exploram ao máximo funções 

características do novo meio, para que o leitor aproveite a experiência da melhor 

maneira possível, como na utilização de material multimídia, que agrega imagem, 

som e animação em um mesmo conteúdo. Também são explorados os recursos de 

interatividade com o uso de chats com participação de personalidades públicas, 

fóruns e enquetes. Abre-se espaço para a personalização de conteúdo, a partir do 

momento que permitem que o usuário escolha os assuntos de mais interesse 

pessoal. O recurso do hipertexto passa a ser utilizado para organizar a narrativa 

jornalística e a atualização contínua passa a ser colocada em prática. 

Com o novo meio destacam-se cinco características do webjornalismo, que 

podem ou não serem utilizados, “quer por razões técnicas, de conveniência, 

adequação à natureza do produto oferecido ou ainda por questões de aceitação do 

mercado consumidor.” (PALACIOS, 2002, p. 155). 

A interatividade trata-se de uma série de processos interativos:   a) com a 

máquina; acontece no momento em que o usuário conecta-se ao computador, tablet 

ou celular para acessar um notícia, o toque na tela ou clique do mouse já é 

considerado uma atividade interativa proporcionada no webjornalismo, b) com a 

própria publicação; por meio da utilização de hipertextos (MACHADO, 1997, apud 

RIBAS, 2004). O hipertexto trata-se de links espalhados pelo texto, onde o usuário 

é quem escolhe o caminho que deseja percorrer pela leitura, com os assuntos que 

mais lhe interessam. (MANOVICH, 2001 apud RIBAS, 2004) Esse modelo de 

interatividade contribui para a quebra da pirâmide invertida, na qual as principais 

informações como as que respondem as questões de “o que, quando, quem e onde” 

eram reportadas primeiro, dando lugar a pirâmide horizontal, na qual a notícia pode 

começar respondendo as perguntas “como?” e “por quê?”.  c) com outras pessoas 

- seja autor ou outros leitores - através da máquina. Bardoel e Deuze (2000) apud 

Ribas (2004) considera que no webjornalismo, o usuário considera-se parte do 

processo jornalístico. A interação nesse nível pode se dar por meio do autor e leitor, 

por mensagem de e-mail ou chats Ou entre outros leitores, nos comentários da 
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publicação, fóruns de debate, e em alguns casos, podem acrescentar informações 

à própria notícia.  

Outra característica é a customização de conteúdo/personalização. De 

acordo com Palácios (2002) essa funcionalidade já existia nos meios anteriores ao 

segmentar a audiência. Na televisão, essa personalização acontece pelas próprias 

emissoras que atendem públicos-alvo diferentes, quanto pela grade de 

programação, que dependendo do horário, dia da semana, traz uma diversidade de 

programas com diferentes especializações. No impresso, a personalização 

acontece nos diferentes cadernos (cultura, esportes, saúde), onde o leitor pode 

direcionar sua leitura para o assunto que mais lhe interessa, deixando outros de 

lado. No entanto, no webjornalismo essa função é consideravelmente mais 

explorada, de acordo com Silva Jr:  

Isso se deve primordialmente à característica arquitetura da rede e de seus 
sistemas de software e hardware permitirem tanto o armazenamento sem 
limites da quantidade de informação, como também a possibilidade de 
oferecimento de conteúdos seguindo lógicas de justaposição distintas para 
cada usuário. Em outras palavras, o mesmo conteúdo base pode ser 
moldado para diferentes usuários da informação jornalística segundo as 
preferências e/ou históricos pertinentes a cada um deles.  (SILVA JR, 2000 
apud MIELNICZKU, 2004, p. 12) 

  
É possível identificar a utilização da personalização na organização de 

portais de notícias, quando dividimos por exemplo notícias por assunto, como 

política, economia, entretenimento. A personalização é aquela segmentação feita 

pelo próprio site para organização do mesmo, enquanto a customização é realizada 

pelo próprio usuário - seja direta ou indiretamente. Como exemplo, podemos tomar 

as assinaturas das newsletters, de um assunto específico de um portal de notícias, 

ou então quando o usuário seleciona os assuntos de interesse de um site ou  

aplicativo noticioso e passa a receber notícias relacionadas ao assunto. Ou ainda, 

o conteúdo pode ser customizado pelos algoritmos, que analisam o histórico de 

interesses e passam a entregar as notícias que acreditam ser de interesse do 

usuário.  

De acordo com Mielniczuk, não basta que um texto seja apenas redigido no 

computador para que seja considerado digital, é necessário “que ele seja pensado 

de acordo com os parâmetros e possibilidades do suporte digital”, remetendo à 

hipertextualidade (MIELNICZUK, 2004). 
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Mielniczuk (2004) destaca que no jornalismo, as ferramentas de publicação 

tem o objetivo de facilitar a divulgação das informações a fim de “otimizar o trabalho 

do jornalista e reduzir a necessidade de que ele tenha conhecimentos técnicos 

sobre o processo de produção e disponibilização do material na web”.  

A ferramenta de hipertexto é a utilização de links que possibilitam a 

interconexão de textos, permite uma leitura dinâmica e horizontal da notícia - na 

qual possibilita que o usuário construa a narrativa conforme seus interesses, 

quebrando a ideia de pirâmide invertida da notícia (RIBAS, 2004). Bem como pode 

redirecionar para outros textos complementares de diferentes mídias (fotos, sons, 

vídeos, animações, etc). Os materiais direcionados podem agregar informações, 

relacionados à memória. Ribas (2004) afirma que como “um mosaico de 

informações permite acesso a diferentes ângulos e percepções sobre um mesmo 

tema”, permitindo uma leitura “multilinear” do assunto.  

A multimidialidade, que refere-se à inserção de diferentes mídias em um 

mesmo ambiente, é proporcionada pelo Webjornalismo. É possível colocar em uma 

matéria conteúdo em formato de texto, áudio, imagem, animação e suas variáveis 

como infográficos. Contudo vale ressaltar que não se trata de repetir a mesma 

informação em diferentes formatos e sim atrair o usuário por meio de diferentes 

leituras à experiência de adquirir determinado conteúdo. (GOSCIOLA, 2003 apud 

RIBAS, 2004).  

Uso dos formatos das mídias tradicionais (imagem, texto e som) na narração 

do fato jornalístico. A multimidialidade torna-se possível por causa do processo de 

digitalização da informação e sua circulação em plataformas que permitem o uso de 

diferentes mídias. Mielniczuk (2004) descreve a experiência multimídia como um 

mix de ler o jornal impresso, ouvir o rádio e assistir à televisão em uma única tela 

de computador, ao mesmo tempo.  

A internet viabilizou e tornou mais econômica a utilização de memória em 

comparação às outras mídias (PALÁCIOS, 2009). Esta memória é outra 

característica do webjornalismo. De acordo com Palácios (2009), com a ruptura dos 

limites físicos e com a possibilidade de armazenamento de tudo que já foi publicado 

na internet, para encontrar basta utilizar uma ferramenta de pesquisa e o 

cruzamento de palavras-chaves, tais recursos estão disponíveis tanto para os 
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jornalistas quanto para os usuários. O volume de informação anteriormente 

produzida da web que está disponível ao usuário e ao produtor da notícia é 

potencialmente muito maior no jornalismo online, o que produz efeitos quanto à 

produção e recepção da informação. 

Sem limitações de espaço, numa situação de extrema rapidez de acesso 
e alimentação (Instantaneidade e Interatividade) e de grande flexibilidade 
combinatória (Hipertextualidade), o Jornalismo tem na Web a sua primeira 
forma de Memória Múltipla, Instantânea e Cumulativa. (PALÁCIOS, 2002b, 
p. 7). 
 

Além da não necessidade do espaço físico para armazenar, a memória está 

relacionada também com a Instantaneidade, Hipertextualidade e Interatividade no 

WebJornalismo, o que desenvolve o uso com mais frequência do que nos meios 

anteriores.  

O uso da memória é fundamental para o desenvolvimento do jornalismo de 

banco de dados, advindo do Webjornalismo. De acordo com Barbosa (2004), a 

utilização dos bancos de dados possibilita um aumento no fluxo de circulação das 

informações em formatos multimídias.  

A facilidade de produção e de disponibilização propiciada pela digitalização 

da informação e pelas tecnologias não se trata exatamente de uma ruptura no modo 

de fazer jornalismo, uma vez que a disponibilidade de notícias imediatas é usual no 

rádio e na televisão, por meio das edições “urgentes” que, quando necessário, 

interrompem a programação usual (MIELNICZUK, 2002). Neste caso, a 

característica do webjornalismo seria a “atualização contínua com a disponibilização 

de informações extensas sobre vários acontecimentos e não apenas em situações 

de proporções excepcionais” (MIELNICZUK, 2002). 

Baseado nesse desenvolvimento digital, dúvidas surgem em relação ao 

tempo. Visto que uma imagem, por exemplo, pode ser postada e em instantes 

apagada. Flusser (2008)  define que “as imagens aparecem como relâmpago e 

como relâmpago desaparecem” (ARAÚJO E MATOS, 2019, p. 7). No entanto, como 

característica dos stories, com tempo de duração de 24 horas, essas imagens 

podem ter sido salvas, e guardadas eternamente na memória, Araújo e Matos 

afirmam que logo não há mais espaço, pois tudo está disponível na internet, que 

pode ser acessada de todos os lugares. 
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O webjornalismo promoveu também uma discussão à respeito da técnica de 

redação “pirâmide invertida”. Desde que iniciou-se, o Webjornalismo continua em 

constante transformação e inovação, com diferentes formas de publicar o conteúdo, 

seja pelo tamanho, linguagem ou mídia. 

Essa técnica foi resultante das condições de difusão da época do telégrafo. 

Durante as Guerras de Secessão dos Estados Unidos da América (1861-1865), os 

jornalistas tinham dificuldades técnicas de envio das mensagens, devido ao envio 

de muitas mensagens ao mesmo tempo. Foi acordado entre jornalistas e operantes 

de telégrafos enviarem então um espécie de rodízio (MIELNICZUK 2002), o primeiro 

parágrafo dos textos e depois que todos enviassem seus primeiros parágrafos, 

seriam enviados o segundo e assim até o fim do texto, alterando a ordem de escrita 

que anteriormente era por ordem cronológica, para uma organização que valorizava 

o valor noticioso, ou seja, as informações mais importantes viriam primeiro, 

alterando a técnica de escrita instituindo a Pirâmide Invertida, descrita assim por 

Edwin L. Shuman em seu livro Practical Journalism, (SALAVERRIA 2005, apud 

CANAVILHAS, 2007). 

No webjornalismo, com a possibilidade de hipertextos, Canavilhas (2007) 

considera a técnica da pirâmide invertida apenas para notícias de última hora, uma 

vez que  deve-se explorar a nova função disponibilizada pelo meio, partindo dessa 

concepção, o autor acredita no desuso da técnica anterior. 

“Usar a técnica da pirâmide invertida na web é cercear o webjornalismo de 

uma das suas potencialidades mais interessantes: a adopção (sic) de uma 

arquitectura noticiosa aberta e de livre navegação.” (CANAVILHAS, 2007). Para o 

webjornalismo é sugerido então, a utilização da arquitetura da notícia em pirâmide 

deitada - ou horizontal - permitindo que o receptor navegue da sua maneira pela 

notícia, e não mais pela ordem imposta pelo autor da notícia como era na pirâmide 

invertida. Canavilhas (2007) classifica quatro níveis de leitura, sendo eles: A 

unidade base, caracterizada por responder às principais perguntas: “O quê, quando, 

quem e onde”. O texto de explicação, respondendo o “Por quê e como”, dando 

detalhes essenciais da notícia. No nível de contextualização da notícia, podendo ser 

utilizado a função multimídia que o meio oferece, como imagens, vídeos, 

infográficos ou som, sobre cada uma das questões abordadas anteriormente. O 
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último nível trata-se da quebra dos limites físicos, permitindo que o usuário navegue 

por outras publicações referentes ao assunto guardadas na memória.  

Nessa Sociedade da Informação “Não há praticamente nenhum negócio no 

mundo que, de alguma maneira, não tenha que rever suas bases, diante da 

utilização universal dos computadores”4. (ALVES, 2009). 

Cada vez que surge um novo meio, costumam reproduzir o que era utilizado 

no meio anterior nas primeiras etapas e posteriormente encontram sua própria 

identidade, essa é uma das características do processo de “midiamorfose”, criado 

por Roger Fidier. (ALVES, 2009).  

Assim, no começo o rádio nada mais era que o jornal falado, a TV nada 
mais era do que o rádio com a imagem do locutor. E assim, o jornal 
inventado na Internet nos últimos anos era, em geral, o jornal impresso 
transferido ao computador. O uso de metáforas conhecidas facilita a 
compreensão e a adaptação ao novo meio. (ALVES, 2009, p. 4). 
 

Para se solidificar em qualquer meio que seja, não basta reproduzir mais do 

mesmo, é necessário criatividade para inovar, se destacar, mostrar seu diferencial. 

Com tantas possibilidades de produção multimídias na web, tornou-se necessário 

um profissional mais completo, com diferentes habilidades. Por isso pensamos no 

novo perfil de profissional para atender a rotina de produção do webjornalismo, de 

acordo com Jorge e Pereira (2009) tal contexto desata a preocupação dos 

jornalistas de “devo estar o tempo todo conectado? Vou ser suplantado por um 

repórter mais novo? Devo me tornar um super-especialista?” (JORGE; PEREIRA, 

2009). Eis que surgem os robôs e algoritmos como uma alternativa para aliviar o 

excesso de informação dos jornalistas, e fazer uma espécie de curadoria do que 

pode ser entregue para as pessoas.  

Corrêa e Bertocchi (2012b) relatam em seu texto “A cena cibercultural do 

jornalismo contemporâneo: web semântica, algoritmos, aplicativos e curadoria” que 

o jornalista humano é indispensável nesse processo por dois motivos:  o primeiro é 

a falta de sensibilidade dos robôs, eles são incapazes de interagir de forma natural, 

demonstrando empatia ou antipatia com o receptor humano que está do outro lado 

da tela. As interações geralmente são rasas e previsíveis. O recorte editorial e 

 
4 "Reinventando o jornal na Internet - DADOS MUNICIPAIS." 6 ago.. 2009, 

http://www.dadosmunicipais.org.br/index.php?pg=exibemateria&secao=1&subsecao=3&id=1408&ui
d=. Acessado em 2019. 

http://www.dadosmunicipais.org.br/index.php?pg=exibemateria&secao=1&subsecao=3&id=1408&uid=
http://www.dadosmunicipais.org.br/index.php?pg=exibemateria&secao=1&subsecao=3&id=1408&uid=
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decisão do que seria relevante ao usuário seria decidida exclusivamente por uma 

máquina. 

O segundo motivo, seria a bolha criada pelas curadorias robóticas que 

chegariam ao nível máximo de personalização, entregando ao receptor apenas 

aquilo que ele deseja ler, gerando o conceito de bolha. “Significa dizer que 

caminhamos em direção a um mundo em que a web está nos mostrando o que 

queremos ver, mas não necessariamente o que nós precisamos ver” (PARISER, 

2011 apud CORRÊA E BERTOCCHI, 2012b p. 137). 

As autoras ainda trazem a visão de Pariser (2011) que estamos vivendo “a 

passagem de tocha dos gatekeepers humanos para os algoritmos” e para evitar que 

o leitor deixe de receber informações “desconfortáveis”, necessárias para que o 

público viva a realidade, e não uma falsa realidade construída com base em 

informações que ele gostaria de receber apenas, as autoras sugerem a intervenção 

do jornalista humano na curadoria de informações entregues ao público.  

A curadoria humana pura e simples (sem os procedimentos matemáticos), 
por outro lado, é mais livre para olhar para o futuro. Um curador de 
conteúdos é capaz de agregar novas e inusitadas perspectivas à 
informação, oferecendo aos seus usuários a surpresa, o inesperado ou 
simplesmente aquilo que o usuário nem imaginaria existir no mundo e 
sobre o mundo, ampliando seu próprio entendimento de mundo. (CORRÊA 
E BERTOCCHI, 2012b, p.8)   

O Jornalismo contemporâneo é descrito por Corrêa e Bertocchi (2012b) como 

o surgimento da web semântica e das ferramentas técnicas disponíveis “como o uso 

de algoritmos e aplicativos”. (CORRÊA; BERTOCCHI, 2012b). Logo, é possível 

verificar no contexto social, que as notícias, em diferentes dispositivos, estão 

acompanhando as pessoas durante o dia. O comportamento tornou-se padronizado 

e não teve nenhuma mudança radical desde que o meio digital foi introduzido, o 

desafio do jornalismo portanto, é continuar fazendo parte dessa “rotina de cliques”, 

por onde quer que seja. (DEUZE, 2014). 

Para isso é necessário que o jornalista leve em consideração a utilização de 

recursos como o algoritmos, a fim de alcançar seu público e gerar cliques para a 

notícia. Assim como é relevante estar presente ativamente onde seu público está, 

quando falamos de internet, precisamos pensar na presença dos jornais nas redes 

sociais dos usuários. 
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3 JORNALISMO NO INSTAGRAM 

 

Assim como na vida real, podemos assimilar a rede social como um espaço 

público, que tem como objetivo proporcionar um ambiente de socialização entre as 

pessoas, ou seja, um local onde as normas sociais podem ser praticadas (BOYD, 

2007). E apesar de ser destinada aos interesses pessoais, o jornalismo ganha 

destaque nas redes sociais. 

De fato, a penetração do jornalismo nas redes sociais da internet já é tão 
grande que há quem se informe apenas a partir delas, apenas a partir do 
que seus contatos e páginas de interesse compartilham. O consumo de 
notícias seria secundário, o usuário se informa apenas com o que aparece 
em sua rede, de modo muitas vezes incidental. (BOCZKOWSKI E 
MITCHELSTEIN, 2016 apud VASCONCELOS, 2017, p. 96) 

 
Para Boyd (2007), são características desse novo espaço: a persistência, 

capacidade de pesquisa (Searchability), replicabilidade e públicos invisíveis. A 

persistência trata da permanência e acessibilidade do conteúdo publicado. Uma vez 

disponível na internet, o conteúdo pode ser acessado daqui um dia, um mês, um 

ano, uma década, ou quando quiser. O conteúdo pode ser acessado independente 

do tempo. Com a capacidade de pesquisa, Boyd explica o fato de tudo ser 

“pesquisável”, o que é postado na internet é facilmente encontrado com uma 

pesquisa nos mecanismos de busca. No Instagram o uso de hashtags auxilia os 

usuários a encontrarem o que procuram.  

Com a replicabilidade torna-se fácil a propagação do conteúdo por meio da 

“cópia e cola” do conteúdo. O que dificulta a verificação da veracidade do conteúdo. 

Para isso, é importante a credibilidade da fonte da notícia, ou seja, a credibilidade 

de quem está mediando essa notícia, como os perfis de jornais nas redes sociais. 

Assim como na vida pública estamos rodeados de estranhos, nas redes sociais não 

é diferente, o público invisível, ou desconhecido, está presente, contudo podemos 

ter a percepção de quem tem interesse no conteúdo e em determinado momento 

pode manifestar-se. 

Além de propagar um conteúdo noticiado, as redes sociais também estão 

diretamente relacionadas com a produção de conteúdo jornalístico. 
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3.1 Redes sociais como fontes de produção, distribuição e filtros de 

informação 

 

 Recuero (2009) atribui três tipos de relações para redes sociais, são: as 

redes sociais como fontes produtoras de informação, as redes sociais como filtros 

de informação e a última, trata justamente do compartilhamento de notícias de sites 

e portais de notícias, que considera a rede social como espaço de reverberação 

dessas informações.  

No primeiro caso, as redes sociais são fontes produtoras de informação 

quando atuam como fonte de informação. Como exemplo, podemos citar o 

Instagram da ativista da causa animal, Luisa Mell (@luisamell). Atualmente com 

mais de três milhões de seguidores no Instagram, a ativista esteve em Brumadinho, 

Minas Gerais, após a tragédia de 25 de janeiro de 2019. Na ocasião, uma barragem 

pertencente à mineradora Vale rompeu, a onda de lama espalhou-se destruindo 

casas, vegetações e matou pessoas e animais.  

Figura 1: Stories de Luisa Mell em Brumadinho 

 
Fonte: @luisamell - Instagram 

 

Durante os resgates, Luísa esteve no local e por meio dos stories do Instagram 

divulgou imagens e relatos de animais ilhados e sendo sacrificados. Após 
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repercussão dos stories, a notícia foi difundida pelos principais jornais do país, como 

no Estadão e no portal de notícias UOL (imagem seguinte).  

 

Figura 2: Estadão e Portal de notícias UOL replicam Stories de Luisa Mell 
 

 
Fonte: Instagram - @brumadinho 

 

 O Instagram da ativista tornou-se fonte de informações sobre aquele 

episódio em específico, assim como para outras denúncias e informações em 

primeira mão no assunto animal. 

Nesse mesmo tópico é possível visualizar também a rede social diretamente 

ligada com a rotina jornalística no recolhimento de informação (CANAVILHAS, 

2010). O autor cita como exemplo o tuíte e publicação no Facebook feitos pelo 

jogador de futebol Cristiano Ronaldo, que tinha se tornado pai. As publicações nas 

redes sociais do atleta foram fontes de notícias que propagaram no mundo todo. 

A segunda relação das redes sociais com o jornalismo são as redes como 

filtros de informação. Trata-se da propagação de uma notícia publicada em algum 

portal noticioso, compartilhada por algum usuário em seu perfil. “Ao repassar 

informações que foram publicadas por veículos, os atores estão dando credibilidade 

ao veículo e tomando parte dessa credibilidade para si, pelo espalhamento da 

informação.”, Recuero (2009, p. 9). No Facebook, esse tipo de propagação 
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geralmente se dá por meio de compartilhamentos do link. Já no Instagram, 

geralmente os usuários postam o print da notícia em seus stories. 

Por último e interligado com a característica anterior, leva-se em 

consideração as redes sociais como espaço de fluxo de informações, assim como 

a discussão das pautas. No Instagram, as discussões são realizadas geralmente 

com a utilização de hashtags nas publicações do feed e stories, e também nos 

comentários de fotos para discutir o assunto, porém menos utilizadas do que no 

Twitter por exemplo, rede social na qual existe os “Trends Topics”, ou seja, um 

ranking de assuntos mais comentados no momento, tornando a discussão mais 

democrática uma vez que os usuários podem a qualquer momento visualizar os 

assuntos em destaques, se informar mais facilmente sobre o assunto e também 

tuitar a respeito. 

Interligada com os dois últimos tópicos, está a relação do jornalismo com a 

distribuição de notícias (CANAVILHAS, 2010). Além dos usuários consumirem a 

notícias, eles também comentam e propagam as notícias para o seu círculo de 

amizades nas redes sociais, desenvolvendo o papel de gatekeeper, ou seja, os 

próprios usuários são responsáveis pela escolha de informação que chegará aos 

seu círculo social através dele. 

Esse conceito está diretamente ligado com a “propagabilidade de conteúdo”, 

defendida por Jenkins, Green e Ford (2014). De acordo com os autores, os 

receptores são ativos tanto como consumidores quanto como propagadores 

daquele conteúdo que consomem, “aquilo que não se propaga, morre” (JENKINS; 

GREEN; FORD, 2014). Portanto o compartilhamento por livre e espontânea vontade 

é essencial para a sobrevivência de um conteúdo na web. 

Nesse ponto, temos a transição do gatekeeping para o gatewatching 

(BRUNS, 2011). O primeiro originou-se na era da mídia de massa, com os jornais 

impressos, rádio e televisão.  Além das escolhas editoriais, como o espaço era 

limitado, era necessário selecionar as notícias relevantes para serem publicadas e 

as demais seriam então descartadas. Outro fator que colaborou para essa limitação 

de notícias divulgadas de acordo com Bruns (2011), foi a falta de pluralidade de 

canais disponíveis, contribuindo para o poder de escolha dos editores. 



31 

 

 

Com a virtualização da informação e da comunicação (LEVY, 1999), o 

mercado dessa área à todo vapor tornou mais fácil a disseminação das informações 

digitais. De acordo com o autor, com a democratização da internet e mais difícil 

manipular as informações do que “em um sistema onde os centros emissores são 

controlados por uma minoria” (LEVY, 1999, p. 231). Em contrapartida,  com o 

aumento considerável de informação que a internet também proporcionou, torna-se 

inviável noticiar todos os assuntos que aparecem, portanto o papel no gatekeeping 

continua indispensável para o jornalismo. 

With the explosive increase of information on a worldwide scale, the 
necessity of offering information about information has become a crucial 
addition to journalism’s skills and tasks… . This redefines the journalist’s 
role as an annotational or orientational one, a shift from the watchdog to 
the ‘guidedog’.(Bardoel & Deuze, 2001 apud Bruns 2011, p. 121). 

Por conta desse considerável engrandecimento do número de notícias, Bruns 

(2011) afirma que os receptores passaram a ser gatewatching. Assim, ao receber 

as notícias, eles mesmos podem identificar e escolher dar audiência para 

determinado assunto em detrimento de outro. Desta forma, a notícia passa por uma 

curadoria dos leitores e não apenas dos editores, passando então a ditar o que é 

relevante ou não.  

Nesta economia da atenção, o gatewatcher funciona com um analista de 
mercados financeiros que aconselha os seus seguidores/amigos a 
investirem a sua atenção neste ou naquele tema, publicando os links para 
as notícias. (Canavilhas, 2010, p. 5) 

Em termos de classificação de notícias, é comum classificá-las como hard 

news ou soft news, de acordo com Zago e Bastos (2003).  No grupo das soft news 

estão as notícias literalmente mais “leves, como cultura, esporte e entretenimento 

(ZAGO E BASTOS, 2003). Já nas hard news os autores incluem notícias de grande 

impacto público, geralmente sobre política, economia e segurança. Contudo, não é 

apenas o assunto que determina se a notícia é hard ou soft.  

Mesmo que uma notícia aborde um tema econômico, é possível que o 
conteúdo seja de soft news em função de escolhas editoriais que abordem 
elementos específicos da história, como ao enfatizar um estilo pessoal e 
emotivo.” (Zago e Bastos, 2003, p. 120). 

Portanto, não há regra fixa para classificar é necessário ter a sensibilidade 

humana e capacidade analítica. 
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3.2 Jornalismo no Instagram 
 

A popularidade dos smartphones contribuíram para o desenvolvimento de 

aplicativos específicos para redes sociais, que anteriormente eram comuns em 

sites. O Instagram foi lançado em 6 de outubro de 2010 (PIZA, 2012), pelos 

engenheiros de software Kevin Systrom, norte-americano, e Mike Krieger, brasileiro. 

De imediato observou-se a repercussão positiva, especialistas já especulavam 

sobre o sucesso do aplicativo.  

Em menos de um mês, especialistas na área da tecnologia, como 
Dan Frommer, já faziam previsões de que a nova ferramenta teria a 
possibilidade de se tornar uma das mais utilizadas por parte dos 
internautas. (MENDES & ESPIRITO SANTO, 2016, p. 28). 

 
No primeiro dia, foi o aplicativo com mais downloads na Apple Store e em 

dezembro já tinha mais de 1 milhão de usuários5. No ano seguinte, a empresa que 

contava com apenas seis funcionários, atingiu a marca de 10 milhões de usuários. 

Apenas em 2012 o aplicativo foi disponibilizado para dispositivos Android. Uma 

semana depois, o fundador do Facebook, Mark Zuckeberg anunciou a compra do 

Instagram, e a empresa foi avaliada em U$S 1 bilhão (Mendes & Espirito Santo, 

2016). 

De início, a funcionalidade do aplicativo era compartilhar fotos no formato 4:3 

e vídeos de até um minuto, com a possibilidade de aplicação e filtros. Esses 

formatos ficam salvos no feed dos usuários, assim, para acessá-los bastava entrar 

no perfil do usuário. 

Em 2 de agosto de 2016, após Mark Zuckerberg ter a oferta de compra da 

rede social vizinha, o Snapchat, recusada6, foi lançada uma nova ferramenta no 

Instagram, o Instagram Stories, que lembra o Snapchat, uma rede social em que 

vídeos curtos e fotos eram postadas e desapareciam 24 horas depois. 

O Instagram stories segue a mesma lógica das publicações serem apagadas 

após 24 horas da postagem. A ferramenta fica na parte superior da página inicial do 

 
5 "Instagram - Rock Content." 12 set.. 2016, https://rockcontent.com/blog/instagram/. 

Acessado em 8 nov.. 2019. 
6 "Um breve histórico da briga entre Facebook e Snapchat ...." 3 ago.. 2016, 

https://exame.abril.com.br/tecnologia/um-breve-historico-da-briga-entre-facebook-e-snapchat/. 
Acessado em 8 nov.. 2019. 

https://rockcontent.com/blog/instagram/
https://exame.abril.com.br/tecnologia/um-breve-historico-da-briga-entre-facebook-e-snapchat/
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aplicativo Instagram, nela, os ícones dos perfis que você segue fica em formato de 

círculo e ao clicar, as publicações vão passando em forma de slide.  

A ordem de visualização é “organizado a partir de um algoritmo, ou seja, as 

atualizações de perfis com os quais o usuário interage com mais frequência 

aparecerão primeiro”. (MENDES E ESPÍRITO SANTO, 2016, p. 29). Portanto é 

importante para os usuários pensarem em estratégias de interação com os 

seguidores a fim de alcançar cada vez mais usuários gerando mais visualizações. 

A popularidade desse formato despertou no webjornalismo uma nova forma 

de produzir conteúdo, principalmente pela efemeridade presente nesse formato, já 

que o conteúdo desaparece em 24h (ALVES, 2018). 

Essa efemeridade presente nos stories remete à modernidade liquida, termo 

cunhado por Bauman (2001). De acordo com o autor, o atual contexto que estamos 

inseridos transformou “a imortalidade de uma ideia numa experiência e faz dela um 

objeto de consumo imediato” (BAUMAN, 2001, p. 158), ou seja, não há mais um 

apreço pelo durável, pelo eterno, tudo em nossa vida é passageiro, efêmero e as 

redes sociais mostram cada vez mais essa característica.  

O smartphone está cada vez mais presentes na vida das pessoas, como 

ferramenta de trabalho e conexão entre pessoas, momentos em que antes ouvia-

se rádio ou lia uma revista, hoje dão lugares à navegação nas infinitas 

possibilidades que o smartphone possibilita (CANAVILHAS; SATUF, 2015). 

As infinitas possibilidades do design gráfico do celular, faz com que a 

linguagem jornalística para dispositivos móveis não venha pronta de fábrica, mas 

passa por um processo de adaptação: 

[...] aspectos da web ao passo em que experimenta as propriedades 
específicas destes aparelhos. É preciso que o jornalista pense na maneira 
que o usuário irá receber a notícia, e qual será sua reação diante isso. 
(CANAVILHAS; SATUF, 2015, p. 87) 

 

Hoje no Brasil existem 230 milhões de smartphones em uso, corresponde a 

1,09 smartphone por pessoa7. O número fica ainda maior quando pensamos em 

redes sociais, dados recentes apontam 66% (140 milhões) dos brasileiros são 

usuários de redes sociais em 2019, de acordo com o relatório Digital in 2019, feito 

pela We Are Social em parceria com a Hootsuite.  

 
7  "30ª Pesquisa Anual do FGVcia da FGV/EAESP, 2019 ...." 

https://eaesp.fgv.br/sites/eaesp.fgv.br/files/noticias2019fgvcia_2019.pdf. Acessado em 2 dez.. 2019. 

https://eaesp.fgv.br/sites/eaesp.fgv.br/files/noticias2019fgvcia_2019.pdf
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O Instagram aparece em quarto lugar no ranking de redes sociais mais 

utilizadas pelos brasileiros, com 69 milhões de usuários. Sendo 59% dos usuários 

do sexo feminino e 41% do sexo masculino, as duas opções de sexo que a rede 

social possibilita escolher.  

Na pesquisa realizada pela empresa brasileira Rock Content8 também em 

2019, é possível visualizar um aumento de 18,2% dos brasileiros usuários de 

internet presente nas redes sociais, chegando a 96,2%. Observa-se também que 

96,2% das empresas são usuárias em redes sociais e 53% acreditam que o principal 

benefício é a divulgação da marca, e o segundo benefício mais apontado pelas 

empresas foi o engajamento com a audiência, com 44,2%. Em seguida, aumento 

de vendas e do número de clientes com 38,1%. E com 35%, o aumento de tráfego 

no blog ou site. 

O Instagram aparece em segundo lugar nas redes sociais mais utilizadas, 

sendo acessada por 89,4% dos entrevistados, no entanto, teve uma ascensão de 

9,2% comparado ao ano anterior (2018). Enquanto o Facebook, que aparece como 

a principal rede social aparece com 97,5%, com declínio de 1,3% comparado à 

2018. Com a constante evolução das redes sociais, suas novas funções, e a 

capacidade de interagir com o público, gera a necessidade de constante 

aprendizado e preparo.  

Com o objetivo de potencializar o sucesso da empresa nas redes sociais, a 

pesquisa aponta que é necessário ter estratégias bem definidas para as redes 

sociais. As empresas afirmam de 43,6% fazem divulgação nas redes sociais 

seguindo um calendário editorial, desta forma, alcançam uma média de visitas 150% 

maior em comparação com as empresas que não fazem-o. Não seria diferente com 

as empresas jornalísticas, que passaram a explorar a rede social. 

Devido ao baixo custo dos celulares inteligentes quando comparados à 

jornais impressos, a internet conectada aos smartphones torna-se “vetores de 

“empoderamento” (empowerment) de atores sociais que articulam redes de 

comunicação capazes de agir (ou reagir) diante dos poderes constituídos.” (SATUF, 

2016, p.10) 

 
8 "Social Media trends 2019: panorama das empresas e dos usuários nas redes sociais." 

https://inteligencia.rockcontent.com/social-media-trends-2019-panorama-das-empresas-e-dos-
usuarios-nas-redes-sociais/. Acessado em 2019. 

https://inteligencia.rockcontent.com/social-media-trends-2019-panorama-das-empresas-e-dos-usuarios-nas-redes-sociais/
https://inteligencia.rockcontent.com/social-media-trends-2019-panorama-das-empresas-e-dos-usuarios-nas-redes-sociais/
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O aumento exponencial da taxa de usuários que utilizam as redes sociais, 

impulsionou os jornais à não apenas produzir conteúdo em seus sites e portais de 

notícias, mas também estar presente nas plataformas que fazem parte da rotina dos 

leitores. 

Se a migração dos públicos para a Internet já era notória, a popularização 
dos smartphones e dos tablets com ligação à rede tornou ainda mais 
evidente que o futuro dos meios de comunicação social passa 
obrigatoriamente pela Internet (CANAVILHAS, 2013, p. 3). 

Além disso, outro fator que encoraja a participação dos jornais nas redes 

sociais é a monetização gerada por esses meios, como salienta Canavilhas (2013):  

A possibilidade de venda de conteúdos e aplicações (apps), o aumento do  
investimento em publicidade online e outros modelos associados aos 
micropagamentos estão a transformar estes dispositivos em plataformas 
de consumo mediático com um enorme potencial de monetização para as 
empresas deste setor. (CANAVILHAS, 2013, p. 3).  

No Instagram por exemplo, empresas podem patrocinar algum conteúdo 

específico ou ter seu patrocínio veiculado no meio da geração de conteúdo, como 

é feito nos intervalos comerciais da televisão.  

Focaremos nos recursos disponibilizados pelos Stories que oferece alguns 

recursos multimídias, dispensando em alguns casos a necessidade de utilizar outro 

programas para edição do conteúdo. Os elementos gráficos oferecidos pelo site, 

são designados de bootstrap por Bertocchi (2009). 

[...] é uma espécie de pré-formato com um cardápio bastante atraente para 
a composição de formatos digitais. Bootstrap literalmente significa uma 
alça de botas, uma espécie de acessório utilizado para facilitar o ato de 
calçar botas (como uma calçadeira). No contexto web, ganhou um 
significado metafórico: quer dizer um conjunto de elementos gráficos 
previamente elaborados e que possibilitam o desenvolvimento de um site 
de forma rápida e padronizada.(CANAVILHAS; SATUF, 2015, p. 67) 

No story é permitido postar fotos ou vídeos de até 15 segundos. Os arquivos 

podem ser enviados da galeria do celular ou então gravados pela própria câmera 

do aplicativo. 

É possível utilizar efeitos, grande parte deles são faciais, como por exemplo 

filtros de cachorro, em que identificam o rosto de quem está na tela e uma “máscara” 

de cachorro é inserida no rosto da pessoa em que a câmera se direciona. Há outros 

filtros, como a inserção de cílios postiços e batons, ou que simplesmente suavizam 

a pele. Entre esses filtros há alguns que são disponibilizados pelo próprio aplicativo, 

e uma infinidade de outras opções criadas pelos usuários. 
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Após o carregamento ou gravação do vídeo ou foto, é possível adicionar 

filtros prontos do próprio aplicativo, são onze opções que são identificados por 

nomes de cidades, são eles: Lagos, Melbourne, Jakarta, Abu Dhabi, Buenos Aires, 

New York, Jaipur, Cairo, Tokyo e Rio de Janeiro. 

O aplicativo também disponibiliza a opção de incluir links nos stories em 

perfis com mais de 10 mil seguidores, assim, ao deslizar a tela para cima, o usuário 

consegue ser encaminhado diretamente para um link. Nos casos jornalísticos, 

geralmente há uma matéria linkada. Há a possibilidade de marcar parceiro de 

negócio, ou seja, a parceria paga. Nesses casos, na parte superior do story, logo 

abaixo do nome do usuário fica indicado que aquele conteúdo teve o patrocínio da 

marca mencionada.  

Em outra aba é possível adicionar diversos “stickers” ou figuras, que passam 

alguma informação ou emoção. Em ordem, está a localização, para informar o local 

em que está, em seguida a menção, para mencionar o usuário do Instagram, a 

hashtag (#), para mencionar determinado assunto, desta forma, todos os stories 

sobre aquele assunto podem ser encontrados quando pesquisam pela hashtag. 

O aplicativo também permite adicionar uma música ao story, que está no 

banco do próprio aplicativo. Há a opção de horário, que disponibiliza três tipos de 

relógio diferentes.  

Para promover mais interatividade entre os dois lados, receptor e emissor, 

há a ferramenta enquete, na qual uma pergunta é escrita e os espectadores podem 

votar entre duas opções, geralmente “sim” e “não”, no entanto, podem ser 

personalizadas. Ao publicar o story, os usuários podem votar e assim que votam, 

podem visualizar a porcentagem do resultado, gerando um feedback em tempo real. 

Ainda fomentando a interatividade, a ferramenta perguntas possibilita que autor do 

perfil deixe alguma pergunta para que os usuários possam responder. Ao receber a 

resposta, o autor pode ver quem enviou, no entanto, ao compartilhar a resposta não 

é revelada a identidade de quem respondeu.  

Outras ferramentas que permitem interação do usuário, há um termômetro, 

no qual o dono do perfil escolhe um emoji que representa alguma emoção e os 

usuários podem responder a pergunta colocando o grau de intensidade. 
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O teste disponibilizado pelo aplicativo consiste em uma pergunta elaborada 

pelo autor do perfil, com duas à quatro opções de respostas, sendo que apenas 

uma delas é a correta. Ao votar os seguidores conseguem prontamente conferir qual 

foi a resposta correta. Por fim, existe a opção de bate-papo, que é restrita à um 

número de participantes.  

Além dessas ferramentas interativas existem os stickers ou figurinhas, que 

representam um estado ou emoção, e a possibilidade de inserir gifs, que por sua 

vez, podem ser adicionadas ao banco de gifs pelos próprios usuários. 

Pensando no layout, há a opção de adicionar texto ao story, com cinco 

opções de fontes, livre tamanho, infinita opções de cores e em algumas fontes, é 

possível definir o alinhamento à esquerda, central ou direita. 

A ferramenta pincel disponibiliza cinco tipos de pincéis (incluindo a borracha) 

que podem ser utilizados livremente, com a vasta opção de cores. 

Em meio à tanta informação disponibilizada na internet, é necessário 

criatividade para atrair e fidelizar os leitores, o storytelling, que seria a contação de 

história, é uma técnica de redação jornalística introduzida no webjornalismo que 

auxilia na organização de informações para apresentar uma sequência de 

conteúdos que faça sentido (CUNHA & MANTELLO, 2014). 

A  técnica  do storytelling atende  às  necessidades  dos  consumidores de  
mídia  e  de  notícias  dos  dias  de  hoje,  principalmente  quando  se  fala 
em  novas  tecnologias  de  comunicação.  O  grande  volume  de  
informação disponível atualmente requer um relato que se diferencie, 
atraia e envolva. Caso  contrário,  não  receberá  atenção.  O storytelling é  
uma  possibilidade para esta necessidade. (CUNHA & MANTELLO, 2014, 
p. 66) 

Para os autores, o storytelling é uma técnica de produzir jornalismo mais 

aprofundado, humanizando-o e deixando mais próximo da literatura, mas claro, sem 

perder o foco. Com o digital storytelling não é diferente, a história é contada de 

maneira criativa utilizando recursos disponíveis no ciberespaço (ALEXANDER, 

2011 apud ALVES, 2018).  
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3.3 Elementos para análise dos stories 

 

Para especificar melhor o conceito de interatividade, evitar pressuposições 

sobre o conceito e também com o objetivo de “testagem de combinação de 

elementos usados na construção de narrativas on-line para determinar seu efeito 

nos consumidores de notícia online”, (p.123) Paul (2007) explica por meio das 

taxonomia para as narrativas digitais, cinco elementos presentes, são eles: mídia, 

ação, relacionamento, contexto e comunicação. Esses elementos serão utilizados 

para a análise do Drops do Estadão. 

Primeiramente, a autora divide três diferentes configurações de mídias 

utilizadas na narrativa digital. O conteúdo de mídia individual, no qual é utilizado 

apenas um tipo de mídia, seja ele texto, vídeo ou áudio. O conteúdo de mídia 

múltipla utiliza dois ou mais tipos de mídia na narrativa, a apresentação desse 

conteúdo é junto, porém estão separados, ou seja, há um áudio, um vídeo e um 

texto na mesma página que serão consumidos em etapas distintas. Já as narrativas 

em multimídia utilizam dois ou mais tipos de mídias que são apresentados em 

sincronia. 

A gravação do conteúdo é dividida em dois fluxos, a mídia pode ser ao vivo, 

ou seja, exibido em tempo real, sem cortes ou edições. Já o conteúdo gravado diz 

respeito à um conteúdo do passado, a exibição é assincrônica, diferente do primeiro, 

que é sincrônico. Por fluxo, a autora refere-se à mídia gravada ou ao vivo, e o tempo 

e espaço explica a maneira que o conteúdo é organizado para apresentação. Na 

tabela seguinte, Alves (2018) demonstra a ideia da autora, de forma simplificada: 
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Tabela 1: Elemento comunicação 

 
Fonte: Elaborado por Alves (2018) com informações de Paul (2007) 

 

A apresentação do conteúdo para o usuário pode ser dividida em dois 

movimentos, o primeiro é o movimento de entrega do produto e a ação do usuário 

para recebê-lo. Na mídia tradicional por exemplo, basta o usuário virar a página do 

jornal para continuar lendo. Já na midia digital, há combinações de movimento e 

ações diferentes, algumas delas, apresentadas, são: conteúdo dinâmico, ou seja, o 

conteúdo se move. Conteúdo estático, o conteúdo não se move. Caso seja 

necessário uma ação do usuário para que o conteúdo se mova, ele é ativo, caso 

não haja essa necessidade, o conteúdo é passivo. Além disso, um mesmo conteúdo 

pode ter todas essas versões, no início ele pode começar correspondendo à uma 

combinação e depois passar para outra. 
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Tabela 2: Movimento de apresentação de conteúdo 

 
Fonte: Elaborado por Alves (2018) com informações de Paul (2007) 

 

Para determinar o relacionamento entre o usuário e o conteúdo, é analisada 

a versatilidade. Em caso de interação com o conteúdo de forma ativa, ou seja, sem 

limitar-se a ler, assistir ou ouvir a história, o conteúdo é considerado aberto, quando 

isso não acontece, é dito como fechado. Em relação ao conteúdo aberto, há ainda 

cinco elementos a serem definidos, explicados na tabela a seguir: 
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Tabela 3: Elementos do conteúdo aberto 
 

 
Fonte: Elaborado por Alves (2018) com informações de Paul (2007) 

 

O quarto elemento é o contexto, que corresponde a “habilidade de 

proporcionar conteúdo adicional, remetendo a outros materiais” (PAUL, 2007, p. 

125). No meio digital, o contexto refere-se ao hipertexto, discutido no primeiro 

capítulo, ou seja, links que direcionam à um conteúdo já publicado anteriormente, 

ou que de alguma forma pode ser complementar à leitura da notícia.  
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Paul (2007) divide a narrativa e os links nos seguintes tópicos: 

 
Tabela 4: Divisão de narrativas e links 

 
Fonte: Elaborado por Alves (2018) com informações de Paul (2007) 

 

Por fim, o último elemento mencionado pela autora é a comunicação, 

referindo-se à “habilidade de se conectar com os outros por meio da mídia digital” 

(PAUL, 2007, p.126). Esse elemento está ligado com a interação permitida no 

ciberespaço.  
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O conceito de “peer-to-peer” aplicado ao jornalismo está presente nesse 

ambiente, pensando em uma comunicação mais horizontal e aberta, permitida por 

meio da interconexão presente nos smartphones (SATUF, 2016). Na tabela a seguir 

é possível visualizar a categorização feita por Paul. 

 
 

Tabela 5: Categorização da comunicação 

 
Fonte: Elaborado por Alves (2018) com informações de Paul (2007) 
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Os elementos propostos por Paul (2007) fornece, de maneira detalhada, 

pontos para serem analisados no webjornalismo, especialmente seus objetivos, 

traçando o caminho que seguem para produção e divulgação do conteúdo, e que 

serão utilizados como parâmetro para a análise do Drops do Estadão. 

A narrativa utilizada pelo Drops do Estadão é considerada por Alves (2018) 

como narrativa de múltiplo fformatos, ela é definida pela dinamicidade para 

divulgação das notícias em aplicativos instantâneos.  

A presença de vários jornalistas em cena, que se intercalam entre uma 
postagem e outra para recomendar ou reportar notícias, é seu principal 
diferencial em relação aos outros tipos de narrativas. O jornalista pode 
aparecer para fazer um convite, uma chamada ou até mesmo notas com 
informações do fato em pauta naquele dia. Seu ponto mais forte é a 
padronização do formato e a periodicidade, o que se assemelha muito ao 
jornalismo produzido nos outros meios de comunicação. (ALVES, 2018, 
p.126) 

 

Para diferenciar os formatos de stories utilizados pelo programa, utilizaremos 

a divisão de Narrativas dos Stories, sendo: Narrativa de Bancada Hipermidiática, 

Narrativa Textual Hipermidiática, Narrativa não Hipermidiática, Narrativa 

Hipermidiática de Convidado, Narrativa não hipermidiática, Narrativa de Marketing 

em Áudio e Narrativa de Marketing Textual. Os demais Stories serão classificados 

em: Vinhetas e Bastidores. 

A Narrativa de Bancada Hipermidiática refere-se ao stories, geralmente 

gravados no modo selfie mas que em menor escala, podem ser gravados com a 

câmera traseira do smartphone. Nela os apresentadores fazem a chamada da 

notícia e direcionam o restante da leitura para uma matéria linkada. A gravação é 

feita anteriormente e aparece a imagem e áudio dos apresentadores. Esse tipo de 

narrativa é gravada no local de onde o programa do dia será apresentado. É uma 

mídia gravada ou assíncrono uma vez que existe os erros de gravação no fim, logo, 

o conteúdo não é ao vivo. O conteúdo pode ser considerado editado uma vez que 

não é apresentado em sua totalidade, há a escolha de cenas que vão ou não para 

o público.  

A Narrativa Textual Hipermidiática também trata-se do contexto ou está 

chamando uma notícia que será linkada, no entanto, são utilizadas imagens de 

cobertura e mais informações estão escritas em forma de texto. Caso tenha áudio, 
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é de entrevistas, música ou peça, mas nunca há fala dos apresentadores. 

Correspondem à conteúdos multimídia, que utiliza mídia gravada ou assíncrono, 

editado. 

A Narrativa Hipermidiática de Convidado refere à quando algum outro 

jornalista, que não os apresentadores, chama uma notícia, por vídeo. Também está 

linkando com alguma matéria publicada.  

Narrativa não Hipermidiática acontece quando o story é apresentado na 

bancada mas não encaminha para nenhum link, geralmente na abertura ou 

encerramento das edições. 

A Narrativa Repórter em Campo é realizada por repórteres que estão no local 

fazendo a cobertura da notícia. Os stories são gravados no passado, não ao vivo, e 

encaminham para uma cobertura mais apurada no site.  

A Narrativa de Marketing em Vídeo refere-se às parcerias pagas em que são 

apresentadas por um jornalista, repórter ou convidado em forma de áudio e 

imagens. Já as Narrativas de Marketing Textual não contam com alguém falando 

sobre o patrocínio, apenas texto indicando. Caso haja áudio, é diretamente do 

produto apresentado, por exemplo, em caso de podcasts, é veiculado um trecho. 

Os Stories considerados como Divulgação Própria trata-se da divulgação da 

própria empresa jornalística Estadão, direcionando para outras plataformas ou 

redes em que produzem diferentes formatos de conteúdo, que não o Instagram. 

As vinhetas, são as artes de abertura e encerramento da edição. No caso do 

Drops, apesar do Instagram oferecer alguns suportes de adição de Gifs, textos e 

áudio, a animação é feita em outro programa, sem utilizar os recursos 

disponibilizados pelo próprio aplicativo. Já os Bastidores fazem referência aos 

stories publicados no fim do programa, com erros de gravação. 

Uma nova plataforma, como é o Drops, para uma empresa jornalística como 

o Estadão, que conta com o jornal impresso, o portal de notícias, Facebook, Twitter 

e Podcasts, pode ser considerado uma das vertentes transmídia do jornal. Como 

transmídia entendemos narrativas distintas em cada plataforma de mídia, com 

narrativas que se encaixem em cada uma dessas plataformas.  

A compreensão obtida por meio de diversas mídias sustenta uma 
profundidade de experiência que motiva mais consumo. A redundância 
acaba com o interesse do fã e provoca o fracasso da franquia. Oferecer 
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novos níveis de revelação e experiência renova a franquia e sustenta a 
fidelidade do consumidor. (JENKINS, 2009, p. 142) 

 
 

Entendemos a necessidade de encontrar uma narrativa própria para a 

plataforma, a fim de utilizar os recursos disponibilizados e encontrar a melhor forma 

de adaptar o jornalismo, para atrair usuários e obter sucesso.  

 

4 ANÁLISE DO DROPS 

 

A fim de entender como as empresas jornalísticas utilizam as ferramentas 

disponibilizadas no atual contexto, nosso objeto de estudo será o Drops do Estadão, 

o “noticiário interativo do jornal (Estadão) veiculado diariamente no recurso Stories 

do Instagram”.9  

No Drops, a persistência do conteúdo publicado não ganha destaque, pois 

devido à efemeridade do conteúdo que desaparece em 24 horas, não é possível por 

meio do próprio aplicativo acessar aquele conteúdo novamente após o período de 

um dia. A capacidade de pesquisa também não é utilizada com frequência, já que 

o uso de hashtags é mínimo. Do total de stories analisados, apenas 12 utilizam 

hashtag. 

O destaque está na replicabilidade e conexão com outras mídias, uma vez 

que por meio de links direcionados, o hipertexto foi identificado em 67,6% dos 

stories. Entre os que não utilizavam hiperlinks estão stories classificados como 

vinheta, bastidores, dois stories cujo link não estava presente provavelmente por 

falha humana, já que na fala, os apresentadores indicavam a presença de um link 

direcionando à matéria completa no site. 

Como público invisível é possível identificar todos os usuários do Instagram, 

mas sabemos que a probabilidade dos seguidores do Instagram do Estadão se 

manifestar é infinitamente maior, uma vez que eles recebem diariamente o conteúdo 

em sua página inicial. 

 
9 "'Drops Estadão' completa 2 anos e investe em interação - Link ...." 17 set.. 2019, 

https://link.estadao.com.br/noticias/geral,drops-estadao-completa-2-anos-e-investe-em-
interacao,70003013011. Acessado em 2019. 

https://link.estadao.com.br/noticias/geral,drops-estadao-completa-2-anos-e-investe-em-interacao,70003013011
https://link.estadao.com.br/noticias/geral,drops-estadao-completa-2-anos-e-investe-em-interacao,70003013011
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Em setembro o noticiário completou 2 anos, pioneiro em sua categoria, a 

audiência é crescente, só em agosto de 2019 teve 8,8 milhões de visualizações.  

O Drops “reúne as principais notícias do dia em vídeos curtos, de até 15 

segundo”, e fica por 24 horas disponível para os usuários, depois desse tempo 

desaparece. É apresentado de segunda à sexta, por dois apresentadores, João 

Abel e Bárbara Pereira, ambos responsáveis pela produção e edição do programa.  

O noticiário é postado no fim do dia, por volta das 20 horas com um resumo 

das notícias mais importantes do dia. 

Para a análise (tabela do Apêndice), foram capturadas as gravações de uma 

semana de programa (segunda à sexta), por meio de um aplicativo de gravação de 

celular. E também, enquanto os stories estavam disponíveis, todos os links que 

eram indicados nas publicações foram salvos em uma planilha. 

Na planilha (tabela do Apêndice) analisou-se o tipo de narrativa, se as 

notícias se enquadraram em hard ou soft news, a editoria, o assunto, palavras 

chaves das notícias de acordo com a autora da pesquisa, se havia ou não 

direcionamento à algum link, texto inserido pelo próprio aplicativo Instagram, gif, 

hashtag, filtro, interação. Se havia algum adicional importante a ser mencionado e 

se um story tratava ou não da continuação do anterior. 

Em cinco dias de análise, constatou-se uma média de 28,4 stories por dia. 

Considerando 15 segundos por stories, compreende à uma média de 7min6s de 

programa diariamente. 

A primeira coluna separou as narrativas presentes, os 142 stories foram 

divididos em: textual hipermidiática correspondendo à 58 stories, banca 

hipermidiática com 32 stories, as vinhetas ocuparam 10 stories, correspondendo à 

duas por dia, ou seja, uma de início e uma de fim, 9 respost, bancada não 

hipermidiática com 7 stories, hipermidiática de convidado correspondendo à 3 

stories, 6 stories com repórter em campo, 4 stories de bastidores, 11 stories para 

Narrativa de Marketing, sendo 6 divulgação do próprio jornal sem parceiros pagos 

e 5 com parceiros pagos, sendo 3 marketing em vídeo e 2 marketing textual, além 

de 1 story considerado não hipermidiático e 1 story de descontração. 

O segundo elemento a ser identificado foi, em caso de notícias, se os stories 

correspondiam à hard news ou soft news. A inserção desse elemento surgiu após, 
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em entrevista com o apresentador, o produtor e editor do noticiário, João Abel, por 

meio da própria direct do Instagram, realizada em 25 de outubro de 2019. O produtor 

firma que a escolha das pautas é realizada internamente. Ou seja, o gatekeeping 

continua sendo utilizado na produção do noticiário, há uma seleção de notícias que 

devem ser escaladas ou não. Porém, o gatewatcher está introduzido, 

secundariamente. “Se alguma notícia que não está no nosso radar começa a 

bombar muito, a gente reavalia e vê se vale colocar”, afirma Abel. 

Ainda de acordo com Abel, o programa tem o objetivo de atrair um público 

mais jovem para o jornal e esse objetivo é levado em consideração no momento de 

seleção de notícias.  

Geralmente o noticiário abre com hard news, e as soft news são introduzidas 

ao longo do Drops, no entanto, não é regra fixa. 

Posteriormente houve a classificação por editoria, de acordo com as editorias 

que encontravam-se as matérias que eram direcionadas a partir do stories. A 

classificação por assunto foi elaborada pela própria autora deste projeto, a fim de 

direcionar o assunto discutido, por exemplo, durante a semana muitas matérias 

estavam na editoria sustentabilidade, mas tratavam de assuntos políticos. Outras 

por exemplo, estavam na editoria Emails e tratavam de assunto relacionados à 

saúde. A coluna seguinte foi classificada como “Detalhe”, a fim de facilitar a 

localização dos stories no momento da análise. Em seguida, foi relatada a utilização 

ou não dos elementos disponibilizados pelo aplicativo: texto, gif, hashtag, filtro e 

elementos que permitem a interação dos usuários com o jornal. A última coluna 

registrou algum adicional, em casos de mencionarem algum outro Instagram no 

stories, ou a prática de convidar os usuários a lerem a clicarem no link que 

redireciona a matéria no site do Estadão. 
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4.1 Definição dos assuntos em pauta  
 

A fim de compreender quais os motivos relevantes para a escolha de notícias 

que são escolhidas para fazer parte do noticiário, ou seja, entender o trabalho do 

gatekeeping realizado no Drops, foi realizado um comparativo com o Google 

Trends. 

Quando analisamos os assuntos mais pesquisados na semana da análise, 

26 à 30 de agosto de 2019, no Google, por meio da ferramenta Google Trends é 

possível visualizar diversos tópicos tidos como os mais pesquisados, presentes no 

Drops.  

O Google Trends compreende uma base de dados gratuita que expõe os 

temas ou palavras mais pesquisados em um determinado período, com uma 

palavra-chave específica. “Esse buscador do Google indica o que tem sido mais 

pesquisado de acordo com a localização e o período de tempo determinado pelo 

usuário.”10  

Tabela 6: Assuntos mais pesquisados no Google entre 26/08/2019 à 30/08/2019 

1 Emmanuel Macron - Presidente da França 

2 Confrontos entre Grêmio e Palmeiras no futebol - Assunto 

3 Neymar - Futebolista 

4 BMW Motorrad - Assunto 

5 BMW - Fabricante do automóvel 

6 Sociedade Esportiva Palmeiras - Clube de futebol 

7 BMW - Fabricante de automóveis 

8 Basquetebol da Sociedade Esportiva Palmeiras - Time de basquete 

9 Mercedes-Benz - Marca de automóveis 

10 Mercedes-Benz - Fabricante do automóvel 

11 Apple - Empresa 

 
10 "Google Trends: o que é e como ele pode ajudar sua empresa?." 6 jul.. 2019, 

https://rockcontent.com/blog/google-trends/. Acessado em 8 nov.. 2019. 

https://rockcontent.com/blog/google-trends/
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12 Rastreio - Assunto 

13 Dólar dos Estados Unidos - Moeda 

14 Bitcoin - Criptomoeda 

15 Copa Libertadores da América - Competição de futebol 

Tabela nossa, com informações do Google Trends 

Levando em consideração os temas mais pesquisados na semana do dia 

26/8/2019 à 30/8/2019, mesmo período em que o Drops do Estadão foi analisado 

foi possível identificar algumas conexões dos conteúdos pautados pelo noticiário.  

Emmanuel Macron, presidente da França, ocupa o primeiro lugar nos 

assuntos mais pesquisados do Google e é mencionado em 5 dos 6 primeiros stories 

postados pelo Estadão na segunda-feira (26/8/2019).  

Na terça-feira (27/8/2019), 2 stories foram dedicados à cenas extras 

adicionadas à série La Casa de Papel, com a participação do jogador de futebol 

Neymar. O futebolista aparece como o terceiro assunto mais pesquisado na 

semana. 

Os demais assuntos presentes na tabela não foram associados diretamente 

com as notícias divulgadas pelo Drops na semana. Sendo assim, é possível 

confirmar que, como dito pelo produtor do noticiário, a escolha das pautas é 

realizada internamente. 

Foi identificado um equilíbrio entre notícias classificadas como hard e soft 

news,. As hard news são as notícias consideradas mais relevantes, relacionadas à 

política, economia e cotidiano, já as soft news são as notícias mais agráveis de se 

ler, mais prazerosa. Na análise, 55 stories foram considerados hard news e 58 soft. 

Os dados comprovam a explicação dada por Abel para a estrutura das pautas do 

programa, de acordo com o editor normalmente o programa inicia com notícias que 

a equipe jornalística considera mais relevante no dia, geralmente política. Abel 

afirma que costumam incluir soft news ao longo dos stories “para não ficar tão 

pesado”.  

Como o objetivo do programa é atrair um público mais jovem para o jornal, 

também levamos isso em consideração na hora de escolher as notícias. A ordem 

geralmente é nesse sentido de hard news (política, cidades, etc). E aí vem as 
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mais soft, do meio para o fim. Mas isso não é uma regra, às vezes damos uma 

invertida. (ABEL, 2019, s/ p.) 

O equilíbrio demonstra a preocupação em levar o que é relevante, mas também 

pensando no que é agradável para o público que irá consumir as notícias.  

 

 

4.2 Construção textual: linguagem, vídeo, imagem 

 

No geral o stories possui um conteúdo dinâmico passivo, não é necessário 

que o usuário interaja para mover o conteúdo, mas no caso de interações como 

envio de mensagens diretas, enquetes, votação de grau de intensidade ou 

perguntas, o conteúdo torna-se dinâmico e ativo. O conteúdo disponibilizado, 

apesar de ter a possibilidade de não-linearidade, pois o usuário pode ir para o 

próximo stories e assistir apenas o que lhe interessa ou chama atenção, há uma 

linearidade, o conteúdo é feito para ser consumido em uma ordem pré-determinada. 

Não há customização pois não é possível identificar o interlocutor no conjunto das 

informações.  

No caso de enquetes e grau de intensidade é possível verificar que o registro 

das respostas acionadas é calculável, já que automaticamente o aplicativo gera uma 

resposta referente ao resultado do questionamento. Já no caso de envio de 

mensagens diretas ou respostas à caixa de pergunta, apenas os donos dos perfis 

tem acesso à totalidade das respostas. A respeito da manipulação do conteúdo, nos 

stories ele é fixo, não é possível que o usuário mova partes do conteúdo e, com os 

recursos disponibilizados pelo aplicativo o conteúdo é considerado limitado, uma 

vez que não há a possibilidade de acrescentar contribuição material, exceto a 

opinião por meio de votações quando o recurso é disponibilizado e no envio de 

mensagens diretas ou nas caixas de perguntas, mas como dito anteriormente, 

essas respostas passam pelos donos dos perfis, que escolhem se publicam ou não. 

Na análise foi possível verificar que esse tipo de contribuição é pouco divulgado 

pelo Drops do Estadão. Apenas na segunda-feira (26/8/2019) foi verificado o 

compartilhamento de material enviado pelos usuários, dedicando 9 stories à fotos 

de cachorros enviados pelos usuários, em comemoração ao Dia Internacional do 

Cachorro. 
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Figura 3: Stories compartilhando imagens enviadas por usuários 

 

Fonte: Instagram - @estadao 

Ao analisar a linguagem utilizada pelo Drops do Estadão, pode-se verificar 

que apenas 3 dos 142 stories não utilizaram a ferramenta de texto disponibilizada 

pelo aplicativo. O GIF foi outra ferramenta usufruída no noticiário, 71,83% stories 

contam com GIFs, geralmente, engraçados. Utilizando uma explicação técnica, GIF 

é a abreviatura de Graphics Interchange Format, traduzindo, formato de intercâmbio 

de gráficos. “[...] é um protocolo para intercâmbio de imagens bitmap criado em 1987 

por Steve Wilhite”. (ASH, 2015; ACCORSI, 2002; MIGLIOLI; BARROS, 2013 apud 

AMARAL, 2016, p. 29).  

Segundo Amaral, os GIFs eram populares nos anos 90, passaram a ser 

indesejados na década de 2000. No entanto, os GIFs continuam em circulação e 

atualmente a utilização desse formato de imagem está em seu auge (POGUE, 2013 

apud AMARAL, 2016). 
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Aspectos não tão utilizados no jornalismo em outras mídias foram verificados 

no noticiário. Como a utilização do filtro de cachorro pelos apresentadores, o filtro 

adiciona orelhas e focinho de cachorro na face dos apresentadores. A utilização 

desse recurso pode ser vista como um investimento em conteúdo dinâmico, como 

citado por Ana Júlia Ramos, sobre a utilização de filtros do Instagram Stories.11 

Entre os filtros disponibilizados pelo aplicativo, há uma vasta opções entre 

filtros que alteram cores, aparência, inspirados em animais, personagens, entre 

outros. Agora também é possível que o usuário crie seus próprios filtros, não ficando 

refém das opções do próprio Instagram.  

O filtro em questão, utilizado pelos apresentadores do Drops foi utilizado em 

um contexto mais descontraído, em comemoração ao Dia do Cachorro.  

Ainda sobre a linguagem utilizada no noticiário, em outro momento, na 

editoria política, em notícia classificada como hard news, no stories que direcionava 

à notícia com o título “Bolsonaro diz que Dória ‘estava mamando’ nos governos do 

PT”, é acrescentado um efeito sonoro que dizia “irrul”, trazendo um ar de 

descontração ao assunto e também uma dinamicidade ao Drops. Em outro 

momento, já mais descontraído foram utilizadas gírias comuns na internet como “iti 

malia”, referindo-se à cachorros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
11 "Biblioteca de filtros do Instagram Stories: instale e pesquise ...." 6 ago.. 2019, 

https://rockcontent.com/blog/biblioteca-de-filtros-do-instagram/. Acessado em 2019. 

https://rockcontent.com/blog/biblioteca-de-filtros-do-instagram/
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Figura 4: Apresentadores usam filtro de cachorro em homenagem ao Dia Internacional do Cachorro. 

 

Fonte: Instagram - @estadao 

Ainda sobre momentos de descontração, na sexta-feira (30/8/2019), os 

apresentadores João Abel e Barbara Pereira dedicam um stories à uma simulação 

de como seria a ligação telefônica que o presidente Bolsonaro aguardava da 

chanceler da Alemanha, Angela Merkel, com um tom de deboche. No stories 

anterior, os apresentadores apresentaram a notícia de que o presidente do Brasil 

aguardava a ligação da chanceler alemã, no stories, optou-se pelo vídeo preto e 

branco, desta forma, diferenciou essa simulação dos outros stories do noticiário. 

Também é possível visualizar uma produção não amadora no vídeo, visto que foram 

utilizados efeitos que simulam “erro” na televisão, com faixas de cores verticais. 
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Figura 5: Simulação de ligação entre Bolsonaro e Merkel 

 

Fonte: Instagram - @estadao 

Em relação às narrativas utilizadas, predomina a denominada Textual 

Hipermidiática, na qual são apresentados vídeos gravados que ilustram o assunto 

e disponibiliza um link para acesso da matéria completa no site. Esse tipo de 

narrativa apareceu em 58 stories. Em segundo lugar está a classificada Bancada 

Hipermidiática, com 32 stories, em que os apresentadores aparecem com a câmera 

no sentido self e apresentam as notícias que são direcionadas para a matéria 

completa no site também. A utilização de repórteres em campo é baixa, apenas 6 

stories foram dedicados à gravação fora do estúdio. Abaixo temos em ordem 

exemplos de stories: textual hipermidiática, bancada hipermidiática e repórter em 

campo. 
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Figura 6: Stories de textual Hipermidiática, bancada hipermidiática e repórter em campo 

 

Fonte: Instagram - @estadao 

Em meio aos stories há também alguns dedicados ao marketing. Esses por 

sua vez são sempre destinados à outras plataformas em que o Estadão atua, como 

Podcasts no Spotify e a rede social vizinha, o Facebook. 

Em alguns casos esses stories são patrocinados por marcas, indicado logo 

abaixo do nome do Instagram, como no exemplo “Parceria paga Ford”. Os stories 

dedicados ao marketing correspondem à 7,7%, sendo mais da metade não pagos.  

Na tabela houve a divisão dos stories dedicados ao marketing em três 

categorias: divulgação própria, com 6 stories, ou seja, eram para a divulgação do 

jornal em outras plataformas. Na categoria marketing em vídeo foram registrados 3 

stories, assim como na bancada hipermidiática, algum apresentador divulgava o 

serviço com a câmera do celular no modo self. Por fim, foram registrados 2 stories 

classificados como marketing textual, ou seja, sem a presença de pessoas, apenas 

uma imagem estática que apontava para o produto em questão. 
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Figura 7: exemplo de story dedicado ao stories de marketing em vídeo 

 

Fonte: Instagram - @estadao 

 

4.3 Interatividade  

 

Quanto à comunicação, no Drops do Estadão foi notado o predomínio da 

configuração um-a-um, aquela que permite o contato entre os usuários e os 

apresentadores, por meio da direct. No entanto, apesar de ser possível enviar um 

feedback, não significa que ele é levado em consideração. Em meio à análise, foi 

enviado uma mensagem via direct em que foi avisado um erro, pois em dois stories 

os apresentadores indicavam o direcionamento de um link, no entanto, não havia 

links. A mensagem foi lida, mas o erro não foi arrumado e não houve resposta. 

No fim do noticiário, os apresentadores incentivam que os usuários enviem 

mensagens e feedbacks via mensagem direta nos perfis pessoais deles, que por 

sua vez, após uma tentativa de contato houve retorno por meio deste tipo de canal. 

O direcionamento dessa troca de mensagens é ao vivo.  
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No geral, o grau de comunicação é moderado, já que tudo que é enviado 

passa pela moderação da produção antes da possível publicação. O objetivo desse 

contato geralmente é troca de informações, como os feedbacks. 

A interação, recurso característico do webjornalismo aparece de maneira 

escassa no Drops do Estadão. Dos 142 stories analisados, apenas 10 permitiam ou 

convidam os receptores à interagirem além da interação permita na resposta dos 

stories, cuja resposta fica restrita ao perfil, no caso, Estadão.  

A interação cuja resposta é visualizada publicamente no mesmo momento 

que aconteceu, sem barreiras ou autorizações por parte do perfil, foi concedida 

apenas 3 vezes durante a semana, sendo duas delas por meio da enquete 

disponibilizada pelo Instagram e uma vez pelo grau de intensidade. Os outros 

incentivos de interação foram para envio de directs (voltamos para o caso em que 

apenas o dono do perfil recebe a mensagem) e para a caixa de perguntas, cujo 

dono do perfil pode escolher entre compartilhar ou não a resposta.  

A existência de um link redirecionado ao site, ou seja, enviando para uma 

notícia, pode ser também considerado uma forma de interação do usuário com a 

máquina, no caso, o smartphone. Neste caso, os links estão disponíveis em 76,76% 

dos stories. Os links que direcionam à matéria jornalística não seguem os modelos 

apresentados por Paul (2007), mas foi elaborada a nomenclatura Link Direcionado, 

para aquele que o link que encaminha para o material completo do assunto exposto, 

disponível em outra plataforma. Para os links disponíveis em stories de marketing, 

nomenclatura é Link Marketing. 

Constatou a utilização do Link Direcionado em 69% do total de stories, 

enquanto o Link Marketing foi está presente em apenas 11 stories, compatível com 

a quantidade de stories dedicados ao marketing. 

 

4.4 Usabilidade da ferramenta 
 

Além de pensar na notícia em si, é papel do jornalista pensar em como essa 

matéria será entregue para o usuário. Ao longo deste trabalho discutimos tópicos a 

respeitos da produção e disseminação do jornalismo no Instagram e as ferramentas 

disponíveis. Algumas são utilizadas frequentemente, outras raramente e para 



59 

 

 

entender se estão sendo utilizadas de maneira apropriada partiremos pelo conceito 

de usabilidade, “capacidade de um produto ser facilmente usado” (ABNT, 2002, p.19 

apud ANDRADE, 2007, p.8) 

Reforçando o que foi apresentado ao decorrer deste capítulo, foi constatada 

a pouca utilização de recursos que permitem a interação, visto que em apenas 7% 

dos stories permitem a interatividade para o usuário. O recurso de filtros foi 

empregado ainda menos, com apenas um stories utilizando filtro de cachorro, 

enquanto o Instagram oferece uma gama incontável de filtros incluindo os 

produzidos pelos próprios usuários que podem ser utilizados por todos. A utilização 

das hashtags, que permite a busca por usuários que estão falando do mesmo 

assunto, também foi um recurso pouco desfrutado, empregado em 8,4% dos stories. 

Por outro lado, houve destaque para dois recursos. Nota-se a utilização de 

gifs em 71,83% dos stories, assim como a utilização de texto, que foi utilizado 

praticamente em todos os stories (97,88%). 

Desta forma, é possível verificar a não utilização de alguns recursos 

disponibilizados enquanto outros são utilizados em uma contrastante diferença de 

vezes.  

 

 

CONCLUSÃO 

 

Os dados presentes nesta análise demonstram a maneira que a equipe 

jornalística do jornal Estadão utiliza o Instagram Stories de forma inovadora, criando 

uma nova forma de fazer jornalismo, diferente do jornalismo impresso e do portal 

online. É possível verificar a eficácia em se fazer pertencer à rede utilizada, sem a 

necessidade de replicar simplesmente o conteúdo de outra plataforma, mas sim 

criando algo novo, com uma equipe dedicada àquela produção de conteúdo.  

O pioneirismo, a capacidade de mudança e a  ousadia foram essenciais para 

o sucesso do Drops, que mensalmente conta com milhões de visualizações. O 

Estadão soube adentrar em uma rede social jovem e considerada de entretenimento 

levando conteúdo relevante sem ser imaturo.  
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Desta forma, leva aos usuários do Instagram um resumo das principais 

notícias do dia, sendo uma possível solução para a sobrecarga de informação 

gerada pela Terceira Onda (Toffler, 1980), período cuja a informação é a principal 

matéria prima, e com a interconexão, com boa parte da população conectada à 

internet, com todos sendo emissores, torna-se cada vez mais difícil que cada um 

faça um filtro e consiga receber conteúdo relevante, afinal, absorver tudo o que a 

internet nos proporciona é inviável, é impossível. O stress gerado pela dúvida ao ter 

que escolher o que consumir torna a internet um meio mentalmente não saudável. 

Contudo, é necessário ressaltar que esse filtro continua sendo realizado por 

uma pessoa ou uma equipe, de qualquer forma, um grupo de pessoas dita o que o 

usuário irá receber, mantendo ativo o conceito de gatekeeping. Cabe, desta forma, 

aos usuário criarem a sua própria seleção de conteúdo que queiram receber, isso 

pode ser feito com a liberdade do usuário de seguir diferentes fontes de 

informações, seja jornais, seu grupo de amigos que compartilham notícias ou uma 

página que reúne notícias de alguma temática. O importante é que possibilita a 

democratização da informação.  

A linguagem utilizada pelos jornalistas nesse meio também é nova e busca 

conversar melhor com os jovens, o público alvo. A utilização de uma linguagem de 

internet é evidente em momentos como “irrul” ou “iti malia” e traz a linguagem usada 

por esses jovens, estabelecendo uma melhor conexão, não fazendo o noticiário ser 

distante. A utilização dos próprios recursos de texto disponibilizados pelo Instagram 

também pode gerar essa conexão com o público, no entanto, pode também refletir 

um certo amadorismo. Muitas empresas buscam justamente produzir um conteúdo 

fora da plataforma para complementar seu profissionalismo, passar credibilidade. E 

por se tratar, em parte, de assuntos sérios, esse profissionalismo não seria mal 

visto. 

O filtro de cachorro, identificado em apenas um stories, demonstra o humor 

na medida certa, dá leveza ao noticiário e foi bem utilizado. 

Em suma, é importante ressaltar que a análise ocorreu no período de cinco 

dias, podendo existir variações quanto à maneira de apresentar. Em minha análise, 

acompanhando o Drops ao longo do tempo é visível a constante mudança e 

evolução na maneira de trazer as notícias, compreensível visto que o ciberespaço 
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está em constante mudança, surgindo novas ferramentas e também é necessário 

por parte de nós, humanos, que utilizamos a internet, estar também em constante 

evolução buscando inovar de maneira criativa, fugindo da zona do conforto e 

fazendo o que ninguém faz para ganhar destaque e obter sucesso na produção de 

conteúdo. 

A escolha do Drops para o tema deste trabalho deu-se após minha 

experiência ao visitar o Estadão, em São Paulo, para participar da Semana Estado, 

uma semana com palestras e workshops destinadas à estudante de jornalismo, 

realizada pelo jornal Estadão. A partir daí, ao acompanhar o Drops no Instagram 

Stories houve uma imediata conexão, o jornal passou a fazer parte da rotina da 

utilização da rede social de maneira harmônica, não como na televisão quando é 

claramente perceptível o contraste entre a telenovela e o jornal, ou no impresso 

quando você pega o jornal para ler. No Instagram ele está ali, na parte de cima da 

sua tela, entre os perfis dos seus amigos, com uma coesão não vista em outros 

meios. Desta forma a notícia é consumida automaticamente, sem deixar de ser 

relevante.  

Contudo, havia a visão de tudo quadradinho, a maneira correta de fazer 

webjornalismo. Mas ao concluir este trabalho, vemos que as características do 

“Drops” nem sempre correspondem às características do webjornalismo. O conceito 

de memória é excluído ao passo que em 24 horas o que foi postado é apagado. 

Apesar de poder ser gravado por alguém, que depois pode disponibilizar aquela 

informação, no Instagram Stories em si, a memória não existe.  

A interatividade e a noção de peer-to-peer também não é comumente vista 

na ferramenta em si, a voz do público não é ouvida e disseminada, há um controle. 

Portanto, observo que, apesar do Drops do Estadão não seguir a risca as 

regras do webjornalismo, cumpre seu papel de jornal e está adaptado ao formato 

que o aplicativo permite, o que o torna relevante e bem executado.  

 

 

 



62 

 

 

REFERÊNCIAS 

 

ABEL, João. Pauta do Drops do Estadão. Via direct do Instagram, 25, out. 2019. 
Entrevista a Amanda Sayuri Watanabe.  
 
ALBAN, Afonso et al. Ampliando a usabilidade de interfaces web para idosos 
em dispositivos móveis: uma proposta utilizando design responsivo. 
RENOTE, v. 10, n. 3, 2012. 
 
ALVES, Yago Modesto. Jornalismo em mídias sociais de imagens 
instantâneas: as narrativas jornalísticas em formato de stories no Snapchat e 
Instagram. 2018. 
 
AMARAL, Ludmila Lupinacci. As apropriações do GIF animado: aspectos 
culturais, expressivos e afetivos dos usos de uma tecnologia defasada. 2016. 
ANDRADE, Antonio Luis Lordelo. Usabilidade de Interfaces Web - Avaliação 
heurística no Jornalismo On-Line. 2007, e-papers. 
 
ARRUDA, Mario. Nova tropicália: uma desterritorialização da internet 
algorítmica. Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2016. 
BAUMAN, Zygmunt. Modernidade líquida. Editora Zahar, 2001. 
 
BAUMAN, Zygmunt. Modernidade líquida. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2001. 
 
BOYD, Danah. Social network sites: Public, private, or what. Knowledge Tree, 
v. 13, n. 1, p. 1-7, 2007. 
 
BRUNS, Axel. Gatekeeping, gatewatching, real-time feedback: new challenges 
for journalism. Brazilian Journalism Research, v. 7, n. 2, p. 117-136, 2011. 
 
CALDEIRA, Fátima Hassan. O mecanismo de busca do Google e a relevância 
na relação sistema-usuário. Letrônica, v. 8, n. 1, p. 91-106, 2015. 
 
CANAVILHAS, João; SATUF, Ivan (Org.). Jornalismo para Dispositivos Móveis: 
produção distribuição e consumo. Covilhã: Livros Labcom, 2015. (Jornalismo) 
 
CANAVILHAS, João. Do gatekeeping ao gatewatcher: o papel das redes sociais 
no ecossistema mediático. In: Trabalho apresentado no II Congresso 
Internacional de Comunicación. 2010. 
 
CANAVILHAS, João. Jornalismo móvel e Realidade Aumentada: o contexto na 
palma da mão. Verso e Reverso, v. 27, n. 64, p. 2-8, 2013. 
 
CASTELLS, Manuel; CARDOSO, Gustavo (orgs). A sociedade em rede – do 
conhecimento à acção política. Lisboa: Imprensa Nacional – Casa da Moeda, 
2006 
 



63 

 

 

CORRÊA, ElizabEth Saad; BERTOCCHI, Daniela. A cena cibercultural do 
jornalismo contemporâneo: web semântica, algoritmos, aplicativos e 
curadoria. Matrizes, v. 5, n. 2, p. 123-144, 2012b. 
 
CORRÊA, Elizabeth Saad; BERTOCCHI, Daniela. O algoritmo curador: o papel 
do comunicador num cenário de curadoria algorítmica de informação. 2012a. 
 
DA CUNHA, Karenine Miracelly Rocha; MANTELLO, Paulo Francisco. Era uma vez 
a notícia: Storytelling como técnica de redação de textos jornalísticos. Revista 
Comunicação Midiática, v. 9, n. 2, p. 56-67, 2014. 
 
DA SILVA ZAGO, Gabriela; BASTOS, Marco Toledo. Visibilidade de Notícias no 
Twitter e no Facebook: Análise comparativa das notícias mais repercutidas na 
Europa e nas Américas. Brazilian journalism research, v. 9, n. 1, p. 116-133, 2013. 
 
DEL BIANCO, Nelia. A Internet como fator de mudança no jornalismo. Revista 
Brasileira de Ciências da Comunicação. São Paulo, v. 1, 2004. 
 
DE MENDONÇA JORGE, Thaís; PEREIRA, Fábio Henrique. Jornalismo on-line 
no Brasil: reflexões sobre perfil do profissional multimídia. Revista FAMECOS: 
mídia, cultura e tecnologia, n. 40, p. 57-62, 2009. 
 
DE OLIVEIRA MENDES, Marcia Socorro; DO ESPÍRITO SANTO, Rodrigo Andrade. 
Instagram: a relevância dos recursos multimídia. Revista Movendo Ideias, v. 21, 
n. 1, p. 27-31, 2016. 

DOS SANTOS, Marli. Jornalismo e dispositivos móveis: informação 24 horas 
por dia. Razón y Palabra, núm. 89. Universidad de los Hemisferios Quito, Ecuador, 
2015. 

DEUZE, Mark. O jornalismo, a vida na mídia e a sociedade empreendedora. 
Parágrafo, v. 2, n. 2, p. 4-22, 2014. 
DOS SANTOS, Marli. Jornalismo e dispositivos móveis: informação 24 horas 
por dia. Razón y Palabra, v. 19, n. 89, 2015. 
 
JENKINS, Henry. Cultura da Convergência. Editora Aleph. São Paulo, 2009. 
JENKINS; GREEN; FORD. Cultura da conexão: criando valor e significado por 
meio da mídia propagável. São Paulo: Editora ALEPH, 2014. Resenha de: 
BARBOSA, Anderson Wagner da Silva. 2015. 
 
LAZARSFELD, Paul F.; MERTON, Robert K. Mass communication, popular taste 
and organized social action. Media studies, p. 18-30, 1948. 
 
LÉVY, Pierre. Cibercultura. Editora 34: 1999. 
 
MARCONI, M. De A.; LAKATOS, E. M. Técnicas de pesquisa. São Paulo: Atlas, 
2007. 



64 

 

 

MIELNICZUK, Luciana. Sistematizando alguns conhecimentos sobre jornalismo na 
web. MACHADO, Elias, PALACIOS, Marcos. Modelos de jornalismo digital. 
Salvador: Calandra, 2003. 
 
MIELNICZUK, Luciana. Webjornalismo de Terceira Geração: continuidades e 
rupturas no jornalismo desenvolvido para a web. In: NP02-Jornalismo, 
CONGRESSO BRASILEIRO DE CIÊNCIAS DA COMUNICAÇÃO (INTERCOM). 
2004. 
 
PALÁCIOS, Marcos. Jornalismo online, informação e memória: apontamentos 
para debate. Paper apresentado no painel Informação e Jornalismo no evento 
Jornadas sobre jornalismo online. Universidade da Beira Interior, Portugal, 2002 
b. 
 
PALÁCIOS, Marcos et al. Um mapeamento de características e tendências no 
jornalismo online brasileiro e português. GJOL: 20 anos de percurso, p. 153, 
2002 a. 
 
PAUL, Nora. Elementos das narrativas digitais. In: FERRARI, Pollyana (Org.). 
Hipertexto, hipermídia: as novas ferramentas da comunicação digital. São 
Paulo: Contexto, 2007. p. 121140.  
 
PIZA, Mariana Vassallo. O fenômeno Instagram: considerações sob a 
perspectiva tecnológica. 2012. 
 
PROSTT, Marcela Eloisa. Interface Web utilizando design responsivo: um 
estudo de caso aplicado a smartphones, tablets, computadores e televisores. 
2013. 
 
RECUERO, Raquel. Redes sociais na internet, difusão de informação e 
jornalismo: elementos para discussão. Metamorfoses jornalísticas, v. 2, p. 1-269, 
2009. 
 
REGES, Thiara. Características e gerações do Webjornalismo: análise dos 
aspectos tecnológicos, editoriais e funcionais. Faculdade São Francisco de 
Barreiras - FASB, 2010. 
 
RIBAS, Beatriz. Características da notícia na Web-considerações sobre 
modelos narrativos. Encontro Nacional de Pesquisadores em Jornalismo–SBPJor, 
v. 2, 2004. 
 
SÁ-SILVA, Jackson Ronie; ALMEIDA, Cristovão Domingos de, GUINDANI, Joel 
Felipe. Pesquisa documental: pistas teóricas e metodológicas. Revista 
Brasileira de História & Ciências Sociais Ano I - Número I - Julho de 2009 
 
SATUF, Ivan. O Discurso da mídia independente como prática metajornalística. 
Revista Comunicando, Vol. 5, n. 1, p. 7-26, julho 2016. 
 



65 

 

 

TOFFLER, Alvin. A Terceira Onda. Editora Record: 1980. 
 
TOFFLER, Alvin. O Choque do Futuro. 1970. 
 
VASCONCELOS, Eduardo Leite. Do impresso ao Snapchat: a efemeridade 
enquanto característica essencial do jornalismo. Revista Comunicação, Cultura 
e Sociedade, v. 1, n. 1, p. 89-102, 2017. 
 
VERGARA, Sylvia Constant. Começando a definir a metodologia. In: VERGARA, 
Sylvia Constant. Projetos e relatórios de pesquisa em administração. 10. Ed. São 
Paulo: Atlas, 2009. Cap. 4. 
 
VIRGINIO, Rennam. BEZERRA, Ed Porto. NICOLAU, Marcos. Jornalismo na era 
das mídias sociais: as transformações e as novas práticas da profissão. 
Revista Temática, Ano VII, n. 9, 2011. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



66 

 

 

APÊNDICE A - INSTRUMENTO DE ANÁLISE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



67 

 

 

 

 



68 

 

  



69 

 

  



70 

 

 

 
 



71 

 

  



72 

 

 

 
 



73 

 

 

 



74 

 

 

 


