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2nd Workshop on Media Information and Data Science

APRESENTAÇÃO

O objetivo principal deste projeto é fomentar a discussão sobre o uso de tecnologias para a
geração de informação no contexto midiático. Para tanto, são realizadas discussões sobre temas
atuais e de grande relevância para as áreas de Informação e Comunicação, considerando também
sua interdisciplinaridade com Marketing, Jornalismo, Relações Públicas, Biblioteconomia,
Negócios, Gestão, Engenharia e Ciência da Computação. São abordadas discussões de grande
relevância científica e social, como desinformação, políticas públicas, abertura de dados e
infodêmia.

O WMIDS 2021 (2nd Workshop on Media, Information and Data Science) mostrou-se um
ambiente de oportunidade para grandes debates, com a participação de pesquisadores do mais
alto nível, unidos no esforço pelo progresso da ciência no Brasil. Ao longo do evento se constatou
a capacidade da ciência e de seus pesquisadores em se reinventar e se adaptar em um momento
em que o isolamento social pode se tornar um obstáculo ou contraponto ao desenvolvimento
do conhecimento. Tudo isso é resultado do esforço conjunto de pessoas que acreditam que o
conhecimento é uma das principais ferramentas do desenvolvimento humano, em todas as suas
particularidades.

Douglas F. Cordeiro
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ESTUDO BIBLIOMÉTRICO SOBRE MÍDIAS SOCIAIS NA CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO 

 

Ilaydiany Cristina Oliveira da Silva1  

Ana Paula Ribeiro Fernandes2 

Bruna Laís Campos do Nascimento3 

 

Resumo: As mídias sociais apresentam-se no hodierno contexto como importantes meios de 

comunicação que se caracterizam essencialmente pela colaboratividade e a interação entre os usuários. 

Diante do seu amplo uso, várias áreas do conhecimento utilizam-nas para desenvolver estudos e 

pesquisas. Neste contexto, o presente artigo investiga o cenário das produções científicas sobre as mídias 

sociais na área de Ciência da Informação, a partir da aplicação de um estudo bibliométrico. Quanto aos 

procedimentos metodológicos, classifica-se como uma pesquisa exploratória e descritiva, de natureza 

aplicada, com abordagem quanti-qualitativa, sendo realizada a partir de uma pesquisa bibliográfica das 

produções indexadas na Base de Dados Referenciais de artigos de Periódicos em Ciência da Informação 

que abordam a temática de mídia social, sem delimitação temporal. Procedeu-se a busca nos campos 

título, resumo e palavras-chave utilizando-se as seguintes expressões de busca: “mídia social”, “rede 

social” e “rede social on-line”. A partir dos dados coletados verifica-se que o marco inicial das produções 

sobre o assunto foi o ano 2000 e que tem considerável aumento principalmente nos últimos anos, 

destacando 2020 como o ano que apresenta o cenário pandêmico da Covid-19 e o intenso uso das 

ferramentas digitais. Com a aplicação das leis bibliométricas de Lotka, Bradford e Zipf foi possível 

identificar, respectivamente, os autores que mais publicaram sobre esse tema; os periódicos científicos 

que estão divulgando essas produções, que possibilitou perceber que aqueles que tem como escopo as 

investigações que tratem sobre informação e comunicação é que se destacam com o maior número de 

publicações; e os assuntos que mais se correlacionam com as mídias sociais. Diante das análises 

empreendidas observa-se que uma diversidade de estudos vem sendo realizados na área da Ciência da 

Informação abrangendo vários enfoques de pesquisa, mais precisamente englobam as discussões em 

torno das redes sociais, sendo o Facebook como uma das mais debatidas nas produções científicas da 

área.   

 
Palavras-chave: Mídia social; Rede social; Bibliometria; Ciência da Informação. 

 

BIBLIOMETRIC STUDY ON SOCIAL MEDIA IN INFORMATION SCIENCE 

 

Abstract: Nowadays, social media are important means of communication and collaboration. Its most 

essential characteristic is promoting interaction between users. Several areas of knowledge have been 

using it to develop studies and research. This article investigates the scientific productions on social media 

in the field of Information Science, based on the application of a bibliometric study. An exploratory and 

descriptive, applied study was run using quantitative and qualitative mixed approach in order to analyze 

a set of publication indexed in the Reference Database of Journal Articles in Information Science. The main 

addressed theme was “social media”, with no limit of publication year. Title, abstract and keywords fields 

were searched using the following key-words: “social media”, “social network” and “online social 

network”. The results showed that the initial milestone of productions on the subject was in 2000 

                                                 
1  Doutora em Ciência da Informação (IBICT/UFRJ), Docente na Universidade Federal de Goiás (UFG), 

ilaydiany.oliveira@ufrn.br.  
2 Graduanda em Biblioteconomia (UFRN), Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 

casalecchi.ana@gmail.com. Bolsista voluntária PIBIC-CNPq. 
3 Doutoranda em Ciência da Informação (UFPE), Bibliotecária no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 

do Rio Grande do Norte, brunalaysbib@gmail.com. 
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increasing with the following years, particularly in the last year.  This could have been due to the Covid-

19 pandemic which may have favored a more intense use of digital tools. After applying the bibliometric 

Laws of Lotka, Bradford and Zipf, which identify, respectively, the authors who published the most on this 

topic; the scientific journals that are disseminating these production, it came out that the themes of 

information and communication stand out with the largest number of publications. Also it was the 

subjects that most correlated with social media. A variety of studies have been carried out in the 

Information Science area covering a wide research scope. These studies encompasses discussions around 

the impact on social networks. Facebook was the most frequently mentioned social media in scientific 

productions analyzed. 

 

Keywords: Social media; Social network; Bibliometrics; Information Science.  
 

1 INTRODUÇÃO 

  

  As mídias sociais têm ganhado mais espaço dentro da ciência devido a facilidade de 

acesso e elaboração de informações, além do rápido compartilhamento, possibilitando uma 

celeridade no desenvolvimento das pesquisas científicas. E segundo Gallotti (2017, p. 85) essas 

mídias “São essencialmente produtos da web 2.0, que, com sua faceta de interatividade, têm 

permitido uma troca de conteúdos de forma ubíqua, gerando importantes alterações nas 

atividades humanas e na ciência como um todo”. 

Nessa vertente, compreende-se que há uma necessidade de um estudo mais 

aprofundado com a premissa de compreender quais características envolvem as produções 

científicas sobre o tema. Dessa forma, problematiza-se: a área de Ciência da Informação tem 

contribuído com produções relevantes sobre mídias sociais? 

Assim, esta pesquisa objetiva aplicar um estudo bibliométrico nas produções científicas 

sobre mídias sociais na área de Ciência da Informação, de modo a identificar as características 

pertinentes dos trabalhos elaborados sobre o assunto. Esta pesquisa se utilizará dos estudos 

bibliométricos que é uma técnica estatística que permite medir e quantificar os processos da 

comunicação escrita científica ao aplicar as três leis, conhecidas como Lotka, Zipf e Bradford 

(VANTI, 2002).  

Segundo Vanti (2002), a Lei de Lotka, ou Lei do Quadrado Inverso, mensura a 

produtividade dos autores, mediante um modelo de distribuição tamanho-frequência dos 

autores que integram um conjunto de documentos. A Lei de Zipf, também conhecida como Lei 

do Mínimo Esforço, mede a frequência das palavras mais representativas de uma determinada 

disciplina ou assunto. Já a Lei de Bradford, ou Lei de Dispersão, mensura a produtividade das 

revistas sobre um assunto.  
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2 AS MÍDIAS SOCIAIS NA CIÊNCIA 

 

As mídias sociais podem ser entendidas como um conglomerado de seis categorias de 

comunicação, sendo elas: fóruns e quadro de mensagens; sites de crítica e opinião; marcadores 

sociais; compartilhamento de mídias; blog e micro blogs; e redes sociais. (STERNE, 2011). 

Nesse sentido, compreende-se que as mídias sociais têm sido utilizadas de forma intensa 

pela ciência, devido a celeridade de informações produzidas e disseminadas nessa esfera. Entre 

as mídias sociais existentes, destaca-se as redes sociais on-line, tais como Facebook; Instagram; 

Youtube; Twitter; dentre outras, que podem ser entendidas como o conjunto de plataformas que 

reúnem os usuários que compartilham interesses comuns. E estas têm sido as principais mídias 

utilizadas para a comunicação científica, porque além da facilidade de criação de conteúdo 

também permitem as interações entre os indivíduos.  

 

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Trata de um estudo de natureza aplicada, exploratória, descritiva, com abordagem 

quanti-qualitativa realizado na primeira quinzena de maio de 2021. Emprega pesquisa 

bibliográfica usando teses, dissertações, artigos e anais de eventos que abordam os temas 

“bibliometria, mídias sociais, redes sociais e redes sociais on-line”, destacando autores como 

Vanti (2002), Silva (2018), Recuero (2008), Marteleto (2010) e Gallotti (2017).  

  Para coletar os dados utilizou-se a Base de Dados Referenciais de Artigos de Periódicos 

em Ciência da Informação (Brapci) e buscou-se, sem limitação temporal, todos os artigos na área 

que abordam a temática de “mídias sociais”. Utilizou-se as expressões “mídia social”, “rede social” 

e “rede social on-line” nos campos de pesquisa: título; palavras-chave; resumo e texto completo. 

E a amostra identificou 1324 artigos, dos quais foram retiradas as informações de autoria, 

palavras-chave e nome do periódico que publicou. Todos os dados foram tratados usando o 

programa Office Excel© e aplicou-se as fórmulas para a Lei de Lotka, a Lei de Bradford e a Lei de 

Zipf.  

 

4 APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

  Ao analisar as publicações brasileiras sobre mídias sociais na área de Ciência da 

Informação, pôde-se constatar que no ano 2000 iniciou-se as publicações sobre esse tema e teve 

seu maior índice de publicação no ano de 2020. Este fato deve estar relacionado ao isolamento 
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social ocorrido devido a pandemia do vírus SARS-CoV-2 que transmite a doença COVID-19 e que 

fez com que a comunidade acadêmica utilizasse de forma intensa as mídias sociais como 

ferramenta para a comunicação científica e consequentemente teve diversas pesquisas sobre o 

uso dessas mídias.  

  Diante desse número crescente de publicações, pôde-se constatar que 1663 autores 

escreveram sobre o tema pesquisado. E ao aplicar a Lei de Lotka constatou-se que 20% desse 

total, ou seja, 332 autores, foram responsáveis por 40,22% de todas as publicações sobre mídias 

sociais na área de Ciência da Informação no Brasil. Destacando no topo do ranking o pesquisador 

Ronaldo Ferreira de Araújo com um total de 32 publicações que abordam o assunto analisado. 

O pesquisador é professor adjunto da Universidade Federal de Alagoas na área de 

Biblioteconomia e Ciência da Informação. De modo geral, 83% dos autores identificados no 

estudo publicaram 01 artigo; 11% publicaram 2 artigos; 3% publicaram 3 artigos; e 3% se 

destacam com mais de 03 artigos publicados. 

  Os artigos analisados foram publicados em 74 periódicos. Após aplicar a Lei de Bradford, 

relacionou-os a 3 esferas de revistas, onde cada esfera equivale a ⅓ do total dos artigos 

publicados. A primeira esfera foi composta por 07 periódicos que foram responsáveis por 355 

artigos publicados, a segunda esfera engloba 14 periódicos responsáveis por 351 artigos e a 

terceira esfera é composta por 53 periódicos com 301 artigos. O destaque é da Revista Eletrônica 

de Comunicação, Informação e Inovação em Saúde com um total de 68 artigos publicados sobre 

o tema. 

  Ao aplicar a Lei de Zipf pôde-se constatar três esferas de palavras, das quais as mais 

representativas do campo de estudo analisado foram, respectivamente: Ciência da Informação; 

Rede social; Biblioteconomia; Comunicação; Mídia Social; Facebook; Análise de rede social; 

Social Networks e Midia.  Dessa forma, observa-se que estes termos são comumente utilizados 

como indexadores, representando que a maior parte dos artigos publicados tem associado a 

aplicações de redes sociais, mais enfaticamente o Facebook. 

 

4 CONCLUSÃO 

 

  Este estudo buscou analisar o panorama das produções científicas sobre “mídia social” 

no contexto da área de Ciência da Informação. Diante disso, conseguiu-se perceber que a partir 

do ano de 2000 houve um aumento crescente e significativo do tema pesquisado. No que se 
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refere às vertentes investigativas se observa que a maioria das produções se centram nas 

discussões sobre as redes sociais on-line, com destaque para as abordagens sobre o Facebook. 

Ademais, as análises de redes sociais no âmbito da comunicação científica é um outro enfoque 

que tem especial atenção na área. 

  Com base nos objetivos propostos foi possível identificar os principais pesquisadores da 

Ciência da Informação que desenvolvem estudos sobre esse assunto.  Além disso, observou-se 

que os periódicos científicos que mais publicam sobre ‘mídia social’ são aqueles que têm como 

escopo as discussões em torno da informação e comunicação. Por fim, apresentou-se os 

principais assuntos que estão sendo utilizados e que representam melhor o tema de pesquisa. 

  Diante do exposto, é possível concluir que as pesquisas na Ciência da Informação têm 

direcionado esforços para compreender o amplo contexto das “mídias sociais” e seu uso pelos 

usuários e o crescimento das produções atestam o interesse pelo tema estudado. 
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FLUXOS DA INFORMAÇÃO CIENTÍFICA: DA ACADEMIA À SOCIEDADE 
 

Roberta de Castro Basile1  

Suely Henrique de Aquino Gomes 2 

 

Resumo: Para concretizar-se como instrumento de cidadania, a informação científica perpassa por 

vários fluxos de comunicação. Em um primeiro plano temos a academia, que gera e difunde esse 

conjunto de dados mediante a produção do conhecimento. Muito ativa nesse locus, a informação 

aciona diferentes canais - como periódicos, eventos técnicos, portais de dados abertos - no intuito de 

compartilhar saberes entre os pares e outras instituições. Em outra ponta, encontra-se a sociedade 

que, diante da intensa produção das instituições de pesquisa, conhece muito pouco sobre elas e os 

resultados que geram. Quais os fluxos dessa informação? Como eles podem ser melhorados e 

intensificados? Para a compreensão dessas questões, conduziu-se uma pesquisa qualitativa, 

exploratória e bibliográfica, que discute a Comunicação Científica, Divulgação Científica, Jornalismo 

Científico e Comunicação Pública da Ciência mediante conceitos, características e os fluxos de 

informação que os constituem. As conclusões apontam um predomínio de fluxos horizontais entre os 

pares e verticais (ou hierarquizantes) direcionados à sociedade, e que as tentativas no sentido 

transversal esbarram na falta de consenso, na ausência de políticas institucionais e pouca reflexão dos 

que atuam no processo produção, compartilhamento e disseminação da ciência. 

 

Palavras-chave: Informação; Ciência; Comunicação Científica; Comunicação Pública; Sociedade e 

Cidadania. 

 

THE FLOWS OF SCIENTIFIC INFORMATION: FROM THE ACADEMY TO SOCIETY 

 

Abstract: To materialize itself as an instrument of citizenship, scientific information permeates several 

communication flows. In the foreground we have the academy, which generates and disseminates this 

set of data through the production of knowledge. Very active in this locus, information activates 

different channels - such as periodicals, technical events, open data portals - to share knowledge 

among peers and other institutions. At the other end, there is society that, given the intense 

production of research institutions, knows very little about them and the results they generate. 

However, what are the flows of this information? How can they be improved and enhanced? To 

understand these issues, a qualitative, exploratory, and bibliographic research was conducted, which 

discusses Scientific Communication, Scientific Dissemination, Scientific Journalism and Public 

Communication of Science through concepts, characteristics and the information flows that constitute 

them. The conclusions point to a predominance of horizontal flows in academia and vertical (or 

hierarchical) flows directed at society, and that attempts in the transversal sense are hampered by the 

lack of consensus, the absence of institutional policies and little reflection by those who work in the 

production, sharing and dissemination of science. 

 

Keywords: Information; Science; Scientific Communication; Public Communication; Society and 

Citizenship. 
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1 INTRODUÇÃO 

A informação científica é considerada um bem público, pois influencia tanto o 

desenvolvimento econômico quanto social e é um dos ingredientes para a cidadania. Todavia, 

quais os fluxos dessa informação? Como eles podem ser melhorados e intensificados? O artigo 

toma como base a noção de fluxos comunicativos de Kunsch (2003), que são os sentidos pelos 

quais uma informação é transmitida e recebida. A autora citada classifica os fluxos 

comunicativos como vertical (de modo ascendente ou descendente, envolvendo a hierarquia 

ou relação de subordinação entre grupos), horizontal (entre pessoas de um mesmo nível 

hierárquico ou grupo) e transversal (que ultrapassa as fronteiras tradicionais de seu tráfego, 

fluindo, de modo flexível, por várias instâncias ou agrupamentos).  

Para compreender essa temática, o debate estrutura-se em três partes: 1) a 

comunicação e a cultura científicas; 2) a percepção pública da ciência e as tentativas de 

circular a informação no sentido transversal, e; 3) Comunicação Pública da Ciência e as 

possibilidades as informações científicas inclusiva e democrática ao cidadão. 

2 METODOLOGIA 

A presente pesquisa é qualitativa, exploratória e, quanto ao seu desenho, configura-se 

como pesquisa bibliográfica. Seu objetivo é situar e entender a informação científica e seus 

fluxos desde a academia até sua chegada na sociedade, a partir da literatura especializada. 

Foram selecionadas quatro áreas temáticas: a Comunicação Científica, Divulgação Científica, 

Jornalismo Científico e a Comunicação Pública da Ciência, que correspondem aos fluxos de 

informação, com concepções e culturas distintas. 

3 DESENVOLVIMENTO - A INFORMAÇÃO CIENTÍFICA 

A informação é um termo polissêmico e, por essa razão, no presente estudo, a 

informação será situada no campo da ciência e entendida como artefato e matéria-prima dela, 

podendo transitar por diversos sentidos (fluxos), canais (impressos, audiovisuais, eletrônicos) 

e meios (de massa, especializados ou dirigidos). Conforme Aguiar (1991) será tomada por uma 

ótica funcional, ou seja, definida com base na função que ela deve cumprir, nesse caso, toda 

a informação que surge da produção do conhecimento, o abastece e dissemina. 
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3.1 O PRIMEIRO LOCUS: A ACADEMIA 

A partir de Vogt (2011), a comunicação e a cultura científicas são entendidas, 

respectivamente, como o sistema de troca de informações típico da comunidade científica e 

o conjunto de crenças e valores característicos desse espaço. A academia possui um 

mecanismo de recompensa e reconhecimento (KNORR-CETINA, 1999) que baliza toda a 

comunicação nesse âmbito. Não basta produzir. O pesquisador deve contabilizar, dissipar e 

validar seus estudos entre os “pares” (outros membros da comunidade científica). A 

informação assume, preponderantemente, um fluxo horizontal, possibilitando a troca de 

saberes entre os cientistas. É reforçada por uma linguagem de especialistas, que não precisa 

fazer concessões e avigora o local de fala privilegiado da ciência na sociedade (BUENO, 2010). 

Para estabelecer um fluxo transversal e interativo com a sociedade, a academia deve 

romper a visão unidirecional da informação (emissor > transmissão > receptor), bem como a 

noção de déficit de conhecimento, pela qual o cidadão comum seria uma tabula rasa e 

necessitaria de uma “inoculação” e catequização para assimilar a ciência (CASTELFRANCHI, 

2008). Nessas circunstâncias, a mediação do fluxo de informações torna-se a proposta da 

Divulgação e Jornalismo Científicos. 

3.2  O APOIO DA DIVULGAÇÃO E DO JORNALISMO CIENTÍFICOS 

Mesmo sendo um importante agrupamento social, que procura seu lugar de afirmação 

junto à sociedade (ALBAGLI, 1996), constata-se que a comunidade científica possui hábitos e 

características que influenciam uma condução autônoma e fechada desse processo. Nesse 

sentido, a Divulgação e o Jornalismo Científicos surgiram como suporte para uma certa 

abertura ao público. Bueno (2010, p. 2) conceitua a divulgação como “[...] a utilização de 

recursos, técnicas, processos e produtos (veículos ou canais) para a veiculação de informações 

científicas, tecnológicas ou associadas a inovações ao público leigo”. Já o Jornalismo Científico, 

de acordo com o autor, “[...] se constitui um caso particular de divulgação científica [...] que 

não se resume à veiculação de informações científicas e tecnológicas nos meios impressos e 

deve estar à serviço da coletividade” (BUENO, 1985, p. 1420). 

Epstein (2012), que reconhece a existência de uma comunicação primária da ciência 

(entre os pares) e secundária (com o público leigo), lembra que o receptor dessa última não é 

uma audiência cativa da informação científica e que, no cotidiano, mantém certo 
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distanciamento dessa esfera. Os divulgadores precisam, assim, entender a percepção e os 

níveis de interesse público na ciência, algo já discutido por José Reis, em Massarani (2018). 

Segundo o jornalista, obstáculos devem ser vencidos com uso de linguagem acessível e em 

formatos que possibilitem a escuta e o diálogo com a população. 

3.3 O MOVIMENTO DE COMUNICAÇÃO PÚBLICA DA CIÊNCIA 

Para alcançar a sociedade de maneira mais eficaz, é inevitável repensar as noções de 

comunicação para a ciência, bem como os fluxos de informação que dela advém. Nesse 

sentido, cogitar um sentido transversal exige uma visão ampla e colaborativa dos cientistas, 

educadores e divulgadores científicos. A grande proposta da Comunicação Pública da Ciência 

(CP) é fazer com que a informação científica seja entendida como um bem comum que, além 

de apresentada à sociedade, deve ser discutida e vivenciada por ela, tornando-se 

emancipadora e cidadã, segundo Caldas (2011). 

A partir dela, os fluxos verticalizados ou hierarquizantes da academia são superados. 

Mazocco (2009) propõe que a informação circule em vários sentidos, de modo que cientistas 

e o público em geral sejam colocados em um mesmo nível (sem hierarquia), com vistas à 

compreensão e ajuda mútuas. 

4 CONCLUSÃO 

A pesquisa bibliográfica aqui conduzida confirma que a comunicação científica, 

amparada pela cultura de intensa produção e validação de saberes da academia, assume 

fluxos de informação mais horizontais quando se refere aos pares, e verticais ou 

hierarquizantes quando se destina ao público em geral, com incidência da visão “emissor > 

transmissão > receptor”.  

Para interagir com a sociedade, a ideia é de um fluxo transversal, idealizando sua 

expansão a outros níveis que não os acadêmicos. Nessa proposta, surgiram o Jornalismo 

Científico, a Divulgação Científica e a Comunicação Pública da Ciência. Há, todavia, que se 

encontrar um consenso para perceber a ciência como um produto de construção coletiva, 

voltada ao diálogo e cidadania, não apenas para transmissão de saberes. Também é preciso 

investir em políticas públicas e institucionais voltadas ao tema, com ampla reflexão daqueles 

que atuam no processo produção, compartilhamento e disseminação da ciência. 
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JORNALISMO, NEGACIONISMO E EMERGÊNCIA CLIMÁTICA: A OPÇÃO DO MODELO DE 

INFORMAÇÃO AUDITÁVEL DO WT.SOCIAL 

 

Raniê Solarevisky de Jesus1  

 

 
Resumo: Este artigo pretende apresentar o modelo de notícias auditáveis do WikiTribune, iniciativa 

de jornalismo da WikiMedia, como uma alternativa para o enfrentamento do negacionismo sobre a 

emergência climática em nossos dias. Nosso percurso de apreciação do problema passa pelo 

reconhecimento do fenômeno da plataformização e a desvalorização das wikis; a criação de uma força-

tarefa de enfrentamento ao negacionaismo climático na Wikipédia; e os padrões de operação do 

WT.Social (WikiTribune) em relação à produção das notícias que circulam em suas redes, em especial 

sobre a emergência climática. Utilizando uma abordagem descritiva e indutiva, procedemos a uma 

pesquisa exploratória com o estudo do caso do WT.Social. Um exame mais detido pode revelar uma 

alternativa interessante aos modelos de operação do Jornalismo e das grandes Plataformas de 

tecnologia, que têm falhado reiteradamente em lidar com a circulação de desinformação – inclusive 

contribuindo para a ampliação de sua circulação. Ainda assim, uma análise preliminar dos posts na 

rede demonstra que o modelo, embora promissor, não é seguido pela maior parte das publicações na 

rede, com a maioria dos posts adotando um padrão muito próximo àquele encontrado em redes 

sociais mais tradicionais, como o Facebook. 

 

Palavras-chave: Jornalismo; Negacionismo; Wiki; Clima; Emergência Climática.  

 

 

JOURNALISM, NEGATIONISM AND CLIMATE EMERGENCY: THE WT.SOCIAL AUDITABLE 

INFORMATION MODEL OPTION 
 

Abstract: This article intends to present the auditable news model from WikiTribune, WikiMedia's 

journalism initiative, as an alternative to facing denial about the climate emergency today. Our path of 

appreciation of the problem goes through the recognition of the phenomenon of platforming and the 

devaluation of wikis; the creation of a task force to fight climate negationalism on Wikipedia; and 

WT.Social (WikiTribune)'s operating standards in relation to the production of news circulating on its 

networks, in particular about the climate emergency. Using a descriptive and inductive approach, we 

carried out an exploratory research with the case study of WT.Social. A closer examination may reveal 

an interesting alternative to the operating models of Journalism and the great Technology Platforms, 

which have repeatedly failed to deal with the circulation of disinformation – even contributing to the 

expansion of its circulation. Still, a preliminary analysis of posts on the network demonstrates that the 

model, while promising, is not followed by most posts on the network, with most posts adopting a 

pattern very close to that found in more traditional social networks such as Facebook. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Este artigo pretende apresentar o modelo de notícias auditáveis do WikiTribune, 

iniciativa de jornalismo da WikiMedia, como uma alternativa para o enfrentamento do 

negacionismo sobre a emergência climática em nossos dias. Nosso percurso de apreciação do 

problema passa pelo reconhecimento do fenômeno da plataformização e a desvalorização das 

wikis; a criação de uma força-tarefa de enfrentamento ao negacionaismo climático na 

Wikipédia; e os padrões de operação do WT.Social (WikiTribune)2 em relação à produção das 

notícias que circulam em suas redes, em especial sobre a emergência climática. 

 

1.1 PLATAFORMIZAÇÃO E OS WIKIS 

 

A plataformização e a dinâmica dos influencers fizeram uma vítima frequentemente 

esquecida nos obituários da web de hoje: a popularidade das Wikis. Não queremos com isso 

advogar pela inexpressão da Wikipedia ou das centenas de milhares de Wikis que se debruçam 

sobre o mais variados assuntos e universos (ficcionais ou não), mas atestar a preferência pela 

propagação de conteúdo no século XXI por meio de redes centralizadas, de propriedade de 

algumas grandes empresas de tecnologia (POEL; VAN DJICK, 2020; GROHMANN, 2020). 

A título de comparação, a enciclopédia global coordenada por Jimmy Walles saiu do ar 

em 20123, 20184 e duas vezes em 201956, sem grandes consequências concretas registradas 

pelos seus usuários ou qualquer comoção de outros atores. Em 2021, plataformas 

administradas pelo Facebook (a rede homônima, o Instagram e o Whatsapp) ficaram 

indisponíveis globalmente 7  por algumas horas e provocaram protestos, paralisação de 

trabalhos remotos e grandes movimentações nas bolsas de todo o mundo.  

 

  

                                                 
2 Conferir mais detalhes em https://wt.social/.  
3 Conferir mais detalhes em http://g1.globo.com/tecnologia/noticia/2012/01/wikipedia-em-ingles-fica-fora-do-

ar-contra-lei-antipirataria-nos-eua.html.  
4 Conferir mais detalhes em https://oglobo.globo.com/brasil/wikipedia-sai-do-ar-na-italia-em-protesto-contra-

lei-europeia-de-direitos-autorais-22847563.  
5 Conferir mais detalhes em https://adnews.com.br/wikipedia-faz-protesto-e-sai-do-ar-na-europa/.  
6 Conferir mais detalhes em https://canaltech.com.br/internet/wikipedia-sofre-ataques-e-sai-do-ar-em-alguns-

paises-149205/.  
7 Conferir mais detalhes em https://www.uol.com.br/tilt/noticias/redacao/2021/10/04/caiu-ai-whatsapp-

facebook-e-instagram-passam-por-instabilidade.htm. 
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2 DESENVOLVIMENTO 

 

2.1 WIKIPEDIA E O NEGACIONISMO CLIMÁTICO 

 

Scofeld (2021), em reportagem para a agência Pública, demonstra o esforço de um 

grupo criado especificamente para combater o negacionismo climático em artigos 

relacionados ao tema na Wikipédia. 

Há uma equipe interna da Wikipedia para garantir uma convivência sustentável na 

comunidade de editores, submetidos a um único Código Universal de Conduta (WIKIMEDIA, 

2021), mas o negacionismo tem novos formatos e potências em nossos dias (SNOWDEN, 

2021). O problema tem nuances tão extraordinárias ao ponto de espalhar-se para a negação 

de fatos históricos fartamente documentados, como o nazismo, o holocausto e seus eventos 

associados (COHEN, 2021). 

 

2.2 WIKITRIBUNE E O MODELO DE NOTÍCIAS AUDITÁVEIS 

 

Lemos e Oliveira (2021) demonstram, ao observar as cadeias de referência na 

checagem de Fake News no Facebook, que o próprio esquema de operação da rede coproduz 

e contribui para a circulação de notícias falsas. A conclusão, baseada no exame de mais de 100 

checagens realizadas na rede, colocam em questão a possibilidade de resolver a proliferação 

de desinformação nesses espaços com atenção tão somente às ferramentas em uso, como 

sugere o guia de Pinheiro, Cappelli e Maciel (2017). 

No Jornalismo, a luta contra o negacionismo remonta aos primórdios da profissão. No 

entanto, Monbiot (2021) também demonstra como grupos com tradição no Jornalismo, como 

a BBC de Londres, colaboraram com narrativas negacionistas sobre a emergência climática. A 

rede editou um documentário no qual nega o aquecimento global; apresenta argumentos que 

provariam a ausência de influência humana no clima terrestre; e critica a chamada “indústria 

verde”, que teria surgido em associação com os movimentos ambientalistas (MONBIOT, 

2021). 

Diante desse quadro, qualquer alternativa ao padrão de operação dos grandes grupos 

de mídia ou à lógica de funcionamento das plataformas de redes sociais parece digno de 

exame, no mínimo. Assim, com a proposta de unir os trabalhos de jornalistas profissionais e 

cidadãos, o grupo WikiMedia criou o WT.Social (antes chamado do WikiTribune), rede social 
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baseada na criação e circulação de notícias auditáveis e editáveis pela própria comunidade, 

tal como no modelo adotado pela Wikipédia. 

É importante registrar, no entanto, que o modelo de redação/leitura/circulação de 

conteúdo idealizado pela WikiMedia sofre com o padrão de consumo de informação 

consolidado em tempos de redes sociais digitais. A maior parte dos posts encontrados sobre 

o termo “Climate Change” são republicações de notícias já disponíveis em sites especializados, 

como The Guardian, Washington Post e People. Há posts originais com intervenções da 

comunidade em seu conteúdo, mas esse grupo de publicações é muitas vezes menor do que 

o conjunto de posts que apenas replicam informação, com o acréscimo de um comentário 

sobre a notícia original em seu título. 

Esse aspecto reflete o padrão de produção e leitura de notícias em nosso tempo, 

caracterizado pela leitura apenas do título/subtítulos da matéria, replicação de contéudo (por 

diversas vezes, sem menções autoriais devidas), em acordo com Barsotti e De Aguiar (2018). 

Assim, embora o modelo de publicações tenha o potencial de uma alternativa sólida à 

maneiras do Jornalismo e das Plataformas de combater o negacionismo, os próprios usuários 

acabam por reproduzir o padrão de produção e consumo de informação que utilizam em 

plataformas mais tradicionais, como Facebook (POEL; VAN DJICK, 2020; GROHMANN, 2020). 

 

3 CONCLUSÃO 

 

  O Jornalismo e as Plataformas de redes sociais têm se colocado à frente do 

enfrentamento ao negacionismo climático, com sucesso moderado ou limitado na contenção 

dos avanços de desinformação sobre a emergência climática – inclusive com pesquisas que 

demonstram o contrário, com os dois atores contribuindo para a circulação do negacionismo.  

  O modelo de notícias auditáveis do WT.Social oferece uma alternativa sólida nesse 

enfrentamento, com bons resultados obtidos pelo seu site-irmão, a Wikipedia. No entanto, os 

hábitos de leitura, produção e circulação da informação consolidados pelas plataformas de 

redes sociais e pelo jornalismo online refletem-se nas produções analisadas no WT.Social, com 

pouco desenvolvimento e conteúdo efetivamente disposto na própria plataforma.  
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ANÁLISE DOS ECOS DA VACINAÇÃO DA COVID-19 NO TWITTER USANDO MINERAÇÃO DE
DADOS

Jumana Morabi Pessoa1

Larissa Machado Vieira2

Douglas Farias Cordeiro3

Resumo: A expressividade midiática da vacinação da Covid-19 no contexto das redes sociais é algo
passível de exploração e de grande interesse em termos de compreensão da opinião pública e dos
movimentos de receptividade e aqueles contrários à vacina. Diante disso, este artigo tem como
objetivo aplicar soluções analíticas baseadas no uso de mineração de dados sobre um conjunto de
tweets veiculados sob a hashtag #vacina. Os resultados obtidos demonstram um forte apoio social
quanto à campanha de vacinação, além de revelar temas que se relacionam às manifestações
veiculadas na rede social Twitter.

Palavras-chave: Vacinação; Covid-19; Twitter; Mineração de dados.

COVID-19 VACCINATION ECHO ANALYSIS ON TWITTER USING DATA MINING

Abstract: The media expressiveness of Covid-19's vaccination in the context of social networks is
something open to exploration and of great interest in terms of understanding public opinion and
movements of receptivity and those against the vaccine. This paper aims to apply analytical solutions
based on the use of data mining on a set of tweets conveyed under the hashtag #vacina. The results
obtained demonstrate strong social support for the vaccination campaign, in addition to revealing
themes related to the manifestations broadcast on the social network Twitter.

Keywords: Vaccination; Covid-19; Twitter; Data mining.

1 INTRODUÇÃO

Vacinas são produtos farmacêuticos compostos por diversos agentes químicos e

biológicos que são utilizados com objetivo de eliminar fatores de risco causados por

distúrbios de saúde, individuais ou coletivos, que podem desencadear quadros clínicos

patológicos. Reitera Cruz (2017) que o Programa Nacional de Imunização (PNI) brasileiro,

criado em 1973, é referência mundial, sendo o Brasil pioneiro na inclusão de diversas vacinas

no calendário do Sistema Único de Saúde (SUS) e um dos únicos países no mundo que

disponibilizam de maneira universal gama tão abrangente de imunobiológicos.

A pandemia de Covid-19 que eclodiu em dezembro de 2019, levou a óbito, até

outubro de 2021, quase 5 milhões de pessoas. Neste cenário, a vacinação é indispensável
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para o controle da pandemia e para a minimização das grandes implicações socioeconômicas

decorrentes dela. A rapidez no sequenciamento do genoma do vírus e na pesquisa em

vacinas, decorrentes da união global de esforços e da utilização de novas tecnologias,

resultou na produção e aplicação de imunizantes em menos de doze meses após o

surgimento da doença, como lembra Santos (2021). Todo esse cenário culminou em uma

comoção da sociedade, tanto no apoio quanto no questionamento e oposição à vacinação.

Frente a isso, e ao uso considerável das redes sociais enquanto canal de manifestação

popular, é de grande relevância se entender as dinâmicas e a veiculação de opiniões sobre o

tema. Diante disso, este artigo se propõe a apresentar um estudo analítico sobre um

conjunto amostral de tweets publicados com hashtag #vacina. São utilizados métodos de

mineração de dados para geração dos resultados, os quais revelam sumariamente indicações

de apoio à campanha de vacinação da Covid-19 no Brasil.

2 METODOLOGIA

O método conhecido como KDD (Knowledge Discovery in Databases - Descoberta do

Conhecimento em Bases de Dados), proposto por Fayyad, Shapiro-Piatetsky e Smyth (1996) é

utilizado como base metodológica para a realização deste trabalho. Diante disso, são

considerados como amostra de dados um conjunto de tweets publicados na rede social

Twitter, entre os 01 e 21 de Setembro de 2021, contendo a hashtag #vacina. Os dados

coletados são analisados em termos quantitativos quanto ao seu volume e às hashtags

associadas. Além disso, os dados textuais dos tweets são analisadas quanto ao

relacionamentos semânticos entre os termos de maior frequência, por meio do uso do

software de análise textual Iramuteq.

3 RESULTADOS

Foram obtidos 7.892 tweets, publicados entre os dias 01 e 21 de Setembro. Sobre

este conjunto foi realizada uma separação inicial, para obtenção dos elementos com a

ocorrência direta dos termos “covid” e “corona”, de modo a identificar relações explícitas

entre o termo alvo (#vacina) com a pandemia da Covid-19, com um quantitativo de 3.416

tweets. De semelhante forma, foi ainda separado um subconjunto com tweets que não
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apresentaram ocorrências dos termos supracitados (“covid” e “corona”), este totalizando

4.476 tweets.

A Figura 2 apresenta o histórico de publicação dos tweets extraídos em sua

totalidade. A linha tracejada (em vermelho) se refere à mediana, a qual tem seu valor igual a

279. Especificamente para o dia 20 de Setembro há um aumento significativo na quantidade

de tweets publicados. Essa situação está associada à participação do presidente brasileiro na

Assembleia da ONU, onde houve uma grande repercussão midiática sobre a questão da

vacinação a partir de falas presidenciais.

Figura 1: Quantitativo histórico de tweets.

Fonte: dados de pesquisa.

Considerando as dinâmicas das redes sociais, existe uma grande relação entre

diferentes hahstags. Neste sentido, a Figura 2 apresenta as hashtag de maior presença no

conjunto amostral. É importante destacar que o conjunto amostral foi subdividido em um

conjunto contendo os termos que tenham os radicais ‘covid’ ou ‘corona’, e outro sem a

ocorrência destes termos. Se nota que em ambos os conjuntos há ocorrência de hashtags

que remetem à pandemia, incluindo aquelas que se remetem a movimento de apoio à

vacinação, tais como #vacinasim e #vacinassalvamvidas. Além disso, em ambos os grupos

são identificadas manifestações relacionadas ao presidente da república.

As Figuras 3 e 4 apresentam os grafos de similitude obtidos para ambos os grupos.

Tais grafos reforçam a conclusão de que mesmo naqueles tweets que não apresentaram os

radicais dos termos ‘covid’ ou ‘corona’, há uma presença efetiva de termos relacionados à

pandemia. Em ambos os conjuntos são identificados termos que remetem ao apoio à

vacinação, tais como imunização, proteção, esperança e vida.
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4 CONCLUSÃO

Foram apresentados neste artigo resultados referente a análises sobre um conjunto

de tweets publicados com hashtag #vacina. Foi possível observar que mesmo naqueles

tweets onde não há presença de termos como ‘covid’ e ‘corona’ há uma forte associação à

pandemia da Covid-19. Além disso, foi ainda possível constatar manifestações de usuários

em tweets que remetem ao presidente da república. Estudos mais aprofundados devem ser

realizados para se entender a dinâmica do tema no Twitter, e como as publicações se

relacionam entre si.

Figura 2: Top vinte hashtags associadas.

a) Com termos ‘covid’/’corona’. b)  Sem termos ‘covid’/’corona’.

Fonte: dados de pesquisa.
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Figura 3: Grafo de similitude para tweets com termos “covid” e “corona”.

Fonte: dados de pesquisa.

Figura 4: Grafo de similitude para tweets sem termos “covid” e “corona”.

Fonte: dados de pesquisa.

Os autores são responsáveis pela fidedignidade dos dados apresentados.
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ANÁLISE EXPLORATÓRIA DE DADOS DA COMUNICAÇÃO DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA,
PECUÁRIA E ABASTECIMENTO NO INSTAGRAM

Douglas Farias Cordeiro1

Leandro Rodrigues da Silva Souza2

Renata Moreira Limiro3

Núbia Rosa Da Silva4

Resumo: A utilização de redes sociais enquanto canal de comunicação entre governo e sociedade é
uma realidade necessária e com grande potencial exploratório, uma vez que tal estratégia corrobora
para o desenvolvimento de ações comunicacionais mais democráticas e acessíveis por parte do
cidadão. Neste contexto, o presente artigo tem como objetivo realizar um estudo baseado em análise
de dados sobre o perfil do Instagram do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA),
com face ao levantamento de conteúdos explorados e a receptividade da população, mensurada por
meio do engajamento associado às publicações.

Palavras-chave: MAPA; Redes sociais; Análise de dados; Atos normativos.

EXPLORATORY ANALYSIS OF COMMUNICATION DATA FROM THE BRAZILIAN MINISTRY OF

AGRICULTURE, LIVESTOCK AND SUPPLY AT INSTAGRAM

Abstract: The use of social networks as a communication channel between government and society is
a necessary reality and with great exploratory potential, since this strategy supports the development
of more democratic and accessible communication actions by the citizen. In this context, this article
aims to carry out a study based on data analysis on the Instagram profile of the Brazilian Ministry of
Agriculture, Livestock and Supply, with the objective of identifying the explored contents and the
population's receptivity, measured through the engagement associated with the publications.

Keywords: MAPA; Social networks; Data analysis; Normative acts.

1 INTRODUÇÃO

O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), é o órgão responsável

pelo encaminhamento de ações relacionadas ao gerenciamento e promoção de políticas

públicas no contexto dos agronegócios, assim como por meio da normatização e

regulamentação de serviços neste setor (MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E

ABASTECIMENTO, 2021). De acordo com informações disponibilizadas pelo próprio órgão, o

mesmo possui um setor específico para o encaminhamento de demandas referentes à
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comunicação, a Assessoria Especial de Comunicação Social (AECS), que tem como

competências: a promoção de atividades comunicacionais do governo no âmbito do MAPA; a

gestão de ações de relações públicas e organização de eventos; a divulgação de conteúdos

relacionados ao MAPA; e, a gestão comunicacional do órgão (BRASIL, 2018).

A AECS/MAPA, estruturalmente, possui uma divisão específica para o gerenciamento

de demandas relacionadas à comunicação digital, a Divisão de Comunicação Digital (DICOD),

que entre as suas competências tem como responsabilidade a elaboração de estudos para o

uso da Internet enquanto canal de comunicação, e a manutenção dos sítios oficiais e dos

perfis em redes sociais (BRASIL, 2018).

Entre as redes sociais utilizadas pelo MAPA está o Instagram, uma rede social que

possibilita o compartilhamento de imagens e vídeos entre os seus usuários. O perfil oficial do

MAPA no Instagram possui mais de 147 mil seguidores, de mais de 2.300 publicações. De

acordo com Leaver, Highfield e Abidin (2020), para além de ser apenas uma plataforma de

mídia social, o Instagram pode ser visto enquanto um canal de comunicação em que há uma

interação massiva entre usuários, e uma vitrine cultural com foco no visual.

Face a isso, a análise comunicacional do Instagram enquanto canal de comunicação

do MAPA se torna algo de interesse e relevância, principalmente frente às necessidades de

garantia de acessibilidade e efetivação da comunicação junto à sociedade. Diante disso, este

artigo tem como objetivo central o desenvolvimento de uma análise baseada no uso de

dados obtidos do perfil oficial do MAPA no Instagram para identificação de padrões de

publicações, similaridade temática e receptividade por parte da sociedade, com base em

avaliações de engajamento nas publicações.

2 METODOLOGIA

O desenvolvimento do presente estudo é baseado na metodologia conhecida como

Descoberta do Conhecimento em Bases de Dados (Knowledge Discovery in Databases - KDD),

proposto por Fayyad, Shapiro-Piatetsky e Schmidt (1996), o qual consiste de um processo

composto por cinco etapas que prevêem a manipulação de grandes volumes de dados com o

propósito de geração de informação e descoberta do conhecimento. As etapas do KDD são:

seleção, pré-processamento, transformação,  mineração de dados, e interpretação.
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O conjunto de dados foi obtido por meio da API do Instagram, onde foram

selecionados os seguintes dados: data da publicação, texto da publicação, número de

curtidas e número de comentários. Foram extraídas as 1.956 publicações veiculadas entre

Fevereiro de 2019 e Junho de 2021. Destaca-se que não há registros de publicações em data

anterior a Fevereiro de 2019. As publicações obtidas foram armazenadas em formato

estruturado, seguindo o padrão CSV (comma separated values), e os dados textuais das

legendas em formato texto. Os dados foram pré-processamentos por meio da linguagem de

programação Python. Os resultados foram gerados utilizando os softwares de mineração

textual Iramuteq e de self bi Microsoft Power Bi.

3 RESULTADOS

A Figura 1 apresenta o quantitativo histórico de publicações, divididas

trimestralmente. É importante notar que há uma tendência contínua no aumento do número

de publicações, com exceção para o quarto trimestre de 2019. De forma complementar, a

Figura 2 apresenta os dados de engajamento proporcional das publicações, medido mês a

mês, onde a linha tracejada representa a média do engajamento, e a linha pontilhada a

tendência estatística com base nos dados gerais. Embora existam variações quanto ao

engajamento proporcional, há uma tendência de aumento do mesmo face aos meses das

publicações.

Figura 2: Quantitativo histórico de publicações.

Fonte: dados de pesquisa.

A Figura 3-a apresenta a distribuição por classes, identificada a partir do cálculo de

similaridade, obtido por meio da aplicação do método de classificação de Reinert, presente

no software Iramuteq. A Figura 3-b apresenta os principais termos presentes em cada um
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dos grupos temáticos identificados, para todo o conjunto textual. De forma complementar, o

Quadro 1 destaca os termos de maior frequência de cada um dos grupos.

Figura 2: Engajamento proporcional.

Fonte: dados de pesquisa.

Figura 3: Identificação temática por similaridade textual.

a) b)

Fonte: dados de pesquisa.

Quadro 1: Dez termos de maior frequência nos grupos identificados.
Grupo Termos
Grupo 1 animal; inspeção; febre; fiscalização; vacinação; origem; doença; prevenção;

procedimento; orientação
Grupo 2 espécie; produto; qualidade; característica; abelha; indicação; planta; padrão; óleo;

denominação
Grupo 3 desenvolvimento; campo; projeto; iniciativa; mulher; inovação; tecnologia;

sustentabilidade; amazônia; técnica
Grupo 4 inscrição; curso; novidade; regularização; aquicultura; módulo; pesca; canal; secretaria;

capacitação
Grupo 5 safra; milhão; tonelada; financiamento; soja; milho; crédito; recorde; zoneamento;

custeio
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Grupo 6 chuva; dica; previsão; região; boletim; colheita; prognóstico; temperatura; decisão;
umidade

Fonte: dados de pesquisa.

4 CONCLUSÃO

Este artigo apresentou resultados preliminares de um estudo exploratório sobre um

conjunto de dados extraídos do perfil do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento

no Instagram. As análises demonstraram um aumento contínuo tanto na quantidade de

publicações quanto no engajamento proporcional associado a estas. Além disso, por meio do

uso de métodos de classificação com base em similaridade textual foram identificados seis

grupos principais de postagens, os quais permeiam temas que vão no sentido de vacinação

animal, desenvolvimento de produtos, projetos sociais no âmbito da agricultura, capacitação,

informação de safras, e informações meteorológicas. Futuramente, as análises serão

ampliadas para o levantamento do engajamento foca nos grupos identificados, assim como

possíveis variações decorrentes de fatores externos, como é o caso da Covid-19, de modo a

revelar padrões mais específicos e característicos do perfil enquanto canal de comunicação e

de suas relações com o cidadão usuário da rede social Instagram.
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STUCK IN THE MIDDLE WITH MEDIA: A REMEDIAÇÃO E A MEDIAÇÃO RADICAL NO 

INSTAGRAM 

 

Bianca Maciente Colvara1  

 

 

Resumo: O objetivo deste artigo é verificar a ocorrência da remediação e da mediação radical 

dentro do Instagram. Partimos da compreensão de que o Instagram é uma plataforma de 

sociabilidade que integra uma ecologia midiática formada por outras plataformas. Considerando esse 

contexto, discutimos primeiramente a remediação, como sendo uma forma de um meio se apropriar, 

melhorar, retomar e representar um outro meio em si mesmo. Em um segundo momento, 

apresentamos o desdobramento da remediação em mediação radical, marcada principalmente pela 

imediatividade das mediações entre os membros (objetos) da ecologia midiática; e pela abordagem 

não-antropocêntrica e não-materialista, que considera os diversos elementos presentes em tal 

ecologia. A mediação radical propõe que a mediação é sempre imediata, direta, sem intercessões, e 

sem separações entre o humano e não-humano – todos os objetos estão na mediação, se afetam e 

se transformam. Esse avanço teórico é aqui exemplificado pelo Instagram, ao sugerir que ele próprio 

está no meio - entre plataformas -, mediando as relações não só com seus usuários, mas com os 

demais objetos da ecologia. Para melhor visualização do que estamos propondo, traçamos uma linha 

do tempo com as atualizações da plataforma desde o seu lançamento são relacionadas às 

atualizações de seus concorrentes – como TikTok e SnapChat. Assim, pudemos verificar que o 

Instagram já foi criado baseado na remediação, mas, a medida em que novos membros são incluídos 

na ecologia, o que se percebe é uma mediação radical entre as plataformas, que passam a se afetar 

mutuamente e causam também a transformação e inovação umas das outras. O Instagram passa de 

um meio remediado para radicalmente mediado. Ou seja, a plataforma tem operado sob a lógica da 

remediação desde o seu lançamento e, após o surgimento de elementos concorrentes, passa a 

mediar radicalmente as relações dentro do ecossistema de plataformas para se inovar e se manter 

operante. 

 
Palavras-chave: Remediação; Mediação radical; Instagram. 

 

 

STUCK IN THE MIDDLE WITH MEDIA: REMEDIATION AND RADICAL MEDIATION AT 

INSTAGRAM 

 

Abstract: The purpose of this article is to verify the occurrence of remediation and radical mediation 

within Instagram. We start from the understanding that Instagram is a social-network platform that 

integrates a media ecology formed by other platforms. Considering this context, we first discuss 

remediation as a way for a medium to appropriate, improve, retake and represent another medium 

in itself. In a second moment, we present the unfolding of remediation in radical mediation, marked 

mainly by the immediacy of mediations between members (objects) of an ecology; and by the non-

anthropocentric and non-materialist approach, which considers the various elements present in such 

ecology. Radical mediation proposes that mediation is always immediate, direct, without 

intercessions, and without separation between human and non-human – all objects are in mediation, 

affect and transform themselves. This theoretical advance is exemplified here by Instagram, 
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suggesting that it is itself in the middle - between platforms -, mediating relationships not only with 

its users, but with other objects of ecology. To better visualize what we're proposing, we've drawn a 

timeline with platform updates since its launch and related to updates from its competitors – such as 

TikTok and SnapChat. Thus, we could verify that Instagram was already created based on 

remediation, but as new members are included in the ecology, what is perceived is a radical 

mediation between platforms, which start to affect each other and also cause transformation and 

innovation from each other. Instagram goes from a remediated medium to a radically mediated one. 

In other words, the platform has operated under the logic of remediation since its launch and, after 

the emergence of competing elements, it starts to radically mediate the relationships within the 

platform ecosystem in order to innovate and remain operational. 

 
Keywords: Remediation; Radical Mediation; Instagram.  

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A ecologia midiática tem se transformado nos últimos anos, sobretudo pelo 

surgimento de novos aplicativos e sites de redes sociais e, consequentemente, pela 

atualização das dinâmicas de mediação da comunicação de seus integrantes. 

Neste artigo, traçamos uma linha do tempo das principais atualizações da plataforma 

Instagram, ao mesmo tempo em que colocamos essas mudanças em perspectiva, a partir da 

teoria da remediação, de Bolter e Grusin (2000), e seu desdobramento teórico em uma 

mediação radical (GRUSIN, 2015).  

Assim, partimos da remediação, uma forma de apropriação ou aprimoramento de 

um meio; para a mediação radical, imediata, sem separações ou rupturas entre os diversos 

elementos que dela fazem parte. E por fim, observamos como o Instagram passou de um 

meio remediado, para um meio radicalmente mediado nos últimos anos, integrando um 

ecossistema midiático que se baseia nessa mediação radical para se inovar e se manter 

operante. 

 

2 DESENVOLVIMENTO  

 

Ainda no século XX, Marshall McLuhan (1964) já antecipava o comportamento 

inovador dos meios através de sua máxima de que “o meio é a mensagem” (p. 21), e que “o 

conteúdo de qualquer meio ou veículo é sempre um outro meio ou veículo” (p. 22). O 

paradigma mcluhaniano nos sugere que um meio está sempre contido em outro meio e que, 

assim sendo, a sua mensagem é também o seu impacto no contexto social - ou seja, a 
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inserção do próprio meio. A sociedade é, então, impactada pelos meios de comunicação, e 

estes, por sua vez, também são afetados uns pelos outros.  

Como pode, entretanto, um meio estar contido em outro meio? A base dessa teoria 

foi sugerida por McLuhan, mas aqui recorremos também ao conceito de “remediação”, 

como apresentado por Jay David Bolter e Richard Grusin em Remediation (2000, The MIT 

Press). A ideia geral da remediação é a de que um meio repete, retoma ou incorpora 

características de outros meios, a partir de uma lógica dupla formada pela imediação 

(tradução nossa para immediacy) e hipermediação (hipermediacy) - ou seja, o quanto é 

possível “reconhecer” tal remediação, e as diversas camadas que a compõe.  

Como o próprio nome sugere, a imediação é marcada por um contato imediato entre 

o meio e aquilo que é mediado. A experiência é tão direta, que se torna difícil reconhecer a 

interface que a possibilita. Por outro lado, a hipermediação leva à uma experiência mais 

fragmentada, porque se divide (e se converge) em diversas linguagens e formatos.  

O próprio Grusin revisita e atualiza seu trabalho, sugerindo mais tarde a radical 

mediation - mediação radical. Se em Remediation Bolter e Grusin (2000) argumentam a favor 

de uma forma de mediação do real, através da nova representação de um meio no outro, a 

mediação radical de Grusin (2015) vai além dessa separação entre o que deve ser mediado 

ou representado, propondo um olhar irremediavelmente ao centro das relações - as 

conexões e mediações imediatas. Para o autor em seu novo trabalho (ibid.), os novos meios 

não são remediados, pois a própria ideia de representação é insuficiente. Assim, um meio 

está mediando imediatamente o outro, ou seja, estão em relação mútua, quase como se 

trocas fossem estabelecidas entre eles.  

Para uma melhor compreensão da nova proposta de Grusin, é necessário conhecer 

primeiro a própria ideia do meio, ou de estar no meio: “Corpos não estão situados no 

mundo; eles são parte do mundo” (BARAD, 2007, p. 376 apud GRUSIN, 2015a, p. 132, 

tradução nossa). A mediação é a forma não só de nos conectarmos enquanto seres-parte do 

mundo, mas também de sermos afetados e transformados enquanto partes desse mundo.  

A mediação radical, sugere, assim, uma imediatez das relações: sendo a mediação a 

nossa forma de conexão com o mundo e suas diversas materialidades, sem intermediários, 

é, portanto, imediata. A partir desse encontro direto e imediato, há espaço para a criação e 

transformação: 
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A mediação deve ser entendida não como estando entre sujeitos, objetos, atuantes 

ou entidades pré-formadas, mas como processo, ação ou evento que gera ou 

fornece as condições para o surgimento de sujeitos e objetos, para a 

individualização das entidades dentro do mundo. (GRUSIN, 2015a, p. 129, tradução 

nossa). 

O aspecto radical da proposta de Grusin (ibid.) está na própria imediatez da 

mediação; mas também nas materialidades consideradas como fundamentais para esse 

processo. Como o próprio autor nomeia e explica, a “virada não-humana” deslocou o lugar 

do humano, rompendo com o antropocentrismo. Assim, as diferentes materialidades que 

habitam a ecologia se tornam também elementos de destaque ao nosso olhar. 

Entendemos, então, que a mediação radical sugere um contato imediato entre os 

elementos (e objetos) da ecologia, de modo que um seja afetado e transformado pelo outro. 

Ou seja, os meios já não se representam um no outro (a remediação), mas, a partir de tal 

mediação radical, se afetam e acabam por se transformar.  

No âmbito desta pesquisa, nossa proposta é analisar o Instagram enquanto um meio 

remediado e radicalmente mediado. Para isso, traçamos uma linha do tempo que reúne as 

atualizações da plataforma desde o seu lançamento, em 2010, relacionando-as também às 

atualizações dos próprios concorrentes – especificamente SnapChat e TikTok. Corroborando 

com a declaração recente do diretor da plataforma, Adam Mosseri2 , o Instagram já não é há 

algum tempo uma plataforma exclusiva para fotos. Mais do que isso, remediando as mídias 

digitais da própria ecologia midiática da qual faz parte, o Instagram vem se reformulando e 

se apropriando de novas formas de mediação - e como será mostrado, de forma uma tanto 

quanto radical.  

 

3 CONCLUSÃO 

 

A remediação é um conceito teórico que nos ajuda a visualizar as semelhanças entre 

as mídias e, mais do que isso, a enxergar que um meio nunca o é sozinho, mas faz parte de 

um contexto. As mídias não estão ali por si só, mas na tentativa de integrar um ecossistema, 

oferecendo novas possibilidades, tentando suprir a lacuna deixada por outros meios.  

Esse referencial, entretanto, precisa ser atualizado à medida em que o próprio 

contexto também muda. Com a virada não-humana e a descentralização do humano, a 

                                                 
2 Disponível em: <https://twitter.com/mosseri/status/1410297743285829632> Acesso em: 12 de jul. de 2021. 
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remediação das formas de representação tornou-se insuficiente. A mediação radical 

considera que a mediação está em todos os seres e lugares, que independente de em 

máquina, humano ou objeto, as relações e afetações ocorrem. A mediação radical é sobre a 

imediatez de nossas experiências, e das próprias mídias umas com as outras.   

Pensando no exemplo do Instagram, a plataforma já nasce a partir da remediação, e 

segue atuando sob essa lógica ao longo de seus 10 anos de existência. Entretanto, a 

plataforma é também atravessada pelos elementos que constituem o ecossistema, levando 

a uma nova forma de mediação. Entram no jogo os algoritmos, as marcas, as grandes 

empresas de tecnologia (conhecidas como big techs), a própria concorrência de outras 

plataformas e aplicativos, e também o humano. A lógica da remediação continua operando, 

entretanto, dentro de uma mediação totalmente radical, porque considera não só as mídias, 

mas as diversas materialidades que a constituem e estão presas no meio junto a ela. 
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ELE NÃO, ELE SIM: MANIFESTAÇÕES SOBRE O 7 DE SETEMBRO E O PRESIDENTE DA
REPÚBLICA NO TWITTER

Jumana Morabi Pessoa1

Douglas Farias Cordeiro2

Resumo: O uso de redes sociais é algo que se tornou parte da sociedade, e isso tem se refletido
fortemente nas manifestações de cunho político. No contexto do Brasil, é possível notar um forte
engajamento de grupos de apoio e de oposição ao presidente da república, Jair Messias Bolsonaro.
Neste artigo é apresentado um estudo sobre o uso das hashtags #elenao e #fechadocombolsonaro,
em face das redes de hashtags utilizadas no tweets publicados com estas, de modo a compreender as
dinâmicas apropriadas pelos usuários da rede social Twitter sobre tais assuntos. São utilizados dados
especificamente de tweets veiculados no dia 7 de setembro de 2021.

Palavras-chave: Hashtag; Twitter; Redes; Política.

HE NO, HE YES: DEMONSTRATIONS ON SEPTEMBER 7TH AND THE PRESIDENT OF THE

REPUBLIC ON TWITTER

Abstract: The use of social networks is something that has become part of society, and this has been
strongly reflected in political manifestations. In the context of Brazil, it is possible to notice a strong
engagement of support and opposition groups to the president of the republic, Jair Messias
Bolsonaro. This paper presents a study on the use of hashtags, in view of the hashtag networks used
in tweets published with them, in order to understand the dynamics appropriated by users of the
social network Twitter on such issues. Data specifically from tweets broadcast on September 7, 2021
are used.

Keywords: Hashtag; Twitter; Networks; Policy.

1 INTRODUÇÃO

A Comunicação tem, nas últimas décadas, experienciado um processo de grande

transformação relacionado ao advento da internet e das redes sociais digitais. Para Castells

(2017), tais ferramentas viabilizaram a existência de redes horizontais de comunicação

interativa, nas quais os agentes têm autonomia na produção e no envio da mensagem,

apropriam-se do veículo e criam a mensagem, fenômeno denominado pelo autor

“autocomunicação de massa”.

Neste cenário digital de horizontalidade comunicacional e interatividade, as redes

sociais digitais são espaços em que os sujeitos dialogam sobre suas opiniões e percepções

2 Doutor em Ciência da Computação e Matemática Computacional (USP). Professor do Programa de
Pós-Graduação em Comunicação (UFG), cordeiro@ufg.br.

1 Mestranda em Comunicação (UFG), jmorabip@gmail.com.

2nd Workshop on Media Information and Data Science



em relação aos mais variados assuntos. É notório, no Brasil das últimas décadas, o uso das

tecnologias digitais como instrumentos de manifestação política. Destarte, Small (2014)

considera que essas ferramentas são o elemento transformador da participação política

como mera recepção de informações à comunicação interativa, sustentáculo da democracia.

Rennó e Ames (2014) acreditam que, neste contexto, os indivíduos transcendem o

comportamento eleitoral para assumir um comportamento político. De maneira análoga,

percebe-se uma participação ativa de agentes políticos na comunicação digital. Conforme

apontado por Gomes (2004), é desejado por essas figuras que as audiências dos novos meios

de informação possam ser convertidas em eleitores, em períodos eleitorais, e, no jogo

político regular, em opinião pública favorável.

Uma personalidade política cuja presença é frequente nas falas da população

brasileira nas redes sociais digitais é o presidente Jair Bolsonaro. Figura polêmica que

acumula críticos e apoiadores, Bolsonaro utilizou-se da comunicação digital, com enfoque no

Twitter, para promover sua candidatura às eleições presidenciais de 2018, tendo sido

vitorioso. Desde a disputa eleitoral, as hashtags #elenao e sua derivativa ressignificada

#elesim, com menor expressividade, são utilizadas para demarcar desaprovação ou apoio ao

candidato, à sua eleição, às suas controversas falas e ideologias propagadas pelo mesmo e,

mais tarde, ao seu governo. O uso dessas hashtags, assim, demarca a polarização em relação

aos posicionamentos ideológicos

Em episódio recente, a data em que se comemora a Independência do Brasil, 7 de

setembro de 2021, foi marcada por manifestações de governistas e opositores nas ruas e

perfis brasileiros. Destacou-se novamente o uso das hashtag #elenao como expressão de

manifestação política, juntamente com uma hashtag que tem marcado o apoio ao governo, a

hashtag #fechadocombolsonaro. Diante disso, este estudo tem como objetivo realizar um

levantamento focado nas hashtags que acompanham as supracitadas, no sentido de apoio e

oposição ao governo, de modo a revelar um possível comportamento e termos associados

aos reflexos destas manifestações no Twitter.

2 METODOLOGIA

O método Descoberta do Conhecimento em Bases de Dados (KDD - Knowledge

Discovery in Databases) foi utilizado como norteador para os procedimentos metodológicos
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adotados neste estudo. Proposto por Fayyad, Piatetsky-Shapiro e Smyth (1996), o KDD prevê

a exploração de grandes conjuntos de dados por meio de soluções de mineração de dados

para a geração de informações. Diante disso, por meio da API do Twitter foram extraídos

dados relacionados, especificamente, ao dia 07/09/2021, data em que se comemora a

Independência do Brasil, e em que foram realizadas manifestações pró e contra o atual

governo. A amostra foi construída com tweets contendo a hashtag #elenao e a hashtag

#fechadocombolsonaro, de modo a construir uma amostra de dados que possibilite a

identificação de controvérsias. Os resultados são analisados por meio da construção dos

relacionamentos em rede das hashtags que acompanham as supracitadas.

3 RESULTADOS

Com base nos aspectos metodológicos delimitados para este estudo, foram

recuperados um conjunto amostra contendo 7.900 tweets para a hashtag #elenao, e 2.551

tweets para a hashtag #fechadocombolsonaro. Após processamento dos dados obtidos,

foram construídas as redes de relacionamento entre as hashtags de consulta e aquelas que

constam dos tweets veiculados.

A Figura 1 apresenta os resultados obtidos para a hashtag #elenao. É possível

observar um comportamento de baixa variação quantitativa quanto ao uso de hashtags

associadas, ou seja, existe uma presença expressiva de outras hashtags em grande parte da

amostra. Além disso, se percebe a formação de dois centros principais, um focado na

hashtag de consulta (#elenao), e outro na hashtag #forabolsonaro. Em grande parte as

hashtags presentes na rede se referem diretamente a termos com foco direto no presidente,

com algumas ocorrências de hashtags que remetem à personalidades da mídia e a

programas de televisão.

A Figura 2 mostra a rede obtida para a hashtag #fechadocombolsonaro. Em

contraposição ao que é visto na Figura 1, é possível notar um grupo único principal, com

centro na própria hashtag de consulta. A grande maioria das hashtags que acompanham se

referem a termos diretamente ligados ao presidente, como também observado com a

hashtag #elenao. Se nota ainda a ocorrência de manifestações de oposição a outras

autoridades políticas e órgãos ligados ao poder judiciário, assim como manifestações

contrárias a veículos de imprensa.
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Figura 1: Rede de hashtags (#elenao).

Fonte: dados de pesquisa.

4 CONCLUSÃO

Este artigo apresentou um estudo analítico comparativo das hashtag #elenao e

#fechadocombolsonaro. Os resultados apresentaram termos que acompanham diretamente

o uso destas hashtags na rede Twitter e se figuram como ponto de partida para estudos mais

detalhados que busquem compreender questões como a forma de apropriação de tais

hashtags e as controvérsias que as envolvem dentro da rede social Twitter.
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Figura 2: Rede de hashtags (#fechadocombolsonaro).

Fonte: dados de pesquisa.
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O USO DE HASHTAGS NA DIFUSÃO DE SERVIÇOS E PRODUTOS DA INFORMAÇÃO1 
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Resumo: Discute sobre a utilização de hashtag como instrumento de divulgação dos produtos e 
serviços oferecidos por bibliotecas e outras unidades de informação através de postagens em mídias 
sociais institucionais, com enfoque no Instagram do Sistema de Bibliotecas da Universidade Federal de 
Goiás. Considera o caráter de representação temática estabelecido de forma livre na web, na forma 
de folksonomia. Objetiva analisar o uso de hashtags no Instagram do Sibi/UFG e a tematização evocada 
a partir dessa forma de representação temática da informação, visto que se trata de mídia social 
pautada na disponibilização de imagens e vídeos, e seu consequente tagueamento para recuperação 
da informação. Metodologicamente, constitui-se como pesquisa de abordagem quali-quantitativa, 
caracterizando-se como exploratória-descritiva. Pauta-se em estudo de caso fundamentado nas 
postagens realizadas no Instagram @sibi_ufg, realizado a partir de levantamento documental de posts 
datados de março de 2020 a setembro de 2021, a partir da categorização em: data, tema, 
tipo/categoria, quantidade de hashtags, objetivo e objeto. Como resultados, apresenta análise de 
dados relacionados às postagens no Instagram do Sistema de Bibliotecas, apontando a frequência de 
postagens; as tematizações mais frequentes; a quantidade de posts realizados a nível externo e 
institucional; o uso de hashtags que remetem ao próprio Sistema de Bibliotecas e a universidade, como 
#bibliotecasufg #sibiufg e #ufg; o objetivo das postagens, que em sua maioria voltavam-se para 
Divulgação e Informação sobre produtos e serviços; e o objeto relacionado nos posts, especialmente 
aqueles estritamente relacionados ao Sistema de Bibliotecas. Traz como considerações finais a 
possibilidade de se observar um panorama da evolução das bibliotecas a partir de sua relação com as 
novas tecnologias da Informação, além de mostrar como o uso de hashtags permite ampliar os níveis 
de especificidade da indexação de serviços e produtos da informação a partir do uso da folksonomia 
enquanto instrumento de representação temática da informação. 
 
Palavras-chave: Indexação; Mídias sociais institucionais; Biblioteca universitária; Atendimento 
remoto; Serviços e produtos da informação. 
 

THE USE OF HASHTAGS IN THE DISSEMINATION OF INFORMATION SERVICES AND 
PRODUCTS  

 
Abstract: It approaches the use of hashtags as tools for disseminating products and services offered 
by libraries and other information units through posts on institutional social media, with a focus on 
Instagram from the Sistema de Bibliotecas of the Universidade Federal de Goiás and posts made during 
the pandemic of COVID-19. It considers the character of thematic representation freely established on 
the web, in the form of folksonomy. It aims to analyze the use of hashtags in Instagram of Sibi/UFG 
and the thematization evoked from this form of subject representation, since it is social media based 
on the availability of images and videos, and its consequent tagging for information retrieval. 
Methodologically, it is a qualitative-quantitative research, characterized as exploratory-descriptive. It 
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is based on a case study based on posts made on Instagram @sibi_ufg, carried out from a documentary 
survey of posts dated from March 2020 to September 2021, from the categorization into: date, theme, 
type/category, number of hashtags, goal and object. As a result, it presents data analysis related to 
posts on Instagram from the Sistema de Bibliotecas, pointing out the frequency of posts; the most 
frequent themes; the number of posts made externally and institutionally; the use of hashtags that 
refer to the Sistema de Bibliotecas itself and the university, such as #librariesufg #sibiufg and #ufg; the 
purpose of the posts, which mostly focused on Dissemination and Information about products and 
services; and the object listed in the posts, especially those strictly related to the Sistema de 
Bibliotecas. It brings as final considerations the possibility of observing an overview of the evolution of 
libraries based on their relationship with new information technologies, in addition to showing how 
the use of hashtags allows to expand the levels of specificity in the indexing of information services 
and products to from the use of folksonomy as an instrument of subject representation. 
 
Keywords: Indexing; Institutional social media; University library; Remote service; Information 
products and services. 

1 INTRODUÇÃO 

A evidência organizativa sobre as informações cotidianamente produzidas é 

preocupação central na Biblioteconomia, a ponto de corporificar-se como área de estudo em 

Ciência da Informação (SALES, 2012), tanto quanto uma prática sistematizada, técnica e 

profissional, que antecipa o desejo do usuário (VARELA; BARBOSA, 2007). Destarte, formas de 

organização dos registros do conhecimento são buscadas desde os primórdios da humanidade 

(FERREIRA, 2017; GOMES, 2017). 

O ambiente digital trouxe uma nova dinâmica de produção e representação das 

informações. Nesse universo, hashtags representam uma forma de organização do conteúdo 

difundido, na qual o usuário difere do indexador profissional que atua em um sistema de 

informação, utilizando hashtags dentro da sua forma própria de descrição (FERREIRA, 2017). 

Desse modo, a análise e a própria busca dessas hashtags, atribuídas intuitivamente 

pelo usuário, representam um desafio (GUIMARÃES; CORDEIRO, 2021). Nesse sentido, a 

presente pesquisa volta-se a esse contexto, procurando explorar a representação temática via 

folksonomia, desenvolvida no Instagram. A pesquisa objetiva analisar o uso de hashtags no 

Instagram do Sistema de Bibliotecas da Universidade Federal de Goiás (Sibi/UFG), e a 

tematização evocada a partir dessa forma de representação temática da informação. 

2 INDEXAÇÃO DE ASSUNTO NA WEB E FOLKSONOMIAS  

A indexação dita livre ou social, ganhou significativo espaço nas redes sociais, nas quais 

o usuário é também criador dos conteúdos postados, empregando palavras-chave na forma 

de tags para sua representação (FERREIRA, 2017). No caso do Instagram, idealizado para 
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compartilhar fotos, vídeos e mensagens, as hashtags podem ser empregadas para 

caracterização de uma imagem, de forma bastante intuitiva (GUIMARÃES; CORDEIRO, 2021). 

Nessa medida, há certa autonomia para a publicação e descrição de imagens em 

mídias sociais como o Instagram, verdadeiro espaço para publicação livre, no qual os assuntos 

aparecem como etiquetas (FERREIRA, 2017). Além disso, o usuário pode buscar informações 

por meio das hashtags (GUIMARÃES; CORDEIRO, 2021).  

Mormente, o princípio da indexação de assunto, um dos temas de investigação mais 

importantes na Biblioteconomia (MÉNDEZ RODRÍGUEZ; MOREIRO GONZÁLEZ, 1999), 

tradicionalmente trabalhado para representação temática da informação, pela utilização de 

termos designativos do conteúdo documental, é agora apropriado no ambiente web, 

condizente com a folksonomia e a atribuição livre de palavras ou tags. A folksonomia congrega 

a linguagem do usuário comum, tendo surgido pela interação da web (GUIMARÃES; 

CORDEIRO, 2021), sendo “caracterizada quando de fato o usuário ou o leitor em questão 

atribui um significado a essa informação” (MORAES; LOBO, 2020, p. 112). 

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Em termos metodológicos, tem-se pesquisa exploratório-descritiva, de natureza quali-

quantitativa. Constitui-se, ainda, como pesquisa documental, com emprego da técnica de 

levantamento documental no Instagram @sibi_ufg, do Sibi/UFG. Adotou-se, como 

procedimento de coleta, o levantamento manual das postagens feitas no período de 

atendimento remoto, durante o qual as bibliotecas estiveram completamente fechadas - de 

16 de março de 2020 a 26 de março de 2021 - e, atendendo sob agendamento - a partir do dia 

24 de março de 2020 - estendendo-se até 16 de setembro de 2021. 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

O levantamento manual das postagens no Instagram institucional do Sibi/UFG, ao 

longo de um ano e meio de pandemia, obedeceu a seis categorias de análise: a data dos posts, 

o tema, a categoria, a quantidade de hashtags empregadas, o objetivo da postagem e o objeto 

veiculado. Ao todo foram levantadas 380 postagens de 16 de março de 2020 a 16 de setembro 

de 2021. 

No que diz respeito à data das postagens, observa-se que o Instagram institucional do 

Sibi/UFG não faz postagens diárias, vinculando novos conteúdos à plataforma dentro de três 
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dias, em média. Constatou-se que no ano de 2021 houve um aumento no fluxo de postagens 

em relação ao ano anterior. Assim, é possível afirmar que o @sibi_ufg mantém constância nas 

publicações, mantendo a comunidade acadêmica inteirada dos fatos a ela relacionados e de 

assuntos que a equipe da biblioteca considera relevantes. 

Com relação aos temas postados, os destaques foram: Dicas do portal (47), 

Socialização de saberes stricto sensu (19) e Biblio indica (16). Todos atrelados à categoria de 

postagem “Institucional”, inerente ao Sibi/UFG. Acerca do tipo/categoria das postagens, 

observa-se que a grande maioria das postagens é de nível institucional (327), que se dividem 

entre: postagens relativas ao Sibi/UFG (224) e reposts de outras unidades acadêmicas (102). 

As demais (54) são repostagens de organizações externas à UFG. 

Com relação à quantidade de hashtags empregadas, pode-se afirmar que os 

conteúdos que possuíam uma interpretação mais ampla necessitavam de um número maior 

de hashtags, para que assim “[...] a informação possa ser recuperada de forma satisfatória” 

(SOUZA; HILLESHEIM, 2014), apresentando, em média, 7 tags. Já no caso de temas de fácil 

entendimento ou de assunto único, o uso de hashtags era reduzido ou não utilizado. Percebe-

se também o uso frequente de hashtags que remetendo ao próprio Sibi/UFG, como: 

#bibliotecasufg #sibiufg #ufg. 

No que se refere ao objetivo das postagens, nota-se a busca pela divulgação e 

informação sobre produtos e serviços. Desse modo, observaram-se as seguintes divisões em 

nível institucional: Informações sobre produtos ou serviços (126); Dica (49); Dica de leitura 

(32); Curiosidades sobre o Sibi (6). As demais referem-se à Divulgação de posts (156), tanto 

em nível institucional quanto externo. 

Por fim, quanto ao objeto veiculado nos posts, destacaram-se os seguintes itens: 

Periódicos (58); Catálogo do Sibi (37); BDTD (19); Bases de dados (15), ABNT (11) e Bibliotecas 

do Sibi (8). Os demais posts não possuem relação estrita com o Sistema de Bibliotecas, não 

sendo considerados nessa categoria. Compreende-se que o perfil funciona como um 

indexador, apresentando apenas índices e resumos, sendo caracterizado pelo uso de 

linguagem de fácil compreensão, conforme os dispostos da folksonomia. 

5 CONCLUSÃO 

A pesquisa buscou analisar o uso de hashtags no Instagram do Sibi/UFG, e a 

consequente tematização evocada a partir dessa forma de representação temática da 

— WMIDS 2021 - 28 e 29 de Outubro de 2021 — 46



 

informação. Constatou-se grande número de postagens institucionais no período analisado, 

essencialmente na forma de dicas para os usuários do Sistema de Bibliotecas, com objetivo 

predominantemente voltado à divulgação de produtos e serviços e, uso de hashtags para 

contributo à recuperação da informação e evidência sobre os conteúdos difundidos, tanto 

quanto para publicizar o Sibi/UFG e a própria UFG.  

As bibliotecas universitárias devem, de fato, acompanhar os avanços tecnológicos que 

permeiam a sociedade, para que assim possam atender aos usuários de maneira mais 

proveitosa. Nesse sentido, o uso de hashtags nas postagens do Instagram do Sibi/UFG 

apontam uma biblioteca inserida nas mídias sociais da comunidade que atende, tendo 

participação ativa e usufruindo dos recursos ofertados pela plataforma ao público, 

promovendo, assim, a democratização do conhecimento. 
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ESTUDOS DE COMUNICAÇÃO NO BRASIL: UMA ANÁLISE EXPLORATÓRIA DESCRITIVA DOS 

PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO 

 

Gabriel Resende da Silva1  

Kátia Cassiano2 

 

Resumo: O presente trabalho tem como objetivo realizar uma análise descritiva exploratória sobre os 

programas de pós-graduação em Comunicação no Brasil. Para o estudo foram selecionados os dados 

referentes às teses e dissertações disponibilizados no Portal CAPES. Por meio de visualizações 

interativas, implementadas no software Power BI Desktop, foram extraídos padrões característicos 

que possibilitam inferir conhecimento geral sobre os programas, de forma a elucidar questões para  

trabalhos futuros. Os resultados apresentados revelaram que a região Sudeste concentra 48,55% dos 

programas e que apenas 25,72% dos programas oferecem doutorado. Em relação ao perfil acadêmico 

dos pós-graduandos em Comunicação, 35,66% não informaram sua expectativa de atuação 

profissional, e dentre os respondentes 72,02% dos pós-graduandos esperam atuar em ensino e 

pesquisa. 
Palavras-chave: análise exploratória descritiva; comunicação no Brasil 

 

 

COMMUNICATION STUDIES IN BRAZIL: A DESCRIPTIVE EXPLORATORY ANALYSIS OF 

POSGRADUATE PROGRAMS 

 

Abstract: The present work aims to carry out an exploratory descriptive analysis of graduate programs 

in Communication in Brazil. For the study, data referring to theses and dissertations made available on 

the CAPES Portal were selected. Through interactive visualizations, implemented in the Power BI 

Desktop software, characteristic patterns were extracted that make it possible to infer general 

knowledge about the studies carried out in the last 3 years. The results presented revealed that the 

Southeast region concentrates 48.55% of the programs and that only 25.72% of the programs offer a 

doctorate. There is a strong academic influence in the field of Communication, since the professional 

master's degree is underdeveloped. Regarding the academic profile of graduate students in 

Communication, 35.66% did not report their expectation of professional performance, and among the 

respondents, 72.02% of graduate students expect to work in teaching and research. 

 
Keywords: exploraty descritive analysis; communication in Brazil 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A Comunicação, enquanto área de conhecimento científico, se estabeleceu no Brasil 

como fonte de pesquisa no campo das ciências humanas, sendo o primeiro estudo específico 

de comunicação datado de 1960, conforme apontado por Santos (1983). Uma década mais 

tarde, a pesquisa científica em comunicação foi sistematizada com iniciativas das Escola de 
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Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo (ECA-USP) e Escola de Comunicação da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro (ECO-UFRJ).  

  Historicamente, a área se consolidou por meio dos programas de pós-graduação os 

quais contribuíram para uma parcela representativa de obras e abordagens de pesquisa na 

área (BUENO, 2014). 

  Analisar os aspectos quantitativos e qualitativos da pós-graduação em Comunicação 

no Brasil possibilita traçar estratégias futuras para a pesquisa acadêmica e, neste sentido, 

este estudo propõe apresentar um panorama dos estudos em Comunicação. 

   

2 METODOLOGIA 

 

  Para o desenvolvimento do presente trabalho foi definido um processo de análise 

baseado na metodologia KDD (do inglês, Knowledge Discovery in Databases), proposto por 

Fayyad et al. (1996). Os dados foram obtidos do conjunto de dados abertos da CAPES3, sendo 

selecionados aqueles referentes às teses e dissertações do último ciclo de avaliação (2017-

2020). A análise exploratória descritiva foi realizada por meio do processamento de dados no 

software Power BI Desktop, o qual preconiza a identificação de padrões por meio de 

visualizações gráficas.  

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

  A partir da metodologia proposta, foi gerado um modelo analítico de dados para que 

por meio das relações entre atributos característicos, informações fossem reveladas. Assim, 

os resultados apresentam o panorama geral da pós-graduação em Comunicação no Brasil sob 

diferentes visões ou aspectos. 

  A Figura 1 apresenta a distribuição dos programas por região, destacando grande 

concentração (48,55%) na região Sudeste. Tal característica foi justificada por Farias e 

Possendoro (2018) pelo crescimento significativo da indústria e da cultura midiática brasileira 

naquela região.  

 

 

                                                 
3 https://dadosabertos.capes.gov.br/dataset 
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Figura 1: Distribuição dos programas por região geográfica. 

 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

  A Figura 2 ressalta que apenas 25,72% dos programas de pós-graduação em 

comunicação oferecem doutorado e, ainda, que o foco é realmente a formação acadêmica - 

o formato do chamado mestrado profissional é pouco desenvolvido (apenas 6,21%) na área. 

Um olhar direcionado ao panorama geral revela que o número de mestrados profissionais é 

muito menor que o de mestrados acadêmicos para todas as áreas do conhecimento, sendo 

possível inferir, portanto, que a área de Comunicação segue um padrão nacional de 

distribuição dos programas por grau acadêmico.  

Figura 2: Distribuição dos programas por grau acadêmico. 

 

Fonte: Elaborado pelos autores 

 

A Figura 3 ressalta as 10 principais áreas de concentração em comunicação, em relação 

à quantidade de teses e dissertações defendidas nos últimos 3 anos. Observa-se que a palavra 

comunicação se mantém como rubrica acadêmica na definição pedagógica das áreas.  
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Figura 3: Tipos de produção por área de concentração (TOP 10). 

 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

Por fim, com o objetivo de avaliar o potencial da área, a Figura 4 apresenta a 

expectativa dos discentes no que tange à atuação na área. 35,66% dos pós-graduandos em 

Comunicação não informaram sua expectativa de atuação profissional, portanto a 

porcentagem de respondentes em relação a expectativa de atuação profissional é de 

64,34%. É importante ressaltar o perfil acadêmico dos pós-graduandos - 72,02% dos 

respondentes esperam atuar em ensino e pesquisa.  

Figura 4: Expectativa dos discentes em relação à atuação profissional. 

 

Fonte: Elaborado pelos autores. 
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4 CONCLUSÃO 

 

A partir das análises realizadas sobre dados dos programas de pós-graduação, foi 

possível inferir conhecimento acerca da área de Comunicação no Brasil. Análises mais 

específicas serão realizadas posteriormente com vistas a identificação de padrões 

característicos das principais temáticas abordadas nas teses e dissertações, como forma de 

avaliar a evolução da área no que tange à pesquisa científica. 
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 O USO DA ÉTICA ANTI-NARRATIVA NA ANÁLISE DE DADOS DERIVADOS DE ENTREVISTAS 

NA PESQUISA EM COMUNICAÇÃO1 

 

Ana Domitila Rosa Lemos Silva2 

Suely Henrique de Aquino Gomes3 

 

Resumo: Este artigo, de natureza teórico-reflexiva tem por objetivo propor uma metodologia para 

análise de dados derivados de entrevistas que tenha os conceitos performance e performatividade, 

pensados pela perspectiva da teoria queer, como categorias de análise. Nessa perspectiva os conceitos 

podem ser transformados em verbos: performar e performativizar. À primeira vista, os termos 

parecem apresentar uma raiz comum que leva a deduzir sentidos semelhantes, mas cada um se refere 

a um processo de fazer diferente, apresentando profundas diferenças ontológicas. A performance se 

localiza no ato do sujeito de apresentar-se intencionalmente, enquanto a performatividade está ligada 

ao processo de invocação do sujeito, produzido como um efeito da performance, no qual este só 

poderá ser compreendido e constituído pelo/através do Outro se identificada a citacionalidade de sua 

expressão corpórea em relação a reiteração das normas, que podem ser subvertidas pelo seu próprio 

processo de repetição. A entrevista anti-narrativa, apropriada não só como um instrumento de coleta, 

mas também de análise de dados, aqui é utilizada na sua dimensão ética, de maneira a proporcionar 

uma relação de reciprocidade e reconhecimento entre os entrevistados e entrevistadora, guiar a 

postura de abertura ao Outro durante as entrevistas e também para basear as questões das entrevistas 

episódicas. A partir das discussões teóricas aqui apresentadas, os conceitos e suas aplicações podem 

ser adequadamente deslocadas do campo das ideias para o campo da prática de pesquisa em 

comunicação, onde podem ser utilizados como técnicas e éticas de investigação e interpretação de 

dados derivados de entrevistas. O desafio metodológico que se colocava para os estudos sobre 

sexualidades dissidentes acionados pela teoria queer agora tem uma perspectiva de superação a partir 

de uma ética de pesquisa pautada pela perspectiva anti-narrativa. 
 
Palavras-chave: Metodologia de pesquisa; Performance; Performatividade; Comunicação; Análise de 

Dados. 

  

THE USE OF ANTI-NARRATIVE ETHICS IN INTERVIEW DERIVED DATA ANALYSIS 

 

Abstract: This theoretical-reflective article aims to propose a methodology for analyzing data derived 

from interviews that has the concepts performance and performativity, conceived from the 

perspective of queer theory, as categories of analysis. From this perspective, the concepts can be 

transformed into verbs: perform and performativize. At first glance, the terms seem to have a common 

root that leads to deducing similar meanings, but each one refers to a different process of making, 

presenting profound ontological differences. Performance is located in the subject's act of 

intentionally presenting oneself, while performativity is linked to the process of invoking the subject, 

produced as an effect of the performance, in which it can only be understood and constituted 

by/through the Other if identified to citationality of its corporeal expression in relation to the 

reiteration of norms, which can be subverted by its own repetition process. The anti-narrative 
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interview, appropriate not only as an instrument for data collection but also for data analysis, is used 

here in its ethical dimension, in order to provide a relationship of reciprocity and recognition between 

the interviewees and the interviewer, to guide the attitude of opening to the Other during the 

interviews and also to base questions from episodic interviews. From the theoretical discussions 

presented here, the concepts and their applications can be appropriately shifted from the field of ideas 

to the field of communication research practice, where they can be used as techniques and ethics for 

investigating and interpreting data derived from interviews. The methodological challenge posed to 

studies on dissident sexualities triggered by queer theory now has a perspective of overcoming it from 

a research ethics guided by an anti-narrative perspective. 

 
Keywords: Research Methodology; Performance; Performativity; Communication; Data analysis. 

1 INTRODUÇÃO 

 

A teoria queer nos coloca frente ao desafio de pensar “com que metodologia eu vou”. 

Muito utilizada nos estudos voltados para as minorias e para a análise de obras artísticas e 

midiáticas, “a tendência queer a priorizar a análise desconstrutivista de produtos culturais 

como estratégia para sublinhar a centralidade da sexualidade na vida social contemporânea" 

(MISKOLCI, 2007, p. 7). Tomando os conceitos de performance e performatividade como 

categorias de análise, apontamos a entrevista episódica e a ética de entrevistas anti-narrativas 

como possibilidades metodológicas para condução de pesquisas queer no campo da comunicação. 

2. METODOLOGIA 

A presente pesquisa é qualitativa, exploratória e, quanto ao seu desenho, configura-

se como pesquisa bibliográfica. De natureza teórico-reflexiva, o seu objetivo é propor 

metodologia para análise de material derivado de entrevistas que tenha a os conceitos 

performance e performatividade, pensados pela perspectiva da teoria queer, como categorias 

de análise. 

3 PERFORMANCE E PERFORMATIVIDADE 

Paula Coruja (2019), ao identificar que a confusão conceitual entre os termos 

performance e performatividade é recorrente, se dedicou a traçar uma cartografia do 

conceito Butleriano de performatividade e apontou a importância da clareza de seu 

entendimento para a coerência dos trabalhos que dele se utilizam, reforçando que “Dentro 

do aparato conceitual que Butler desenvolve, performance e performatividade possuem 

diferenças ontológicas profundas” (CORUJA, 2019, p. 3).  

De forma resumida: a performance se localiza no ato do sujeito de apresentar-se 
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intencionalmente, enquanto a performatividade está ligada ao processo de invocação do 

sujeito, produzido como um efeito da performance, no qual este só poderá ser compreendido 

e constituído pelo/através do outro se identificada a citacionalidade de sua expressão 

corpórea em relação a reiteração das normas, que podem ser subvertidas pelo seu próprio 

processo de repetição. 

4 ENTREVISTA 

   A entrevista é trazida aqui como possibilidade para se proceder o estudo das condições 

de produção de filmes, entendendo como quem os materializou enunciam suas intenções e 

objetivos ao materializá-los. Para tal, busca-se um tipo de entrevista que permita 

contextualizar a narrativa desse processo de realização do filme desde a sua ideia até a sua 

distribuição. Aposta-se nas entrevistas episódicas uma vez que “buscam aproveitar as 

vantagens oferecidas tanto pela entrevista narrativa quanto pela entrevista semi-estruturada” 

(FLICK, 2009, p. 176) e apontam para uma necessidade de prática ética de entrevista. 

Nesse tipo de entrevista “dá-se atenção especial a situações ou a episódios nos quais 

o entrevistado tenha tido experiências que pareçam ser relevantes à questão do estudo” 

(IBIDEM, p. 172), considerando que as experiências dos sujeitos são acessadas nas formas 

narrativo-episódica e semântica (discursivas). Essa abordagem “facilita a apresentação de 

experiências em uma forma geral e comparativa, ao mesmo tempo em que assegura que 

essas situações e episódios sejam contados em sua especificidade” (IBIDEM, p. 172). Acredita-

se que, justamente através da narrativa dos acontecimentos, é possível compreender os 

agenciamentos e seus desdobramentos no filme. 

Como ética de entrevista, acredita ser de grande interesse da pesquisa a entrevista 

anti-narrativa de Riach, Rumens e Tyler (2016), uma vez que ela é utilizada para coletar 

informações dos entrevistados de maneira a estabelecer uma relação de reciprocidade e 

reconhecimento entre os entrevistados e entrevistadora, guiar a postura de abertura ao 

Outro durante as entrevistas e também para basear o roteiro de entrevista que busca 

reconhecer e evidenciar as performatividades de ambas as partes. Na prática, esse tipo de 

entrevista envolve estabelecer um contexto comum entre as partes envolvidas para que as 

questões “Quem é você?” e “Quais são as condições de possibilidades de você se tornar quem 

é?” sejam respondidas. Ou seja, tanto a pessoa que entrevista, quanto as que são 

entrevistadas, devem estar alinhadas sobre quem são, quais as intenções da pesquisa e seus 
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possíveis desdobramentos, assim como os “interesses e motivações comuns que sustentam 

a participação entre todos os envolvidos no processo de pesquisa” (RIACH; RUMENS; TYLER, 

2016, p. 12, tradução nossa).  

Os autores propõem uma metodologia não só de análise, como também de coleta de 

dados: a entrevista anti-narrativa. Esse tipo de pesquisa tem o objetivo de descobrir “como 

outros sujeitos organizacionais estão engajados na negociação de um senso de si mesmos 

como coerente e viável” (RIACH; RUMENS; TYLER, 2016, p. 8, tradução nossa), perspectiva 

também cobiçada por Morison e Macleod (2016)4. A abordagem propõe um desfazimento 

(undoing) metodológico, apoiado nas seguintes características: “(i) um método anti-narrativo 

de geração e análise de dados; (ii) um ‘desfazer’ reflexivo com base em uma ontologia 

performativa; e (iii) uma ética da abertura para o Outro, reflexiva e baseada no 

reconhecimento” (RIACH; RUMENS; TYLER, 2016, p. 8, tradução nossa). A narrativa é 

compreendida como uma resposta obrigatória com objetivo persuasivo, exigida pela 

prestação de contas aos Outros de ser quem se é, e não somente como uma forma de contar 

uma história sobre si mesmo. 

  De maneira prática, e de maneira próxima à entrevista episódica, essa proposta 

envolve estabelecer um contexto comum entre as partes envolvidas. Ou seja, tanto a pessoa 

que entrevista, quanto as que são entrevistadas, devem estar alinhadas sobre quem são, quais 

as intenções da pesquisa e seus possíveis desdobramentos, assim como os “interesses e 

motivações comuns que sustentam a participação entre todos os envolvidos no processo de 

pesquisa” (RIACH; RUMENS; TYLER, 2016, p. 12, tradução nossa).  

5 CONCLUSÃO 

  Entende-se que a entrevista anti-narrativa, conforme proposta por de Riach, Rumens e 

Tyler (2016), seja apropriada não só como um instrumento de coleta, mas também de análise 

de dados. Para embasá-la foi preciso desenvolver um modo de capturar suas dimensões nas 

                                                 
4   A proposta de Morison e Macleod, performativity-performance approach (abordagem performance-

performatividade), sugere utilizar a teoria de Butler num “relato empírico da prática e ação discursiva que 

simultaneamente estende a abordagem narrativo-discursiva delineada por Taylor e colegas” (MORISON; 

MACLEOD, 2013, p. 566, tradução nossa). A proposta é aplicar esta metodologia sobre dados obtidos através de 

entrevistas e justificam a complementaridade dos dois conceitos afirmando que “cada um captura uma dimensão 

diferente do processo de ‘fazer’ gênero” (IBIDEM, p. 567, tradução nossa). É importante frisar que os autores 

apontam para a performance narrativa especificamente, uma vez que seu trabalho é voltado para o método 

narrativo-discursivo. 
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narrativas ao fundir elementos da teoria butleriana com a metodologia narrativo-discursiva. 

A sua dimensão ética proporciona uma relação de reciprocidade e reconhecimento entre os 

entrevistados e entrevistadora e oferece um guia para assumir uma postura de abertura ao 

Outro durante as entrevistas e também para conduzir as questões de entrevistas episódicas. 

  A partir das discussões teóricas aqui apresentadas, os conceitos e suas aplicações 

podem ser adequadamente deslocadas do campo das ideias para o campo da prática de 

pesquisa em comunicação, onde podem ser utilizados como técnicas e éticas de investigação 

e interpretação de dados derivados de entrevistas episódicas em pesquisas no campo da 

comunicação. O desafio metodológico que se colocava para os estudos sobre sexualidades 

dissidentes acionados pela teoria queer agora pode ser superado a partir de uma ética de 

pesquisa pautada pela perspectiva anti-narrativa. 
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ESTARIAM NOSSOS PROFESSORES CAPACITADOS A FAZER INTERVENÇÕES EM SITUAÇÕES 
DE PLÁGIO? 

 
Suely Gomes1 
Geisa Muller2 

Hevellin Estrela3 
Mayllon Oliveira4 

 
RESUMO: Discute-se a questão do plágio no meio acadêmico. Nesse sentido, o objetivo da pesquisa 
é verificar a capacidade de professores do ensino médio-fundamental, participantes do curso de 
Letramento Informacional – educação para informação, turma de 2018, reconhecer e corrigir 
situações de plágio e seu domínio nas técnicas de citação e referência. Trazem-se as características 
de uma educação para a informação, os marcos regulatórios legais sobre os direitos do autor na 
internet, bem como, conceituação, tipificações e medidas cautelares em relação ao plágio. Trata-se 
de uma pesquisa qualitativa e exploratória com noventa e sete (97) professores da rede pública de 
ensino básico e fundamental participantes do curso de especialização em Letramento Informacional: 
a educação para a informação (CELI). Foi elaborada uma série de exercício envolvendo plágio, que 
foram realizados na plataforma Moodle, no período de maio a agosto de 2018. Os dados obtidos 
levam à conclusão de que os professores têm dificuldades para identificar situações de plágio e suas 
limitações no domínio de ferramentas e técnicas próprias da escrita acadêmica, incluindo o 
entendimento das regras para citação e referências estabelecidas pela Associação Brasileira de 
Norma Técnica. 

 
Palavras-chave: Citação; Referência; Educação para informação; Direitos autorais. 

WOULD OUR TEACHERS BE ABLE TO INTERVENE IN PLAGIARISM SITUATIONS? 

Abstract: The issue of plagiarism in academia is discussed. In this sense, the objective of the research 
is to verify the ability of elementary school teachers, participants of the Information Literacy course - 
education for information, class of 2018, to recognize and correct situations of plagiarism and their 
mastery of citation and reference techniques. It brings the characteristics of an education for 
information, the legal regulatory frameworks on the author's rights on the internet, as well as 
conceptualization, typifications and precautionary measures in relation to plagiarism. This is a 
qualitative and exploratory research with ninety-seven (97) public school teachers participating in 
the specialization course in Information Literacy: education for information (CELI). A series of 
exercises involving plagiarism was elaborated were performed on the Moodle platform, from May to 
August 2018. The data obtained lead to the conclusion that teachers have difficulties in identifying 
plagiarism situations and their limitations in the domain of tools and techniques specific to academic 
writing, including understanding the rules for citation and references established by the Brazilian 
Association of Technical Standards. 
 
Keywords: Citation; Reference; Education for information; Copyright 
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1 INTRODUÇÃO 
 

É raro encontrar algum educador que não tenha, ao longo de sua carreira, se 

deparado com a situação de apropriação indevida de trabalhos de terceiros. A prática de 

copiar ou se apropriar de pensamentos alheios de forma indevida ou inadequada tem sua 

origem no processo educacional deficitário e nele deixa suas consequências, que vão se 

tornar mais graves na graduação e pós-graduação. Essas práticas configuram plágio – ato 

infracional com penas previstas em lei. No entanto, pautadas na nossa vivência em sala de 

aula, constatamos que nem sempre o plágio é intencional – apesar desse fato não minimizar 

o fato de tal ato configurar crime previsto em lei.  A nossa defesa aqui é que esse foi um 

hábito alimentado ao longo de todo o processo da educação formal do aluno e que toda e 

qualquer medida passa, necessariamente pela qualificação, principalmente dos professores 

do ensino médio-fundamental n domínio de ferramentas da escrita acadêmica que envolve, 

em primeira mão, conhecimento das normas de citação e referência. Estariam nossos 

professores capacitados a fazer intervenções em situações de plágio? Essa é a questão 

motivadora do presente trabalho. 

 
2 PARA ALÉM DA INCLUSÃO DIGITAL: PENSAR UMA EDUCAÇÃO PARA A INFORMAÇÃO  
 

Apesar de todo o esforço presentes nos programas de inclusão digital e letramento 

midiático, a promoção de uma educação para a informação vão além da acessibilidade de 

computadores com acesso à internet e da familiarização com as ferramentas de busca de 

informações e produção de conteúdos para mídias digitais. A constituição atual de uma 

sociedade cunhada “da informação” ou “da comunicação”, exige que a inclusão digital se 

comprometa com o desenvolvimento de certas competências que permitam ao cidadão lidas 

com ambientes informacionais, cada vez mais complexos, sendo capaz de produzir, circular, 

identificar e usar a informação de forma ética, crítica e reflexiva para promoção do 

crescimento não só pessoal, mas, sobretudo, de sua coletividade. A inclusão digital passa a 

ser, então, uma questão “de uma educação que envolva novas e ousadas abordagens 

relacionadas ao acesso à informação por meio das TICs.” (SILVA; JAMBEIRO; LIMA; 

BRANDÃO, 2005, p. 32).   
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2.1 INTERNET: FIM DOS DIREITOS DO AUTOR? 
 
 A facilidade oferecida pela internet para a produção, reprodução e circulação de bens 

imateriais e a propagação de ambientes colaborativos de produção de conteúdos, sejam elas 

acadêmicos, industriais ou culturas, tem pautado os debates sobre propriedade intelectual e 

os direitos do autor, colocando em xeque até mesmo a validade de se ter mecanismos 

voltados para as garantias em relação a essas produções. 

 O Marco Civil da Internet (MCI) brasileiro, Lei n° 12.965, de 23 de abril 2014, 

estabelece princípios (liberdade de expressão, inviolabilidade da privacidade e neutralidade), 

garantias, direitos e deveres para o uso da internet no âmbito do nosso país. No entanto, ele 

não traz uma abordagem sobre os direitos autorais na internet, apesar do tema ter feito 

parte das discussões dos processos de consulta e do legislativo.  Por outro lado, ele não se 

contrapõe ou nega a lei de direito autoral (Lei n° 9.610/1998) ou os direitos conexos a esse 

tema. Nesse sentido, ainda está vigente o artigo 105 da legislação autoral que prevê sanções 

para casos de violação aos direitos autoriais e conexos (MEDEIROS, WACHOWICZ, 2021, p. 

2051). 

 
2.2 O PLÁGIO: CONCEITOS E TIPIFICAÇÕES 
 

O plágio é um ato criminoso que fere os direitos morais do autor e decorre, 

principalmente, da ausência de citação da fonte ou seu uso não autorizado (DIFERENÇA..., 

2014). Mas, mesmo citando, podem cometer plágio aqueles que omitem ou fazem 

referências incompletas ou incorretas da obra utilizada o que dificulta a sua identificação e 

localização;  citam corretamente uma fonte, mas ao dispensarem as aspas para indicar a 

citação direta de parte de uma obra dão a falsa impressão de que é de autoria própria  o 

trecho reproduzido;  citam corretamente todas as fontes, parafraseando e usando citações 

adequadas, mas o autor se atém  apenas a citar conteúdos, sem acrescentar nada novo; 

citam corretamente diversas fontes, mas em alguns  pontos, reproduzem ideias das fontes, 

mesclando trechos com aspas e sem aspas, confundindo a identificação do que é de autoria 

própria daquilo que foi apropriado (,2018).  
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2.3 PLÁGIO: MEDIDAS DE PREVENÇÃO 
 

O uso de obras intelectuais para fins educacionais já é previsto na lei. Mas tal 

apropriação demanda alguns cuidados e ações preventivas que devem ser tomadas durante 

a trajetória educacional dos alunos. O site plágio.net.br recomenda que as ações preventivas 

do plágio estejam voltadas para se garantir a integridade acadêmica o que implica incentivar 

“os esforços para a promoção de atitudes fundamentadas em valores morais, como a 

observação e cumprimento de regras” (ENFRENTAMENTO...,2018 sem paginação). Também 

é recomentado que as instituições deixem claras e tornem públicas as suas regras, princípios 

e consequências na ocorrência de plágio e que orientações e esclarecimentos sejam 

amplamente debatidos e divulgados.  A capacitação de escrita acadêmica voltada para 

instrumentalizar o autor no domínio das ferramentas e técnicas próprias da escrita 

acadêmica é outra medida que deve ser tomada. Adicionalmente, pode-se exigir que se 

anexe uma declaração de autoria aos trabalhos produzidos. 

 
3 MÉTODO DA PESQUISA 
 

Trata-se de pesquisa qualitativa, exploratória-laboratorial com noventa e sete (97) 

professores da rede pública de ensino básico e fundamental participantes do curso de 

especialização em Letramento Informacional: a educação para a informação (CELI), ofertado 

pela Universidade Federal de Goiás, no ano de 2018. À época, desenvolveu-se uma série de 

exercícios (questões abertas e fechadas) que foram apresentados aos alunos do curso para a 

emissão de veredito sobre diferentes formas de apropriação de textos alheios constituíam 

plágio e, se fosse o caso, como corrigi-la.  As situações apresentadas diziam respeito as 

formas de diversas formas de citar e referenciar (ou não) trabalhos alheios.  Os exercícios 

foram realizados na plataforma Moodle, no período de maio a agosto de 2017, como parte 

das atividades avaliativas do CELI. 

 
4 CONCLUSÕES 
 
 Os resultados alcançados nessa pesquisa apontam para uma situação recorrente no 

processo educacional brasileiro que podem perpetuar a prática do plágio:  as dificuldades 

que os professores de ensino médio-fundamenta têm em identificar situações de plágio e 

suas limitações no domínio de ferramentas e técnicas próprias da escrita acadêmica, 
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incluindo o entendimento das regras para citação e referências estabelecidas pela 

Associação Brasileira de Norma Técnica.  Há evidências fortes de a promoção de uma 

educação para informação em uma sociedade cunhada como informacional torna-se 

urgente para que possamos lidar com a produção intelectual de nossa sociedade de forma 

ética e crítica. 
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CONTAMINAÇÃO, DESCONSTRUÇÃO E COMPARTILHAMENTO: UMA ANÁLISE DO 
PERFIL LIL MIQUELA NA PLATAFORMA DO INSTAGRAM 

 

Laryssa da Costa Gabellini1 

 

Resumo: Entendemos o Instagram como uma plataforma que abriga um ecossistema digital. Dessa 
forma, identificamos dentro desse espaço relações de interação, conexão e aglutinamento de vários 
elementos híbridos - usuários, algoritmos, inteligência artificial - que são fundamentais na construção 
dos fluxos comunicacionais e das dinâmicas que se desenvolvem nesse ambiente cognitivo. É, então, 
a partir da semiose desses atores que processos – de cognição, de compartilhamento, de aprendizado, 
de consumo, de modos de vida, são formados. Como foco de estudo trazemos como exemplos desses 
elementos, o próprio Instagram, enquanto espaço de troca, os influenciadores, enquanto agentes 
sociais representativos dentro dos campos de atuação criados na própria plataforma, os algoritmos, 
que moldam as estruturas desse local e a inteligência artificial, que age como força agenciadora de 
conteúdos, e consequentemente, de processos. Assim, levando em consideração esses atores híbridos 
em correlação objetivamos evidenciar os processos extremos de desconstrução, compartilhamento e 
contaminação de linguagens e fluxos, identificados a partir da ação do perfil da influenciadora virtual 
@lilmiquela, destacando quais seriam os fatores que desencadeiam a formação característica de 
agenciamento à um consumo dentro do ecossistema digital do Instagram. Entendemos que os 
influenciadores são parte ativa desse processo de usabilidade do Instagram, e que estão associados de 
maneira direta ao ato de consumir, em especial pelo capital social que constroem a partir de 
identificação, credibilidade e personalidade.  Dessa forma, utilizaremos da metodologia das 
Extremidades para identificar pontos extremos passíveis de serem analisados a partir do perfil de Lil 
Miquela que elucidem sua ação diante da construção da sua influência e do seu capital social, mesmo 
sendo uma personagem virtual, produzida a partir de algoritmos e inteligência artificial. Para alcançar 
tal objetivo utilizaremos de uma análise observacional do perfil, em conjuntos com tensionamentos 
bibliográficos a fim de construir uma narrativa que aponte as desconstruções, os compartilhamentos 
e as contaminações sofridas pelo perfil e pelos usuários que entram em contato com o mesmo.     
 
Palavras-chave: Plataformas; influenciadores virtuais; Extremidades do Instagram; Instagram 

 

CONTAMINATION, DECONSTRUCTION AND SHARING: AN ANALYSIS OF THE LIL MIQUELA 
PROFILE ON THE INSTAGRAM PLATFORM 

 

Abstract: We understand Instagram as a platform that houses a digital ecosystem. Thus, we identified 
within this space interaction, connection and agglutination relationships of various hybrid elements - 
users, algorithms, artificial intelligence - which are fundamental in the construction of communication 
flows and dynamics that develop in this cognitive environment. It is, then, from the semiosis of these 
actors that processes – of cognition, sharing, learning, consumption, ways of life, among others, are 
formed. As a focus of study, we bring as examples of these elements, Instagram itself, as a space for 
exchange, influencers, as representative social agents within the fields of action created on the 
platform itself, the algorithms that shape the structures of this place and artificial intelligence, which 
acts as a force to organize content, and consequently, processes. Thus, taking into account these hybrid 
actors in correlation, we aim to highlight the extreme processes of deconstruction, sharing and 
contamination of languages and flows, identified from the action of the profile of the virtual influencer 
@lilmiquela, highlighting the factors that trigger the characteristic formation of agency for 
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consumption within Instagram's digital ecosystem. We understand that influencers are an active part 
of this Instagram usability process, and that they are directly associated with the act of consuming, 
especially because of the social capital they build from identification, credibility and personality. Thus, 
we will use the Extremities methodology to identify extreme points that can be analyzed from the 
profile of Lil Miquela that elucidate his action in the face of the construction of his influence and social 
capital, even though he is a virtual character, produced from algorithms and artificial intelligence. To 
achieve this objective, we will use an observational analysis of the profile, in conjunction with 
bibliographic tensions, in order to build a narrative that points out the deconstructions, shares and 
contaminations suffered by the profile and by the users who come into contact with it. 

 
Keywords: Platforms; virtual influencers; Instagram Ends; Instagram 
 

1 INTRODUÇÃO 
 

O Instagram é hoje uma das plataformas com mais usuários ativos registrados 

atualmente. Esse número já passa a marca de um bilhão de pessoas, e continua crescendo, 

sendo o Brasil o 2º país com maior número de usuários, perdendo apenas para os Estados 

Unidos. Dentre suas características e funcionalidades, pode-se destacar os elementos híbridos 

existentes em seu espaço comunicacional, que abrigam ações, interações, conectividades, e 

por consequência, são responsáveis pelo fluxo de conteúdos e informações observado na 

plataforma. Esses elementos podem ser classificados como transeuntes, já que transitam por 

várias camadas de relacionamento entendendo as limitações e possibilidades trazidas pelo 

próprio ambiente. A plataforma oferece um local de trocas entre seres humanos e não 

humanos, por isso é classificado como um local de elementos híbridos. Essas interações ditam 

a complexidade das relações e o fluxo comunicacional estabelecido dentro desse ambiente, 

provocando ou não agenciamentos.  

Por elementos, pode-se entender os algoritmos, os usuários, e os influenciadores - que 

também são usuários, porém ocupam um espectro de visibilidade mais abrangente que o 

restante. Assim, destacado esses agentes, é preciso entender como eles coabitam o mesmo 

espaço, oferecendo, a partir de suas inter-relações, fluxos de trocas, dependências e 

casualidades, típicos de uma plataforma que abriga um ecossistema digital complexo e cheio 

de ramificações.  

Dito isso, após entender o local de partida do entendimento do Instagram enquanto 

esse espaço difuso de trocas, e seu papel enquanto ecossistema dentro de uma ecologia de 

redes, pretende-se identificar, através de um caminhar expositor, a importância das 

interações dentro deste ambiente de trocas, evidenciando como essas relações são criadas, e 

tensinando essas questões a partir da existência do perfil da influenciadora virtual Lil Miquela, 
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que une alguns dos elementos já citados existentes no Instagram, tendo o papel de 

influenciadora, sendo também usuária - a medida que utiliza das funcionalidades do 

ambiente, e tendo sua existência pautada na criação de softwares de inteligência artificial e 

algoritmos. Ou seja, a influencer Lil Miquela é, também, um laboratório de 

compartilhamentos, desconstruções e contaminações. Como personagem gerada 

digitalmente, o perfil é usado para identificar tendências, formatos e conteúdos que vão ter 

melhor performance no Instagram.  

Dessa forma, esse artigo pretende analisar, a partir da abordagem das Extremidades, 

cunhada pela pesquisadora Christiane Mello, quais são esses pontos extremos que podem ser 

evidenciados, ao mesmo tempo que procura dialogar sobre o espaço do Instagram enquanto 

plataforma que é alimentada por dados, automatizada e organizada por meio de algoritmos e 

interfaces, ao mesmo tempo que é formalizada através de relações, intra-ações e interações 

híbridas.  

 
2 LIL MIQUELA: UMA INFLUENCIADORA VIRTUAL   
 

A partir de uma pesquisa exploratória no Instagram, entendendo suas ramificações, e 

as interações entre os elementos que esse ecossistema digital permite, chegamos ao perfil da 

influenciadora virtual Lil Miquela (do perfil @miquela), a influenciadora virtual com 3 milhões 

de seguidores no Instagram. 

Criados artificialmente através de programas de realidade virtual, algoritmos e muita 

tecnologia, os influenciadores virtuais se tornaram um grande sucesso, dentro e fora do 

ambiente digital.2 Suas rotinas são baseadas em postagens diárias, associação de suas imagens 

à marcas, publicidade e muito engajamento nas plataformas digitais. Mesmo não tendo sua 

existência real, e serem produzidos de forma artificial, não são influenciadores falsos, muito 

pelo contrário, esses influenciadores passam a assumir contratos com grandes marcas pela 

enorme audiência que possuem, como no caso da Miquela, que já fez parcerias publicitárias 

com marcas de grande visibilidade e veteranas no campo da moda, como é o caso da Chanel, 

                                                      
2 Informação retirada da reportagem “Influenciadores virtuais também fazem sucesso no mundo real”. 
Disponível em:  
https://exame.com/marketing/influenciadores-virtuais-tambem-fazem-sucesso-no-mundo-real/. Acesso em: 09 
ago. 2021.  
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Prada e Dior3, além de já ter fechado contrato com empresas como Diesel, Moncler e 

Samsung. Para além de modelo e influenciadora, Miquela também é cantora, com músicas de 

sua autoria no Spotify ela já se tornou recordista de streaming na plataforma. 

Sua conta no Instagram foi criada em 2016 por iniciativa de uma startup de Los 

Angeles, nos Estados Unidos, chamada Brud, especializada em inteligência artificial, robótica 

e outras aplicações de negócios de mídia, o que ajuda a entender o propósito por trás da 

personagem. 

A fim de entender melhor a atuação do perfil dentro do ecossistema digital do 

Instagram, passamos a observar as publicações realizadas por Miquela, tanto nos stories4, 

quanto no feed5. O período de análise se deu durante o mês de Outubro (02/10/2020 à 

25/10/2020).  

Para tal tarefa de observação e análise, recorremos à abordagem crítica das 

extremidades (MELLO, 2008). O olhar para suas extremidades nos sugere focar nos processos 

que marcam a transformação desse objeto. As extremidades são seus pontos limítrofes, que 

permitem a abertura para apropriação de novos significados e sentidos. A autora sugere três 

vértices extremos do vídeo (ou do objeto): a desconstrução, a contaminação e o 

compartilhamento (ibidem, p. 31). Ou seja, a abordagem das extremidades é uma leitura de 

um objeto, considerando-o um processo que se dá em determinado ambiente, seguindo um 

fluxo próprio. Significa olhar para o movimento do objeto, e não para o seu ponto de partida 

ou chegada. 

Trazendo para nosso objeto de estudo - o perfil de @miquela, seria o mesmo que 

pensar, que não importa exatamente o que está dentro do perfil específico analisado, mas 

assim, como esse local, enquanto espaço pertencente a uma plataforma multifatorial, afeta 

seus usuários e modifica comportamentos, ao mesmo tempo que introduz outros. No caso do 

perfil de Miquela, mais do que o que ela está postando, é importante olhar para o que significa 

ela postar determinado conteúdo, da forma como ela posta e como isso afeta o modo de 

                                                      
3 Informação retirada da reportagem “Influenciadores virtuais também fazem sucesso no mundo real”. 
Disponível em: https://exame.com/marketing/influenciadores-virtuais-tambem-fazem-sucesso-no-mundo-
real/. Acesso em: 09 ago. 2021.  
4 Funcionalidade encontrada na plataforma do Instagram, que permite ao usuário gravar vídeos ou publicar fotos 
que serão eliminadas automaticamente após 24h de exibição ao público.  
5 Nome dado a linha do tempo, ou seja, local em que as publicações feitas pelo usuário dentro da plataforma do 
Instagram são indexadas.  
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relacionamento dentro da própria rede do Instagram. O efeito causado é mais importante, o 

deslocamento que provoca e a forma como afetam é o foco da discussão.  

Os influenciadores digitais são nós centrais das redes. Nós que condensam visibilidade, 

popularidade, reputação e até autoridade. Resta saber como essa influência poderá ser 

conduzida: se entre acordos comerciais ou motivações pessoais, se para a informação ou para 

a desinformação e como isso é intensificado quando se trata de influenciadores virtuais.  
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GERINDO RISCOS EM CONTEXTOS BIOPOLÍTICOS: CARTOGRAFIA DAS CONTROVÉRSIAS 
SOBRE A PREP NO YOUTUBE 

   
Mayllon Lyggon de Sousa Oliveira1 
Suely Henrique de Aquino Gomes2 

Deyvisson Pereira da Costa3 
 

Resumo: Trata-se de cartografar as controvérsias sobre a PrEP em vídeos no Youtube publicados em 
2017. Esse marco é emblemático porque foi o ano de implementação do programa de profilaxia no 
Brasil e sua análise revela momentos singulares de disputas e controvérsias em torno da PrEP. Os 
vídeos mais frequentes são aqueles explicativos, formação profissional e relatos de experiências e 
impressões dos usuários da PrEP. Os enunciados nesses últimos vão, muitas vezes, de encontro às 
informações e recomendações médico-científicas sobre a profilaxia, gerando controvérsias e disputas. 
Os resultados das análises apontam que a PrEP é vista como promessa e como tragédia. São relatados 
medos e desconfiança em relação ao protocolo. A desconfiança está vinculada ao abandono da 
camisinha, à moralização das práticas, ao pânico de contrair outras ISTs superpotentes e à resistência 
aos medicamentos. 
 
Palavras-chave: aids; HIV; Política Pública; Governamentalidade; Homossexualidade. 

 

MANAGING RISKS IN BIOPOLITICAL CONTEXTS: CARTOGRAPHY OF CONTROVERSIES ABOUT 

PREP ON YOUTUBE 

 

Abstract: It is about cartographing the controversies about PrEP in videos on Youtube published in 
2017. This milestone is emblematic because it was the year of implementation of the prophylaxis 
program in Brazil and its analysis reveals unique moments of disputes and controversies around PrEP. 
The most frequent videos are explanatory ones, professional training and reports of experiences and 
impressions of PrEP users. The statements in the latter often go against medical-scientific information 
and recommendations on prophylaxis, generating controversies and disputes. The results of the 
analyzes show that PrEP is seen as a promise and as a tragedy. Fears and distrust of the protocol are 
reported. Distrust is linked to the abandonment of condoms, the moralization of practices, the panic 
of contracting other super-potent ISTs and drug resistance. 
 
Keywords: aids; HIV, Public Policy; Governmentality; Homosexuality. 

 
 
1 INTRODUÇÃO 

O tema abordado no presente artigo faz parte de um projeto maior que tem como 

objetivo geral analisar os discursos marginais sobre políticas públicas em saúde que circulam 

nas redes sociais. Aqui, trazemos os resultados obtidos na análise das controvérsias presentes 

em vídeos testemunhais sobre PrEP – profilaxia pré-exposição – publicados no Youtube no 
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ano 2017. Esse marco é emblemático porque foi o ano de implementação do programa de 

profilaxia no Brasil e sua análise revela momentos singulares de disputas e controvérsias em 

torno da PrEP. Debruçar-se sobre esses discursos se justifica na medida que, primeiro, muitas 

informações equivocadas estão veiculadas em ambiente digitais e, muitas, são tomadas como 

verdades; segundo, levantar os testemunhos desses pode fomentar estratégias de combate à 

desinformação sobre o programa de prevenção e revelar as limitações e os fracassos das 

políticas de prevenção no país. 

 
2 DESENVOLVIMENTO 
 

A aids4 e o HIV consolidam-se como um dispositivo (PELÚCIO; MISKOLCI, 2009) 

biopolítico de controle das populações, que envolve um conjunto heterogêneo de elementos, 

como as ONGs, a mídia, o discurso científico, moral e religioso, a indústria farmacêutica, as 

disputas científicas dos laboratórios, o governo de si e dos outros. Reconhecemos que o vírus 

e a doença, como os conhecemos e os debatemos hoje, são eles mesmos produtos da ciência 

(CAMARGO JR, 1994): o biológico e o somático. E, assim, “cada um se submete 

voluntariamente a uma ascese, seguindo um preceito científico estético” (PELBART, 2013, p. 

23), desde que este preceito esteja disponível para a comercialização.  

A PrEP se localiza, em um campo de disputa e controvérsias entre as formas de 

prevenção ao HIV porque suscita uma série complexa de tensionamentos entre a ciência, o 

Estado, a gestão de riscos, as sexualidades e as pessoas, sendo que: a) a ciência determinou 

as causas e as consequência do vírus do HIV e dá a base para um discurso preventivo, logo 

prescritivo, de como os indivíduos devem se comportar para evitar o risco de infecção e/ou 

fornece instrumentos para o tratamento, tais estratégias se materializam desde a defesa do 

celibato, até o estímulo ao uso da camisinha; b) O Estado, nesse ponto, se apropria desse 

discurso e o fomenta, operacionalizando-o no contexto social. Por outro lado, a sociedade 

também se organiza e cobra do Estado a implementação desses métodos de prevenção e 

tratamento; c) O mercado econômico, dessa feita, se posiciona como o meio possível para a 

implementação, seja financiado pelas pessoas, seja financiado pelo Estado. Uma vez 

implementado, cria-se uma falsa ideia de autonomia e liberdade em que o indivíduo pode 

                                                 
4 Castilho (1997 apud PELUCIO; MISKOLCI, 2009) indica que nomes de doenças são substantivos comuns e 
por isso devem ser grafados em minúsculas. O uso de maiúsculas também recria, ou no mínimo ilustram, o 
pânico sexual em torno da palavra e da doença (PELUCIO; MISKOLCI, 2009). Deste ponto, utilizaremos a 
palavra em minúsculas. No caso de citações respeitamos a grafia utilizada pelo/a autor/autora. 
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escolher ou não utilizar os métodos disponíveis (e bancá-los). Mas isso vem acompanhado da 

culpabilização e da responsabilização, caso ele se negue à prevenção ou não consiga manter 

os custos do tratamento.  

É preciso, segundo as máximas do liberalismo e do neoliberalismo, deixar que as 

pessoas façam, que circulem, que a realidade em si se desenvolva por meio dos seus próprios 

mecanismos (FOUCAULT, 2008b). É a partir dessa perspectiva que nosso interesse recai sobre 

os discursos que esses sujeitos se produzem e fazem circular em redes sociais. Entendemos 

que esses discursos dão pistas de uma realidade em si produzida no embate do sujeito com 

os dispositivos biopolíticos da PrEP, gerando controvérsias e disputas. 

 
3 RECORTE METODOLÓGICO 
  

Adotamos a cartografia das controvérsias em torno da PrEP geradas em vídeos no 

Youtube. As controvérsias localizam-se nas “situações em que os atores discordam (ou 

melhor, concordam com o desacordo)” (VENTURINI, 2010, p. 4). Enquanto técnica, a CC tem 

como princípio apenas observar a controvérsia e descrevê-la. Mas observar o que? Os atores 

(actantes) e as associações estabelecidas entre objetos pelos actantes (humanos e não-

humanos). Considera-se que não há “essência nos objetos: só associações” que se (des)fazem 

a todo momento pela ação dos atores (VENTURINI, 2009, p. 34-35) e que há uma simetria 

entre actantes humanos e não-humanos, que aqui remete à plataforma.  

Elegemos a plataforma Youtube para observar as controvérsias geradas sobre esse 

objeto. A busca pelo material para análise foi efetuada em 10 de julho de 2021, utilizando-se 

a ferramenta Youtube Data Tools. O filtro utilizado na ferramenta é o “search query” (palavra 

consultada) que busca por palavras-chave. As buscas foram feitas para o descritor para o 

descritor “profilaxia pré-exposição”. A busca resultou em um arquivo csv com 500 resultados 

cada. Cada resultado traz indicação no arquivo do link de identificação do canal e as seguintes 

informações do vídeo: a id, data de publicação, o título, descrição, o label, duração em 

segundos, número de views, de likes, deslikes e comentários. Levamos em consideração o 

número de “iterations”, para que a ferramenta recuperasse o máximo possível de vídeos 

(revocação). Para garantir uma resposta melhor da ferramenta, utilizamos o comando 

“published at” para que ela organizasse os vídeos a partir da data de publicação. Aqui 

apresentamos a análise do material publicado em 2017 – ano de lançamento da PrEP. 

Selecionamos aqueles vídeos em que os actantes envolvidos são pessoas pertencentes à 
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comunidade LGBTAI+, o que resultou num total de 15 vídeos. Todos os vídeos foram vistos e 

transcritos, a análise decorre dos agenciamentos que os atores fazem durante o vídeo. 

 
4. CONCLUSÕES 
 

Os vídeos explicativos ocupam-se em apresentar como a PrEP funciona, que 

expectativas suscita, quem pode ter acesso e como. Os atores que emergem 

predominantemente são os médicos especialistas; canais voltados ao público LGBTQIA+; 

veículos de comunicação e canais especializados. Nesses vídeos, a PrEP é pautada como uma 

promessa possível à solução da crise do HIV e da “epidemia concentrada” (UNAIDS, 2007). 

Como é próprio do projeto neoliberal, a responsabilidade pela não contaminação é delegada 

aos indivíduos. 

Em um dos vídeos analisados, os atores (dois usuários, um especialista – Rico 

Vasconcelos - dados científicos) exaltam os benefícios da PrEP e seus os poucos efeitos 

colaterais. A relação entre o medo da aids e a profilaxia é levantada por um dos usuários do 

vídeo. Tanto o infectologista quanto os dois usuários reforçam que a PrEP não significa (e não 

deve significar) o fim do uso camisinha – razão da inquietação e do medo de contaminação. 

Os dois métodos preventivos (PrEP e camisinha) geram uma disputa entre o velho e o novo, o 

tradicional e a evolução, a tecnologia e o arcaico. No caso deste vídeo em específico, os 

usuários falam ora sobre as falhas da PrEP ora sobre outros métodos que eles também 

acreditam ser eficientes, adicionando, assim, novas camadas de enunciados sobre a 

controvérsia. Para eles é preciso não esquecer “as outras ISTs” que seriam prevenidas com a 

camisinha, fidelidade, casamento - preferencialmente heterossexual. 

Os atores mais representativos e influentes trazem ao campo a disputa entre a 

promessa (solução, “a peça que falta no quebra-cabeça” da prevenção e fim da epidemia de 

HIV e aids – e a tragédia ( “a lembrança de outras ISTs”, uma falha inerente ao medicamento; 

a fidelidade, o casamento, a abstenção e a camisinha como métodos preventivos mais 

efetivos). A “desconfiança” quanto à PrEP é, assim, suscitada tendo como base os relatos de 

experiências de pessoas que recorrem à prevenção (surge, aqui, a categoria “testador de 

PrEP”) e de suas relações sexuais agendadas em aplicativos de encontro. A desconfiança está 

vinculada ao abandono da camisinha, à moralização das práticas, ao pânico de contrair outras 

ISTs superpotentes e à resistência aos medicamentos. Nesse contexto, a partir da publicação 

da Revista Época em abril de 2018, o discurso moral da tragédia ganha força em detrimento 

— WMIDS 2021 - 28 e 29 de Outubro de 2021 — 71



da descoberta e implementação. Atores médicos ganham destaque e relevância na função de 

agora resistir e atestar a segurança da PrEP. Essa disputa ganha dimensões para além da vida 

cotidiana e passa a pautar estudos científicos que comprovem ou neguem a relação entre o 

uso da profilaxia e o aumento no número de ISTs.  
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NOTÍCIA EM 15 SEGUNDOS: JORNALISMO NA LÓGICA DE ACELERAÇÃO DO TEMPO 

 

Leticya Bernadete Alexandre1 

 

Resumo: O desenvolvimento da tecnologia da informação levou à emergência de um espaço de fluxos 

que, por sua vez, opera em uma temporalidade própria, caracterizada por uma supressão dos eventos 

cronológicos. A sociedade em rede é marcada pela aceleração, pelo imediatismo e pela 

instantaneidade, aspectos que hoje estão presentes em diversas plataformas digitais que, em 

consequência, constroem um cenário formado por momentos efêmeros e fragmentados. Neste 

contexto, o jornalismo também vem sendo modificado, buscando se adaptar às novas demandas do 

mercado que apontam cada vez mais para a utilização das ferramentas digitais para acesso à 

informação. O jornalismo, por si só, já é considerado um produto fragmentado, mas no ecossistema 

digital, sua narrativa é ainda mais desmembrada por meio de postagens em diferentes plataformas. 

Estas, por sua vez, contam com ferramentas para a produção de conteúdos voláteis, que possuem 

curta duração e que desaparecem após determinado período. Este fator contribui para o 

esquecimento contínuo, característica emergente neste processo de compressão do tempo. A 

proposta deste trabalho é debater como o fenômeno da aceleração do tempo e do esquecimento têm 

afetado o jornalismo, na medida em que este busca presença dentro das redes sociais como uma nova 

prática para se adaptar ao cenário digital. A partir de uma análise do Drops, noticiário no Instagram 

Stories do jornal O Estado de S. Paulo, busca-se discutir sobre as tendências jornalísticas neste 

ambiente relacionadas à aceleração do tempo. Observamos que a temporalidade jornalística, que 

sempre teve o presente como foco, passa a absorver, também, as temporalidades operantes no 

ecossistema reticular, voláteis e instantâneas. A notícia de agora deixa de ser nova no minuto seguinte, 

devido à efemeridade própria das plataformas de redes sociais, como no caso do Instagram Stories, e 

também por toda a oferta de conteúdos na esfera da internet que competem espaço com o jornalismo. 
 
Palavras-chave: fluxos; aceleração; efemeridade; Instagram Stories; jornalismo.  

 

NEWS IN 15 SECONDS: JOURNALISM IN THE LOGIC OF TIME ACCELERATION 

 

Abstract: The development of information technology led to the emergence of a space of flows that, 

on the other hand, operates within its own temporality, characterized by a suppression of 

chronological events. The network society is marked by acceleration, immediacy, and instantaneity, 

aspects that are present today in many digital platforms that, as a result, build a scenario of ephemeral 

and fragmented moments. In this context, journalism has also been modified, seeking to adapt to new 

market demands that increasingly point to the use of digital tools to access information. Journalism is 

already considered a fragmented product, but in the digital ecosystem, its narrative is even more 

dismembered through posts on different platforms. These platforms have tools for the production of 

volatile content, which have a short duration and also disappear after a certain period of time. This 

factor contributes to continuous forgetfulness, an emerging characteristic in this process of time 

compression. The aim of this paper is to debate how the phenomenon of time acceleration and 

forgetfulness has affected journalism, as it seeks presence within social media as a new practice to 

adapt to the digital scenario. Based on an analysis of Drops, a news program on Instagram Stories of 

the newspaper O Estado de S. Paulo, we wanted to discuss journalistic trends in this environment 

related to the acceleration of time. We observe that journalistic temporality, which has always had the 
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present as its focus, it's beginning to absorb the temporalities operating in the reticular ecosystem, 

volatile and instantaneous. The news of the current moment is no longer news in the very next minute, 

due to the ephemeral nature of social media platforms, as in the case of Instagram Stories, and also 

because of the entire offer of content on the internet sphere that is competing with journalism. 

 
Keywords: flows; acceleration; ephemerality; Instagram Stories; journalism.  

 

1 TEMPORALIDADES EMERGENTES DA INFORMAÇÃO EM REDE 

 

  A tecnologia da informação contribuiu para que diferentes setores da sociedade 

passassem a se organizar em redes, de forma que espaços industriais, comerciais e cidades se 

planejem ao redor de fluxos. Na era da informação, esta característica penetra as estruturas 

sociais e, pelos computadores, faz com que as distâncias físicas sejam superadas, contribuindo 

para emergência, então, de um “espaço de fluxos” (CASTELLS, 1999). 

Além disso, com a convergência dos meios a partir do desenvolvimento dos 

computadores e da internet, diferentes tarefas podem ser realizadas em um único dispositivo. 

Essas experiências no espaço de fluxos trouxeram uma nova necessidade em relação ao 

tempo. Com aparelhos que cabem nas mãos, o homem anseia cada vez mais pelo que é 

instantâneo e imediato. A aceleração suprimiu o tempo de tal forma que, conforme Castells 

(1999), levou a um intemporal, ou seja, uma temporalidade não linear, aleatória e eterna. É 

uma combinação de diversas temporalidades enquanto um usuário possui maior autonomia 

neste espaço. Ao assistir um filme na televisão, o indivíduo deve seguir o curso daquele canal, 

aguardando os intervalos comerciais e respeitando a duração da exibição. Se o espectador 

optar por ver a produção por meio de uma plataforma de streaming, essa relação se altera. 

Ele tem a possibilidade de pausar, voltar e avançar o vídeo. O próprio ato de escolher o que 

irá acompanhar demonstra a alteração dos fluxos temporais proveniente das mídias digitais. 

Como consequência, o presente passa a ser construído por fragmentos e efemeridades. 

Fator, este, que também é observado na prática jornalística. O jornalismo, por si só, já 

é considerado um produto fragmentado. As notícias são formadas por parcelas dos 

acontecimentos e por trechos de entrevistas, por exemplo. Mas no ecossistema digital, essa 

narrativa é ainda mais desmembrada. A reportagem completa é reduzida a publicações no 

Facebook, Twitter ou Instagram, por exemplo. Com o potencial de compartilhamento em 

rede, os fragmentos das notícias circulam pelo ecossistema digital sem que haja algum limite. 

Além disso, as narrativas jornalísticas caracterizam-se pela busca de uma “ultra-atualidade” 
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(BARBOSA, 2019). Com o vínculo da notícia à ideia de novidade, o jornalismo procura encurtar 

o tempo para a divulgação das informações. 

Neste cenário, as plataformas de redes sociais servem de exemplo sobre a lógica da 

aceleração. Novas ferramentas são desenvolvidas a fim de trazer conteúdos voláteis, 

produzidos para serem vistos apenas no momento presente. Com isso, entra mais uma 

característica do processo de compressão do tempo: o esquecimento contínuo. As imagens 

disponibilizadas são tomadas por outras que, por sua vez, também vão ficando para trás na 

esfera da internet. Em meio a conteúdos de amigos, influenciadores, artistas, empresas, entre 

diversos outros tipos de perfis, o jornalismo acaba disputando o mesmo espaço com uma 

ampla gama de informações. 

 

2 DESENVOLVIMENTO 

 

Buscamos verificar estes aspectos nas plataformas de redes sociais considerando o 

quanto estas adentraram a rotina de bilhões de pessoas em todo o mundo, e como também 

têm desempenhado função relevante na circulação de informação na atualidade. Em 2020, 

com o regime de isolamento social em diversos países, estas plataformas tiveram a taxa de 

crescimento mais rápida de usuários nos últimos três anos, de acordo com o Digital 2021, 

levantamento realizado pela agência We Are Social, em parceria com a plataforma de 

gerenciamento de mídias sociais Hootsuite. Cerca de 4,2 bilhões de pessoas utilizam as redes 

sociais digitais diariamente, ou seja, 53,6% da população mundial. No Brasil, a pesquisa aponta 

que 70,3% da população é usuária ativa das redes sociais, sendo que esta passa, em média, 3 

horas e 42 minutos diariamente nestas plataformas. 

Quando o tópico é sobre a utilização desses meios para se informar, a tendência de 

crescimento é semelhante. O Digital News Report 2020 demonstra que, em 2013, as redes 

sociais eram fontes de informação para 47% dos brasileiros, porém, esse número aumentou 

ao longo dos anos. Em 2020, foi para 67%, ultrapassando meios tradicionais como a televisão 

(66%) e o impresso (23%), sendo que este último teve uma queda de 27 pontos percentuais 

no período analisado. 

Abordando conceitos como aceleração e esquecimento, por meio de autores que se 

dedicaram a debater sobre temporalidade - Rossetti (2017), Barbosa (2019) e Chartier (2019) 

-, além de Castells (1999), que explica as modificações nos fluxos de informação da sociedade 
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em rede, este estudo busca entender os impactos da lógica da aceleração no jornalismo, ao 

passo que o mesmo se utiliza das ferramentas tecnológicas para atender novas demandas no 

ecossistema digital, que visam o imediatismo e a instantaneidade. Além das discussões sobre 

temporalidades, entender o funcionamento das plataformas de redes sociais também se faz 

necessário, à medida que o jornalismo apresenta uma tendência em utilizar essas plataformas 

para levar informação. Trabalhos de autores como Martino (2014) e Hallage (2018) também 

foram consultados para tratar da volatilidade nas plataformas de redes sociais, em especial, 

aquelas que contam com ferramentas próprias para conteúdos que ficam disponíveis por um 

período de 24 horas, como os stories do Instagram. 

Para verificar como os aspectos da aceleração temporal têm contribuído para novas 

tendências jornalísticas, o artigo se dedica a uma análise qualitativa da conta do jornal O 

Estado de S. Paulo no Instagram. O veículo possui uma iniciativa, “Drops”, tida como 

“noticiário interativo”, para levar informação aos seus seguidores da rede social. Em 

publicações de até 15 segundos, o jornal se utiliza de textos, fotos e vídeos para disponibilizar 

notícias nos stories de seu perfil. A iniciativa pode representar novos caminhos para o 

jornalismo, visto que se enquadra no desejo da sociedade em rede de compressão do tempo, 

ao mesmo tempo que os veículos buscam ter uma presença em plataformas cada vez mais 

utilizadas por diferentes públicos, no caso, as de redes sociais.  

Também buscamos uma análise quantitativa quanto ao aspecto do esquecimento. A 

função stories possui duração de até 15 segundos, e os conteúdos nela publicados são 

disponibilizados no perfil por até 24 horas. Por outro lado, o Instagram conta com a 

ferramenta “Destaques”, onde é possível agrupar e fixar stories já publicados, deixando-os 

disponíveis por tempo indeterminado. No caso, este período é definido por quem os publicou. 

Em uma análise de cinco dias da iniciativa do Estadão, buscamos verificar quantas publicações 

são incluídas nos destaques e quantas caem no esquecimento após o prazo de 24 horas. O 

objetivo é verificar, justamente, em qual medida esta tendência do apagamento do 

ecossistema digital está afetando o jornalismo praticado no Instagram Stories. 

 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A partir das observações do Drops do Estadão, percebe-se que o jornalismo, que 

sempre teve o presente como foco e buscou encurtar o tempo para divulgação das 
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informações, passa a absorver, também, as temporalidades voláteis e instantâneas, operantes 

no ecossistema reticular. A ampla oferta de conteúdos na internet e sua característica 

efêmera faz com as notícias deixem de ser novas no minuto seguinte após serem publicadas. 

As informações duram apenas no momento da leitura (BARBOSA, 2019) e se perdem na 

infinitude do espaço de fluxos. 

Por mais que as plataformas digitais contribuem para que o jornalismo esteja 

compartilhando o mesmo espaço que seus leitores, trazemos uma reflexão, ao final, sobre 

quais os efeitos da efemeridade das notícias que circulam neste ecossistema. Qual o futuro 

da qualidade da informação em meio às redes sociais, bem como do leitor que não se 

aprofunda nas reportagens? Se pelo jornalismo, o homem experiencia o mundo, como o 

cidadão irá conhecer este cenário apenas por fragmentos de notícias nas redes sociais? A 

leitura profunda contribui para o desenvolvimento do pensamento crítico (WOLF, 2019) e a 

informação qualificada possui papel fundamental neste quesito.  
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Resumo: Este artigo discute sobre o uso das redes sociais on-line pelas unidades de informação como 

uma estratégia de marketing que visa aproximar as bibliotecas de seus usuários a partir da presença 

on-line. Objetivou analisar o perfil da Biblioteca Antônio Cruz no Instagram observando alguns 

indicadores da plataforma, buscando, especificamente, caracterizar os seguidores do perfil, 

identificar a tipologia das publicações feitas e verificar o(s) conteúdo(s) que tem sido mais atrativo 

para os seguidores. No que se refere aos procedimentos metodológicos utilizados, classifica-se 

quanto aos fins como uma pesquisa descritiva e quanto aos meios foi utilizado o estudo de caso. Os 

dados coletados foram obtidos a partir de um levantamento feito no próprio perfil do Instagram da 

Biblioteca, sendo selecionadas para análise as publicações feitas no ano de 2020. Os resultados 

apresentam que os seguidores do perfil são em sua maioria da cidade de Natal e da Microrregião de 

Angicos (Lajes, Angicos, Afonso Bezerra e Pedra Preta). Ademais, dentre as categorias de análise das 

tipologias de publicações no perfil, observou-se a predominância de eventos, que inclui a divulgação 

de palestras, seminários, colóquios, entre outros promovidos pelo Campus Lajes, por outros campi e 

por outras instituições. Além disso, verificou-se que as postagens referentes à campanha de leitura 

#BoraLer apresentaram os melhores índices de engajamento dos seguidores do perfil. Diante disso, 

observa-se que as redes sociais on-line se apresentam como ferramentas necessárias para aproximar 

as bibliotecas que atuam tradicionalmente dos seus usuários reais e potenciais por meio da presença 

on-line, ademais, a disseminação da informação com valor agregado configura-se como elemento 

atrativo aos usuários. Diante disso, é necessário pontuar que além das diversas vantagens, o uso 

dessas redes traz também vários desafios como o desenvolvimento de novas competências pelo 

bibliotecário, a disponibilidade de equipe para o gerenciamento da plataforma e a criação de 

conteúdo, os quais precisam ser considerados e planejados para que se possa manter a presença 

ativa.  

 

Palavras-chave: Instagram; Mídia social; Rede social; Instituto Federal; Unidade de informação.  
 

INSTAGRAM AND LIBRARIES: THE CASE OF IFRN CAMPUS AVANÇADO LAJES 

 

Abstract: This article discusses the use of online social networks by information units as a marketing 

strategy that aims to bring libraries closer to their users through their online presence. It aimed to 

analyze the profile of the Antônio Cruz Library on Instagram, observing some platform indicators, 

specifically seeking to characterize the profile's followers, identify the typology of the publications 

made on the profile and verify the content(s) that have been most attractive to the followers. About 
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the methodological procedures used, the purposes are classified as descriptive research and the 

means used the case study. The collected data were obtained from a survey carried out on the 

Library's Instagram profile, and publications made in 2020 were selected for analysis. The results 

show that most of the profile's followers are mostly from the city of Natal and of the Microregion of 

Angicos (Lajes, Angicos, Afonso Bezerra and Pedra Preta). Furthermore, among the categories of 

analysis of the types of publications in the profile, there was a predominance of events, which 

include the dissemination of lectures, seminars, colloquiums, among others promoted by Campus 

Lajes, other campuses and other institutions. In addition, it was found that the posts referring to the 

#BoraLer reading campaign had the best engagement rates of the profile's followers. Therefore, it is 

observed that online social networks are presented as necessary tools to bring libraries that 

traditionally work closer to their actual and potential users through their online presence, moreover, 

the dissemination of value-added information is configured as an attractive element to users. 

Therefore, it is necessary to point out that, in addition to the various advantages, the use of these 

networks also brings several challenges such as the development of new skills by the librarian, the 

availability of a team to manage the platform and content creation, which need to be considered and 

planned to maintain an active presence. 

 

Keywords: Instagram; Social media; Social network; Federal Institute; Information unit.   
 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

No hodierno contexto, a diversidade de ferramentas da web 2.0 tem oportunizado 

aos indivíduos cada vez mais fazer uso das redes sociais on-line, as quais vem ganhando 

destaque e ampliando seu público. Neste contexto, a presença das bibliotecas no meio 

digital se faz necessária para que seja possível estar próxima aos seus usuários, fornecendo 

conteúdo informacional com valor agregado, atrativo e pertinente.  

Diante disso, muitas bibliotecas têm feito adesão ao uso das redes sociais on-line 

buscando aproximar-se dos seus usuários reais e potenciais, ampliando a oferta de serviços 

e disseminando sua imagem no meio digital. Assim, a Biblioteca Antônio Cruz, do Instituto 

Federal do Rio Grande do Norte (IFRN) - Campus Avançado Lajes, por meio do projeto de 

extensão “Entre livros e leituras”, realizado em 2019, especificamente com a ação do 

marketing digital, passa a ter um perfil no Instagram.  

Neste sentido, buscou-se desenvolver a presente pesquisa partindo do seguinte 

questionamento: Como tem sido utilizado o perfil do Instagram da Biblioteca Antônio Cruz? 

Para isso, estabeleceu-se como objetivo geral analisar o perfil da Biblioteca Antônio Cruz no 

Instagram observando alguns indicadores da plataforma. Especificamente, busca-se 

caracterizar os seguidores do perfil; identificar a tipologia das publicações feitas; e verificar 

o(s) conteúdo(s) que tem sido mais atrativo para os seguidores.  
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2 MARKETING DIGITAL, BIBLIOTECAS E INSTAGRAM: ESTRATÉGIAS POSSÍVEIS 

 

Buscando aproximar-se cada vez mais dos seus usuários, as bibliotecas têm feito uso 

das redes sociais on-line para estarem presentes no meio virtual. O marketing digital de 

unidades de informação se apresenta como uma importante estratégia a ser utilizada, 

possibilitando que as bibliotecas aumentem a atratividade dos usuários membros, 

disseminando exponencialmente seus produtos e serviços de informação e disponibilizando 

bibliotecários nas redes sociais, uma condição necessária para a imagem digital (NEVES, 

2018, p. 219). 

Diferentemente do marketing voltado a lucratividade, o marketing digital nas 

bibliotecas tem como principal objetivo disseminar e/ou satisfazer alguma necessidade de 

informação dos usuários. Assim, para obter resultados positivos, é necessário que as 

bibliotecas possam ir além e utilizem diversos métodos para atingir o público-alvo, como 

vídeos, áudios, textos e imagens que sejam atrativos e com valor agregado (GULKA; LUCAS; 

CORREA, 2018).  

Dentre as diversas formas de se realizar o marketing digital, uma delas é pelo uso das 

redes sociais on-line, seu crescimento vertiginoso e a presença cada vez maior dos usuários 

nelas, tem feito com que as unidades de informações também buscassem estar presentes 

nesse cenário. Dentre as diversas redes sociais on-line, pode-se citar: Instagram, Facebook, 

Pinterest, Twitter, YouTube. Considerando o escopo deste estudo é que será dado o enfoque 

ao Instagram, que tem sido uma das mais utilizadas e “sob uma perspectiva da Gestão de 

Unidades de Informação, o Instagram é uma forma de divulgação da biblioteca, podendo 

também ser utilizado para mensurar sua popularidade na Internet, nos websites de redes 

sociais” (GARCIA; SÁ, 2017, p. 110).  

 

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Os procedimentos metodológicos utilizados para o desenvolvimento desta pesquisa 

caracterizam-se quanto aos objetivos propostos como uma pesquisa descritiva que busca 

interpretar a realidade concreta das ações de uso do Instagram. Quanto aos meios utilizou-

se o estudo de caso, tendo como campo empírico de investigação o perfil do Instagram da 

Biblioteca do IFRN Campus Lajes. 
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Os dados coletados foram obtidos a partir do próprio perfil do Instagram da 

biblioteca, sendo selecionadas para análise as publicações feitas nos meses de janeiro a 

dezembro de 2020. A partir disso analisou-se: as postagens realizadas, as características da 

audiência (faixa etária, localização, gênero) e o engajamento (comentários, número de 

curtidas e publicações salvas). De posse dos dados, realizou-se a organização desses em uma 

tabela no Office Excel e procedeu-se as análises que seguem na próxima seção.  

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Após analisar os referidos dados dispostos no perfil da Biblioteca no Instagram, 

observou-se que os seguidores em sua maioria são alunos, ex-alunos, estudantes de outras 

escolas residentes ou não na cidade sede do Campus, como também munícipes que fazem 

parte da comunidade externa.  

No que se refere às localidades do público, verificou-se que cerca de 53% se 

concentram na capital do estado do Rio Grande do Norte, a cidade de Natal; 15% são da 

cidade de Lajes sendo o mesmo percentual equivalente à cidade de Angicos, 9% de Pedra 

Preta e 8% de Afonso Bezerra. Isso demonstra que o conteúdo disponibilizado pela página 

está atraindo não apenas a comunidade interna do Campus, como também tem chamado a 

atenção dos demais públicos presentes na rede social que tem interesse na leitura e nos 

conteúdos disponibilizados pela página. 

Buscou-se ainda identificar a tipologia das publicações feitas no perfil, assim, se 

estabeleceu algumas categorias para análise, a partir de uma observação prévia realizada 

nas postagens do feed, tais como: treinamentos, campanhas de leitura, eventos, datas 

comemorativas e outras. Desta forma, percebeu-se que a maioria das publicações feitas 

foram referentes a categoria evento, com 39%, a qual inclui a divulgação de palestras, 

seminários, colóquios, etc. promovidos pelo Campus Lajes, por outros campi e também por 

outras instituições. 

A segunda maior categoria foi a campanha de leitura, com 27%, a qual trata dos posts 

de indicações de leitura abrangendo a campanha de leitura #Boraler. As categorias de 

treinamento (10%), datas comemorativas (10%) e outros (13%) se mantiveram em um 

quantitativo muito próximo.  No que se refere ao indicador de engajamento, observa-se que 

os posts da campanha de leitura #Boraler, foram responsáveis por números significativos de 
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interação (curtidas e comentários), os quais foram avaliados como forma de entender e 

planejar novos conteúdos baseados no que o público interage com maior frequência no 

perfil. 

 

5 CONCLUSÃO 

 

A presença das bibliotecas nas redes sociais além de ser necessária para se comunicar 

com seus usuários, traz consigo alguns desafios como a disponibilidade de pessoal para o 

gerenciamento do perfil, criação de conteúdo e requer novas competências do bibliotecário.  

A partir das análises empreendidas, verifica-se que a presença digital da Biblioteca do 

IFRN Lajes no Instagram vem ganhando visibilidade e tem aumentado o número de 

seguidores, os quais são predominantes da cidade de Natal e da Microrregião de Angicos. 

Outrossim, é perceptível o alcance de resultados positivos para o nicho de conteúdo ao qual 

a página está presente, almejando aproximar cada vez mais o universo da biblioteca às 

pessoas e tornar as publicações e conteúdos compartilhados no perfil mais visto e atrativos.  

Assim, cabe frisar que o uso das ações de marketing digital junto com o bom 

desenvolvimento das demais ações, possibilita chegar a resultados cada vez mais positivos, 

dia após dia. Portanto, considera-se que essa discussão traz informações importantes, as 

quais podem colaborar com a autoavaliação das ações que estão sendo empreendidas, 

realização de ajustes ou padronização do que for considerado necessário. 
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