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O conteúdo circulante nas redes sociais e a presença do jornalismo distorcida por bots humanos
Ana Maria Brambilla1
Faculdade Cásper Líbero
Universidad Austral
Resumo: A crescente atenção que o público dirige às redes sociais – muitas vezes em detrimento a sites de notícia – tem preocupado as empresas jornalísticas, cujo modelo de negócio se sustenta pela audiência quantitativa de suas páginas. O seeding de links por tal ambiente é uma alternativa dos veículos para se manterem visíveis e disponíveis ao clique. Porém, as pessoas
parecem mais dispostas a publicar assuntos pessoais, de acordo com a amostra desta pesquisa,
seguindo uma vertente de comportamento balizada pelo ócio digital. Além disso, os bots humanos e os perfis dos próprios veículos podem estar iludindo as empresas editoriais, certas de
que existe um domínio de seus conteúdos nestes espaços de relacionamento.
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1. Introdução
O uso das redes sociais como plataforma de divulgação de links para geração de
tráfego online costuma ser o objetivo principal da maior parte dos veículos editoriais da
atualidade. Além de a publicação de links ser rotina na atividade de redações com plataformas de relacionamento, é natural que o público também contribua com a difusão desse material, compartilhando conteúdo de terceiros e agregando suas opiniões sobre eles.
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No entanto, essa atividade orgânica dos usuários pode assumir outras funções além da
busca por uma chancela sobre assuntos e pautas trabalhados em forma editorial. Isso
acontece quando links para sites de notícia são publicados de maneira automatizada e,
até mesmo, sem o aval do dono do perfil para cada conteúdo, individualmente.
Este estudo pretende explicitar que tipo de conteúdo as pessoas mais publicam em seus
perfis em redes sociais e quanto desse material é composto por links para sites de
notícias. A pesquisa está dividida em duas partes: uma análise quantitativa de 130 mil
posts de Facebook e Twitter, realizada com o apoio da ferramenta Scup e outra análise
qualitativa, de mil posts de ambas as redes, coletados por meio de processo bola de
neve.
Inicialmente o trabalho buscava os assuntos postados pelos usuários e a participação
que os links de notícias tem neste universo. Como hipótese, se aponta o falso domínio
do jornalismo profissional nas redes sociais2, seja como link, seja como conteúdo integral de posts, sobretudo aqueles publicados por indivíduos e não por marcas. Ao longo
da avaliação da amostra, porém, um fenômeno emergiu de modo a agregar uma nova
etapa: a identificação de bots humanos.

2. O cotidiano nas redes sociais como objeto da sociologia compreensiva

Trazer a sociologia compreensiva como cenário teórico para analisar posts realizados
pelo público nas redes sociais pretende uma abordagem do objeto de estudo como elemento tradicionalmente classificado como insignificante para a ciência, ou a vida vivida
nas ruas, a vida sem qualidades, como define Maffesoli (2007). O autor batiza como
“epistemologia do cotidiano” a busca por um conhecimento empírico que não pode ser
ignorado, que que nele habita o saber-fazer, o saber-dizer, o saber-viver que impregna
as bases de uma sociedad e constitui o que há de mais sólido nela.
O “resíduo”, fator de sociabilidade, para muitos parece uma pesquisa talvez
2

A Folha de S. Paulo realizou uma pesquisa indicando que o jornalismo profissional dominava
as redes sociais, o que chegou a ser capa de edição dominical:
http://www1.folha.uol.com.br/poder/2014/11/1545424-jornalismo-profissional-domina-redessociais.shtml

2

SBPJor – Associação Brasileira de Pesquisadores em Jornalismo
14º Encontro Nacional de Pesquisadores em Jornalismo
Palhoça – Unisul – Novembro de 2016

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
frívola; se é difícil quantificá-lo, então é algo indigno dos “trabalhos intelectuais”. Sem dúvida, resíduos de ser/estar com, aspectos que aponto, se ajustam mal a qualquer conceitualização rígida. (MAFFESOLI, 2007, p. 209)

Estar diante dessa subjetividade das redes es estar diante do cotidiano, em tudo de
menos nobre em que ele consiste. A sociologia compreensiva indica caminhos metodológicos orientados pela aproximação, sem certezas, mas com base na verosemelhança.
Portanto, sem a pretensão de distribuir o conteúdo avaliado em caixas herméticas, o desafio deste estudo é descobrir o “ponto de vista do vulgus” (MAFFESOLI, 2007, p.
289), refletido nos posts dos individuos.

2.1 Redes sociais como extensão da subjetivide do indivíduo coletivo

A metáfoda do espelho, proposta por Lacan nos anos 60, destaca a importância do papel
do outro no processo de constituição do eu. Nessa fase, a criança se reconhece como
indivíduo quanto olha ao espelho e nota a diferença entre os pais e aquilo que vê diante
de si. É o momento do ser “descolar-se” dos pais e se ver como indivíduo autônomo.
(Imanishi, 2015) Maffesoli (2006) sugere que as gerações mais recentes não mais olham
para o espelho para se descobrirem autônomas, mas olham para as telas dos equipamentos eletrônicos, pois é ali, do outro lado daquela tela, onde elas irão encontrar o outro
para chancelar suas identidades.
Ora, é nas redes sociais onde se refletem os cotidianos de maneira crescente. Castells
(2014) afirma que “a rede é a infraestrutura de nossas vidas”. Obviamente o autor não se
limita às redes sociais, mas estende sua definição às redes digitais de modo geral, um
espaço paralelamente compreendido por Maffesoli (207) como um disparador do regresso ao tribal, à convivência compartilhada, a um existir fragmentado e polisêmico,
feito de sombras e de luzes, sapiens e demens ao mesmo tempo.
A liberdade contida trazida pelos sites de relacionamento abre espaço para experiências
múltiplas, viscerais, onde o indivíduo mantém sua autonomia e encontra no outro a legitimidade se sua existência. Reconhecimento e realização pessoal acontecem num território presenteísta em constante mutação. Viñals Blanco (2013) diz que aí está a raiz do
ócio, ou seja, a experiência humana satisfatória em si mesma, a busca pelo prazer, pelo
gozo. As redes são o espaço onde o ócio digital se projeta e promove a experimentação
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de valores vitais muito positivos para o desenvolvimento do ser, como a liberdade, a
satisfação, a gratuidade, a superação, a formação e a busca pela justiça. (VIÑALS
BLANCO, 2013).
Quando o indivíduo toma para si o direito de buscar a satisfação ao se conectar, os afetos, as emoções, os sentimentos de todos os tipos entram em jogo.
Emocional, afetuoso e outras expressões do mesmo tipo traduzem o regresso
com força dos afetos na vida social. Não mais ocultos, segundo a expressão
consagrada, entre as paredes da vida privada, mas contaminando a essência
da vida pública. As paixões têm um importante papel na teatralidade contemporânea, e é vão e ingênuo não levá-las em consideração, não saber medir
seus efeitos. Não podemos compreender nada de geopolítica, de publicidade,
da simples vida social, do espetáculo midiático (…) se não identificarmos a
importância dos afetos. (MAFFESOLI, 2011 p. 322)

Para o bem e para o mal, as redes sociais potencializam esses afetos por meio do convívio traduzido em conteúdo publicado nos perfis. As identidades que se criam, se fortalecem ou se enfraquecem a cada foto, comentário ou menção são um retrato do que Sibilia (2010) definiu como a busca pela certeza do estar vivo através do olhar do outro:
“(el otro) necesita que mis ojos lo vean, necesita de mi para comprobar que sigue vivo”
(SIBILIA, 2010 p. 53).
Mais do que a certeza de estar vivo, o indivíduo que interage nas redes maneja um valor
circular, que Recuero (2009) irá estudar como capital social. “O capital social que a
publicação de uma determinada informação gera a um determinado ator está diretamente relacionado com a relevância dessa informação para o grupo, tal como sua novidade e
sua especialidade para a rede social” (RECUERO, 2009 p. 7). Quando gera um capital
social abundante, portanto, o indivíduo recebe a legitimação do grupo de convívio. E
isso irá depender o tipo de informação publicada ou compartilhada. Dessa maneira, o
compartilhamento de conteúdo editorial – sobretudo notícias – que estejam de acordo ao
pensamento ou à opinião prévia de um indivíduo irá projetá-lo como se dissesse: eu
tenho razão, pois o veículo XYZ diz o mesmo que eu.
É para evidenciar ao outro um posicionamento próprio que o usuário se ampara em publicações noticiosas. É para que o outro veja e, preferencialmente, reaja! Publicar sem a
reação do outro é como se manter invisível ou inexistente. Portanto, a publicação que
visa uma reação é um chamado à socialidade ou, como observa Maffesoli (2006), um
laço social que permite tocar o outro no sentido metafórico.
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Esse toque que caracteriza o estar-junto, ainda que seja proporcionado pelo compartilhamento de notícias, é atravessado pela busca pelo entretenimento, pois a projeção
identitária que o ato de publicar ou compartilhar um conteúdo traz é, em si mesma, um
gesto de diversão. O trabalho de Viñals Blanco (2013) sobre ócio digital mostra que a
comunicação por redes sociais é entendida como forma de disfrute, de passatempo pela
maior parte dos usuários. Para a autora, essas interações
(...) ofrecen una recompensa inmediata y que no requieren, o requieren muy
poco, entrenamiento o formación para su disfrute. Actividades de ocio basadas en el hedonismo o la simple búsqueda del placer reportan otra serie de
beneficios ligados al fomento de la creatividad, el entretenimiento, el relax,
el equilibrio entre el trabajo y el descanso, el cultivo de relaciones interpersonales etc. (VIÑALS BLANCO, 2013 p. 162-163)

De acordo a uma pesquisa divulgada pela Secretaria da Comunicação da Presidência da
República (2015), o que move o brasileiro a usar a Internet é, em medidas iguais (67%)
o entretenimento e a a busca por informações/notícias. Ressalta-se que a Internet é o
único meio em que entretenimento e informação aparecem de maneira igualitária; em
todos os demais (TV, rádio, jornal e revistas) a busca pela notícia aparece antes do lazer.
Ou seja, se o usuário se informa pela rede, é certo que o faz de maneira concomitante ou
com o mesmo grau de interesse que tem pela diversão que encontra no meio digital.
Considerando o compartilhamento de conteúdos veiculados em sites de jornalismo
profissional, as redes sociais funcionam como catalizadores para o consumo de notícias,
ainda que sofram um recorte intermediário. Em agosto de 2013, o MIT propõe a existência de um índice de relevância de conteúdo próprio das redes sociais. Ele se chama
“Influência Social Diagonal” e afirma que a quantidade de “likes” ou comentários que
um conteúdo recebe na rede indicará a influência dele sobre os usuários, mais do que o
próprio conteúdo em si. É fundamental associar esse índice à distribuição norteada pelos
algoritmos, cuja função central está em vender visibilidade a target minuciosamente determinados, como modelo de negócio próprio das redes sociais.
Para além da interferência do algoritmo, o compartilhamento orgânico de notícias é visto por Recuero (2009) como uma busca por capital social. “Quando se repassa informações publicadas pelos veículos, os autores estão a dar credibilidade ao meio e
tomam parte dessa credibilidade para si mesmos” (RECUERO, 2009 p. 9). Ainda que a
notícia seja compartilhada com seu link, o fato de o usuário agregar comentários cria
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uma nova camada de interpretação, dando vida a um conteúdo que pode ser sempre
questionado, adaptado e até mesmo corrigido. Sousa (2014) considera que, nas redes
sociais, “a notícia é construída e adaptada constantemente a partir das particularidades e
das especificidades dos espaços por onde circula” (SOUSA, 2014 p. 2). Sardá (et. al,
2014) batiza esse processo de “recirculação jornalística”; se trata de entender e admitir
que o público contribui com a circulação do conteúdo jornalístico profissional nas redes
digitais mas, ao fazê-lo, acopla sua criatividade, interferindo nas futuras interpretações
que acontecerão a partir de seu compartilhamento.

3. Metodologia
Foi aplicada uma metodologia quantitativa com enquete e posterior análise estatística
simples, além da leitura qualitativa de exemplos expressivos de algumas categorias do
livro de códigos preparado para esta pesquisa (SAUTÚ et al, 2005). De maneira geral,
se trata se uma análise de conteúdo que mescla elementos quantitativos e qualitativos.
Para Sautú (2003), “la investigación cuantitativa, cuyos modelos son la encuesta y el
análisis estadístico de datos secundarios, se apoya en el supuesto de que es posible y
válido abstraer aspectos teóricamente relevantes de la realidad para analizarlos en su
conjunto en busca de regularidades, de constantes, que sostengan generalizaciones teóricas” (online).
A técnica aplicada para a análise qualitativa coletou mil posts em português e em espanhol, sob o sistema bola de neve entre os dias 18 de novembro de 2014 e 3 de março
de 2015, respeitando os seguintes critérios de validação:

TWITTER:
a) post de autoria de indivíduo (não de marca ou entidade);
b) post corrente (não fixado no perfil do usuário);
c) post mais recente;
d) se a conta apresentava alguma característica de perfil falso ou humorístico, era descartada.

FACEBOOK:
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a) post de autoria de indivíduo (não de marca ou entidade);
b) post corrente (se o usuário mantinha públicas apenas as fotos de perfil e capa, o perfil
era descartado).

Uma vez analisado o post válido, se prosseguia ao primeiro perfil que comentasse ou
que tivesse sido mencionado pelo perfil atual e se coletava o seu último post. Caso o
último post do perfil seguinte não atendesse a todos os critérios acima, a coleta retornava ao perfil anterior e buscava o segundo usuário mencionado ou que houvesse
comentado algum conteúdo naquela página. Ou seja, se por um lado cada sessão de
coleta de posts começasse pela rede da própria pesquisadora, o sistema bola de neve
obrigatoriamente a levaria a perfis e pessoas que não pertencem ao seu círculo de contatos, tornando a mostra ampla o suficiente para ser extrapolada.
Outra amostra, de 130 mil posts, foi coletada por meio de monitoramento (social tracking) por termos extremamente triviais em português e em espanhol (abaixo), entre os
dias 11 e 26 de dezembro de 2014, período limitado por questão de disponibilidade da
ferramenta pelo provedor parceiro Scup. A escolha dos termos foi proposital a fim de
levar à maior amplitude e generalidade de posts possíveis.

a) no | na| que | de | da | do | em
b) en | el | la | que | del | lo | de | en
A enquete aplicada à mostra de mil posts buscou “dar cuenta de los aspectos estructurales y atributos generales de una población” (Sautú et. al, 2005). Ou seja, um caminho para se chegar à análise de conteúdo, definida por Sautú (2003) como o método que
permite transformar textos de maneira a designar-lhes um valor. Os valores definidos no
instrumento de pesquisa e checados pela enquete foram referentes à presença ou não de
link, o domínio deste link, o tipo do autor, a procedência do post (original, share, notificação automática etc).

Já a amostra de 130 mil posts sofreu tratamento estatístico, sob filtros de presença de
links, principais domínios e tipos de autor (se eram perfis de indivíduos ou de mar7
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cas/entidades). Para compreender essa parte da amostra, toma-se de empréstimo o entendimento de Cáceres (2003) de uma vertente qualitativa da análise de conteúdo, ou
seja, “una propuesta analítica intermedia menos sujeta a los supuestos naturalistas de
investigación”, do que se desdobra uma generalização do descoberta à totalidade da
população. Cáceres ainda cita a Philipp Mayring, para pontuar que esse tipo de análise
de conteúdo preserva as características qualitativas, o contexto empírico, ainda que o
pesquisador aplique regras quantitativas para iniciar a análise.
Com essa mescla de técnicas e duas amostras distintas, se buscará detectar padrões de
comportamento entre as unidades de análise e buscar entendê-los à luz do referencial
teórico utilizado. (Tabela 1)
TABELA 1: Classificação da amostra quantitativa
VARIÁVEL
Resultado 1
Resultado 2
Português
Espanhol
Idioma
111.285
18.715
TOTAL
130.000
Twitter
Facebook
Rede
108.746
21.254
Twitter
Facebook
Rede PO
103.034
8.251
Twitter
Facebook
Rede ES
5.712
13.003
TOTAL CON LINK
38.484
Twitter
Facebook
Link + Rede
27.644
10.840
Link + Rede PO
27.027
3.776
Link + Rede ES
617
7.064

4. Análise da amostra
Dos mil posts avaliados qualitativamente, apenas 232 apresentaram links externos. A
proporção foi de 2,3 posts com link a cada 10 posts. (Gráfico 1) Destes 23,2% de posts
com link, se analisou o domínio das URLs compartilhadas e se chegou a um montante
de quase 35% dos links apontarem para sites de jornalismo profissional, aqui entendido
como de meios editoriais consolidados na mídia mainstream. (Gráfico 2)
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Ou seja, segundo a
amostra, os
sites de
jornalismo profissional não dominam os compartilhamentos de links nas redes sociais e nem chegam perto ao domínio do conteúdo
que circula por esses espaços. Ainda assim, correspondem a uma quantidade não
desprezível dos posts. Quando é feita uma aproximação a essa parte da amostra, nota-se
que a maioria dos posts com link para sites jornalísticos acontece mais no Twitter que
no Facebook e são feitos, em maior parte, por figuras públicas como políticos, jornalistas e participantes do show business, personalidades que, naturalmente, têm mais alcance e provocam maior viralização de suas mensagens. (Imagens 1 e 2)
Já na segunda amostra, dos 130 mil posts, a análise quantitativa não fez distinção entre
os autores do conteúdo. Nela, foram isolados aqueles posts que continham links para
sites de jornalismo profissional, de empresas mainstream. E um cenário muito peculiar
se revelou no Facebook: nos casos dos domínios glo.bo, globo.com, folha.uol e
folha.com, a maioria dos posts contendo links para esses sites havia sido publicada pelos próprios perfis de veículos dessas empresas. (Tabela 2). Já no Twitter, essa propagação de links para sites com dominio da Globo e da Folha de São Paulo foi bem distinto, muito mais fragmentado.
Ora, por que as duas redes trariam diferença tão significativa no comportamento de
difusão de links? Se por um lado é sabido que o Twitter proporciona maior fluxo de
publicações, outros elementos surgiram na amostra apontando a existência de algo inquietante.

Imagem 1: Colunistas, jornalistas geralmente ligados a meios de massa aparecem como autores de posts
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com links para trabalhos próprios ou de colegas, em seus próprios veículos.

Imagem 2: Em Facebook, são políticos, cantores sertanejos e artistas de novela quem tomam a cena por
posts muito difundidos.
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TABELA 2: FACEBOOK – Não foram consideradas páginas de artistas ou personalidades desses veículos, como Ana Maria Braga ou Mônica Bergamo. Como “perfis próprios” se entendem apenas as fanpages dos programas ou suplementos de cada empresa.

Médio
globo.com e glo.bo
folha.uol e folha.com

Total de posts com
link para seu domínio
426
151

Porcentagem de publicação em perfis próprios
281
111

TABELA 3: TWITTER – um cenário muito mais disperso mostrou que a origem dos links para estes
domínios está em posts feitos por outras pessoas que não são os próprios perfis dos veículos

Medio
Globo.com y glo.bo
folha.uol e folha.com

Total de posts con link
para su dominio
779
45

Porcentaje de publicación
en perfiles propios
6 (0,7%)
3 (6,6%)

4.1 A surpresa dos bots humanos
Enquanto se isolava os posts contendo links com os domínios glo.bo e globo.com (que
totalizavam 779 posts, se notou um primeiro padrão de comportamento: vários perfis
repetidos publicavam mais de um desses 779 posts. No total, essa parte da amostra correspondia a posts feitos por 434 perfis, que foram analisados individualmente. Deles,
238 apresentaram as seguintes características:
* volume excessivo de tweets (entre 100 mil e 200 mil posts)
* os tweets mais recentes haviam sido publicados em intervalos de poucos minutos
* o conteúdo dos últimos tweets eram frases inacabadas de notícias, como parte de títulos encerradas por reticências, além do link. Esse estilo de conteúdo é muito conhecido
como a atividade de automatização de perfis que transformam todas as novas publicações de um site em tweets. Uma das ferramentas que fazem isso é a Twitterfeed, outra
é a Hootsuite, via ligação do RSS de uma página qualquer a um perfil de Twitter.
* 88 desses perfis possuiam, no texto da bio, expressões como “Tim” e/ou “Beta”, o que
faz referência a um clube de clientes da empresa de telefonia móvel Tim chamado “Tim
Beta Lab”. Os membros desse clube recebem benefícios para usar os serviços da empresa Tim de acordo com suas atividades nas redes sociais, o que é medido através de um
mecanismo que a própria Tim disponibiliza e o chama “Blablablâmetro”.
* vários posts e perfis traziam as hashtags #TIMBetaLab e #OPERACAORETWITTAR
em todos os tweets, independentemente do assunto da notícia tuitada.
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* houve perfil que declarou abertamente, no texto da bio, existir apenas para somar pontos na ação promocional da Tim. (Imagens 3 e 4)
Imagem 3: o perfil abaixo, como exemplo de Tim Beta, chega a declarar abertamente que só existe para
atuar como spam

Imagem 4: Os bots humanos do Tim Beta Lab são numerosos e semelhantes

Se tratam de perfis vinculados a indivíduos, mas a atividade neles é completamente robotizada; daí a proposta em chamá-los de bots humanos. Houve uma série de outros per-
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fis que apresentaram esse mesmo padrão de comportamento, possivelmente caracterizável como spammer, ainda que não estivessem identificados explicitamente com a
empresa Tim.
Se compararmos a publicação desses perfis de bots humanos com os perfis legícimos,
que compartilham links com os domínios globo.com e glo.bo, temos a seguinte proporção: 2,3 posts publicados por bots humanos não identificados; 2,3 posts publicados por
bots humanos Tim Beta Lab; 0,8 posts publicados por perfis legítimos. (Gráfico 3)
Gráfico 3: os perfis identificados como bots humanos
postaram, em média, 4,6 links
da mostra a cada 0,8 links
compartilhados por perfis
legítimos.

4.2 Qual o impacto dos bots humanos?
Bots humanos são spammers. Como tais, poluem o ambiente das redes sociais, ainda
que estejam compartilhando notícias. A publicação excessiva, automatizada e sem contexto gera uma sobrecarga de conteúdo que é jogado nas redes sem cumprir com sua
função de informar ou mesmo agregar capital social a quem compartilha. Esses perfis
não dialogam uns com os outros, se retwittam, o fazem de maneira mecânica e sem
opinião, sem qualquer criação agregada. Ou seja, são máquinas de publicar links.
Outro impacto que os bots humanos podem causar seria na quantidade de incoming
links aos sites que tiveram seus RSS vinculados a essas contas de Twitter. Ainda que o
algoritmo do Google seja uma eterna incógnita, as boas práticas em SEO afirmam que a
maior quantidade de links apontando a um determinado site o torna mais relevante nas
páginas de resultado do mecanismo de busca. Então bastaria entrar no alvo dos bots
humanos para que o SEO melhorasse e, portanto, a audiência de um site aumentasse?
Não parece um caminho justo quando tanto esforço de programação e sobretudo de
produção de conteúdo de qualidade é empreendido pelas redações.
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No que toca à empresa Tim, ainda que ela oriente os participantes do Tim Beta Lab a
postarem apenas conteúdo relevante, não penaliza – ao contrário, premia – quem faz
spam na rede social. Esta é uma postura claramente maléfica à circulação da informação
neste ambiente e mesmo ao convívio dos usuários e marcas que movimentam as redes
sociais para fins pessoais e profissionais. É ético a empresa nutrir ações como o
Blablablâmetro, não punir e incentivar indiretamente o usuário a transformar notícia em
spam? O melhor seria ouvir da própria empresa a resposta para essas questões.
4.3 Sobre o que as pessoas falam?
Voltando à amostra qualitativa, dos mil posts, onde uma pequena parte correspondia a
conteúdo jornalístico, é de se esperar que o cenário seja assim, em função do que foi
discutido no marco teórico deste trabalho. Mas se uma minoria de posts realizados por
indivíduos – não marcas – corresponde a notícias, sobre o que os usuários falam na maior parte dos conteúdos que postam em suas redes?
Na análise do tipo de conteúdo que cada post trazia, se notou que as categorias “Assuntos Pessoais” e “Conversação” foram as que acolheram a maior parte dos posts. Aí está
o resíduo de sociabilidade e a afirmação de identidade mencionados por Maffesoli.
É claro que o conteúdo dos posts pode seguir matizes tão infinitos quanto a subjetividade humana, talvez até impossível de ser classificada de modo fechado. Portanto, se
definiu algumas categorias amplas (Gráfico 4) e se fez, sobre essa categorização, uma
análise qualitativa dos mil posts. A grande falha encontrada foi ao se incluir a opção
“Outros” como categoria de assunto, já que muitos posts se encaixaram nela, denotando
a pouca variedade de categorias propostas inicialmente pela matriz de avaliação da
amostra.

Gráfico 4 – Os conteúdos foram classificados em mais de uma categoria, quando necessário.
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Da categoria de posts que se destacou, foram recortados alguns exemplos para ilustrar o
que se entende por “Assuntos Pessoais”. É explícito quanto deles tornam concretas as
ideias expostas no marco téorico, sobre a necessidade da visibilidade (Imagem 5), da
exposição dos afetos, do amar e ser amado (Imagem 6) e até mesmo da dor (Imagem 7),
em busca do consolo que vem do outro.
Imagem 5: O ser visto pelo outro chancela a própria existência, como nos mostra a era dos selfies.
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Imagem 6: Com os afetos merecendo novamente lugar longe das quatro paredes, mostrar o quanto se
ama e o quanto se é amado aproxima e vincula os seres que habitam as redes.

Imagem 7: com exceção da imagem do canto superior esquerdo, que apareceu na amostra, as outras três
imagens da montagem foram agregadas dos arquivos da pesquisadora e são aqui mostradas para enfatizar
uma situação que acontece em menor escala, mas mobiliza e sensibiliza as redes.

Em segundo lugar a categoria “Conversação” estende a compreensão de que o usuário
busca a rede para posicionar-se em relação ao outro, mas que necessida do retorno deste
outro para sentir-se vivo. (Imagem 8)
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Imagem 8 – Não apenas conversas entre usuários entraram na categoria “Conversação”, mas mensagens
espontâneas discutindo o próprio tema conversação se sobressaíram na amostra, evidenciando a necessidade de estar disponível, conectável, acessível a todo o momento

Em terceiro lugar, as notícias aparecem como assunto com maior ocorrência entre os posts dos
indivíduos. Entre todas as categorias, é a que traz maior proporção de links externos,
indicando a possibilidade de as notícias serem algo ainda distante do que o usuário vive
e manifesta nas suas redes sociais. (Gráfico 5)

Gráfico 5 – As categorias são as mesmas do gráfico 4, e os links foram contabilizados de maneira igualitária.
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Outras categorias onde links para sites de jornalismo profissional foram compartilhados
foram “Promoção de Conteúdos Próprios”, “Esportes”, “Política” e “Repúdio”, algo não
surpreendente, uma vez que os próprios jornalistas difundem os links para seus trabalhos e a polarização política faz com que o usuário busque argumentos, sustentações e
até mesmo alvo de críticas no trabalho da imprensa, que se enfoca de modo prioritário
na política.

5. Considerações finais
De maneira geral, é possível entender que as redes sociais são espaços de difusão de
subjetividdaes que se traduzem em conteúdos diversos publicados pelos usuários. Esses
conteúdos são, em maioria, assuntos pessoais e geralmente não estão acompanhados por
links externos. Ou seja, as mensagens que circulam pelas redes sociais têm vida própria
e não dependem de sites externos – inclusive jornalísticos – para se projetarem entre os
usuários.
Quando links externos aparecem como parte de posts, apenas uma pequena parte deles
aponta para sites mainstream de notícia, evidenciando que o material editorial em si
mesmo não constitui a essência mais representativa do conteúdo que habita e dá vida às
redes sociais. Isso abre outros questionamentos, como se realmente existe corre18
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spondência entre o que é notícia e o dia a dia dos usuários. No entando, esse é um tema
que vem sendo trabalhado noutra instância por esta pesquisadora.
Segunda a amostra deste trabalho, Facebook e Twitter exibem comportamentos
diferentes quanto à origem dos posts com links para sites de jornalismo profissional. No
Faceboo, a maioria dos links jornalísticos compartilhados foram postados por perfis dos
próprios veículos, corroborando uma prática rotineira das redações na busca urgente por
audiência e evidenciando que, se as notícias circulam pelas redes sociais, isso se dá majoritariamente por razões comerciais de manutenção de um modelo de negócio sustentado pela quantidade de cliques e não organicamente pelas mãos dos usuários.
Já o Twitter surpreendeu ao mostrar a existência de uma rede de spammers inspirados
pela empresa de telefonia móvel Tim, que incentiva seus usuários a publicarem muito
conteúdo em seus perfis, sem observar a qualidade de tais conteúdos e permitindo que
feeds de RSS sejam vinculados a mecanismos de tuitagem. Como sites de notícia têm,
naturalmente, uma frequência alta de publicação de conteúdos, são um prato cheio para
quem deseja republicá-los sem qualquer esforço ou envolvimento intelectual.
Com tais elementos, é aconselhado que a investigação sobre o ecossistema das redes
sociais seja aprofundado no sentido de ampliar as categorias de tipos de assuntos
abordados pelo público e sua consonância com as pautas que habitam o noticiário
online. Para além da evidente convivência, da consolidação identitária através do olhar
do outro, da busca pelo prazer e pelo afeto que os usuários compartilham entre si, é
inegável que o jornalismo ocupa um espaço neste cenário, ainda que possa ser muito
mais amplo, significativo ao público e cumpra funções muito mais próximas daquelas
buscadas pelos agentes dessas redes de relacionamento.
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