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À beira do curto-circuito: para onde
caminha a mídia na Era da Geração
Streaming?
A Internet alterou a maneira como
muitas gerações percebiam e interagiam com a
realidade. Do analógico ao digital, mergulhamos
em um concreto impalpável. Distâncias foram
suprimidas e a noção de tempo ﬁcou ainda
mais relativa. Nunca estivemos tão perto do
que se pensava tão longe. Não foram apenas
as informações que ganharam em volume e
velocidade, os afetos também se aproximaram,
se intensiﬁcaram, se reinventaram.
Esse período da história, no qual o livro
e os jornais, a TV e o rádio, as “nuvens” e os
smartphones convivem simultaneamente, tem
gerado mais dúvidas do que questionamentos,
mais perplexidade do que reação. Somos
bombardeados por informações sem
identiﬁcação de procedência todos os dias
e ajudamos a espalhá-las a partir de nossos
gostos e interesses pessoais em redes sociais
como WhatsApp, Instagram ou Facebook,
sem medir as consequências desse gesto
automatizado. Vivemos na era dos algoritmos,
que fazem a então ameaça do Big Brother à
privacidade, antecipada por George Orwell em
1949, parecer brincadeira de criança.
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Desde 2016, quando foi eleita a palavra
do ano pelo Oxford Language (2016), “pósverdade” traduz a ideia de que um fato pode
ser menos significativo do que a emoção
ou crenças pessoais. “As pessoas creem
obstinadamente em suas visões de mundo e
apenas procuram aceitar aquelas informações
que conﬁrmam suas crenças, que não são postas
em questionamento” (NOHARA, 2019, p. 86).
Massacrado por informações inverossímeis
e contraditórias, o cidadão desiste de tentar
discernir a agulha da verdade no palheiro
da mentira e passa a aceitar, ainda que
sem consciência plena disso, que tudo o
que resta é escolher, entre as versões e
narrativas, aquela que lhe traz segurança
emocional. A verdade, assim, perde a
primazia epistemológica nas discussões
públicas e passa a ser apenas um valor
entre outros, relativo e negociável, ao
passo que as emoções, por outro lado,
assumem uma renovada importância.
(D’ANCONA, 2018, p. 10)

Atualmente, mais da metade da
população mundial tem acesso à Internet.
Desde o ﬁm de 2018, 4,1 bilhões de pessoas
ao redor do mundo já estavam conectadas (ITU,
2019). No Brasil, este número chega a 126,3
milhões de usuários ou 69,8% dos brasileiros
(IBGE, 2018). Segundo o Instituto Reuters
(2019), 87% da população brasileira procuram
por notícias online e 77% realizam essa busca
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por meio de smartphones. 84% dos brasileiros
usam o WhatsApp para acessar qualquer tipo
de informação e 53% para o consumo de
notícias, seguido pelo uso das redes sociais:
Facebook (76% e 54% respectivamente),
YouTube (80% e 42%) e Instagram (54% e
26%). A interatividade instantânea e o baixo
custo ajudam a explicar o compartilhamento
de notícias via redes sociais, mensagens ou
e-mails por 58% da população.
A mídia foi sobremaneiramente
companhando esse processo e contribuindo
para compor o cenário. Silverstone (2005) já
havia observado que a política, assim como a
experiência da vida cotidiana, não pode mais
ser pensada fora de um quadro midiático.
Assim como, desde o século XVII, a
imprensa se desenvolveu como um
componente estruturante da sociedade (notadamente a europeia), na
medida em que esta buscava organizar, diversiﬁcadamente, as potencialidades da escrita a serviço de seus interesses múltiplos e frequentemente
contraditórios; assim também vemos
os processos de internacionalidade
midiatizante estimulando os modos
pelos quais a sociedade se comunica
e, em consequência, tentativamente
se organiza. (BRAGA, 2012, p. 37)

A chamada “Geração Streaming”
aprendeu a perceber o mundo e a se inserir
nele com esse contexto. Atualmente, a tela
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de um smartphone é muito mais familiar e
corriqueira do que um encontro com um parente
próximo. Passamos do modelo “um-todos” (com
os jornais, rádio e TV convencionais), centrado
em um emissor que enviava mensagens para
receptores supostamente passivos, para o
modelo “todos-todos” das redes sociais (LÉVY,
1999), embora, com a ressalva que o acesso à
tecnologia e ao ciberespaço ainda se mostre
bastante desigual dependendo da região e do
país (ITU, 2019).
A Internet e as redes sociais instauraram
uma lógica inédita imensamente
facilitadora para a publicação e o
compartilhamento. Tal lógica atingiu
seu pico a partir das mídias móveis que
permitem a publicação e interação de
qualquer ponto do espaço, no momento
em que se desejar. Qualquer pessoa
pode abrir um site, um blog ou um perﬁl
em quaisquer plataformas que quiser.
As mídias não são mais consumidas à
maneira que foi consolidada pelas mídias
massivas, hoje chamadas de mídias
convencionais. O verbo, a imagem e o
som, quase sempre juntos, são agora
criados, compartilhados, aceitos,
comentados ou atacados e defendidos
de numerosas maneiras, em diversas
plataformas, por milhões de pessoas.
(SANTAELLA, 2019, p. 30-31)

No artigo de Beatriz de Melo Castro,
Edenilson Mendes, Luan Coutinho, Maria
Paula Silveira Sousa, Thiago Felipe Nunes de
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Freitas e Cláudia Maria Arantes de Assis, da
Universidade Federal do Amapá (UNIFAP),
a ênfase é dada à narrativa longform,
na perspectiva do Slow Journalism, com
a problematização de conceitos como
transmídia e hipermídia, relacionando-os às
novas perspectivas de mercado de trabalho.
O jornalismo também é tema do artigo
de Antonio Lucas Costa e Patrícia Teixeira
Azevedo Wanderley, da mesma universidade,
que se debruçaram na análise do trabalho do
jornalista na produção do Inbound Marketing,
estratégia contemporânea que transforma o
cliente em leitor para resgatá-lo novamente
como cliente, tendo como resultado sua
adesão voluntária às redes sociais, sites
e outros meios de comunicação de uma
empresa.
Ainda na esteira dos trabalhos sobre
jornalismo, Alex da Mota Serrão e Jacks de
Mello Andrade Junior, da Universidade Estácio
de Macapá, nos remetem para um estudo
de caso da única agência de “clipagem” de
notícias do Amapá e para a importância do
clipping como estratégia de comunicação na
relação empresa e imprensa na atualidade.
Já o artigo de Ane Caroline Andrade
de Abreu e Jacks de Mello Andrade Junior,
da mesma universidade, mergulha na rotina
de produção jornalística e no mercado de
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trabalho em Macapá, por meio da análise de
um videodocumentário. O resultado aponta
para um cenário similar ao do restante do país:
proﬁssionais que acumulam diversas funções e
a gradativa desvalorização da proﬁssão.
Amanda Bastos, Railana Pantoja e Paulo
Vitor Giraldi Pires, da UNIFAP, nos provocam a
uma reﬂexão crítica sobre a ética jornalística ao
abordar o caso de um site que não seguiu com
vigor princípios básicos da proﬁssão, como a
checagem dos fatos e a responsabilidade social
da informação.
O artigo de Anita Flexa Rodrigues,
Karina Michelle dos Santos Lins e Paulo Vitor
Giraldi Pires, da mesma universidade, segue
também por essa linha ao abordar um tema
bastante delicado: o suicídio, e como ele vem
sendo tratado pela mídia amapaense de forma
pouca ética, como na reportagem “Um salto
para a morte”, com exposição da identidade
das vítimas ou de seus familiares.
O rádio, veículo que tem constantemente se reinventado com o advento da TV
e, posteriormente, da Internet, tem no artigo
de Anézia Maria Brito Lima, Beatriz de Melo
Castro, Benedita Monte da Costa, Maria Paula
Silveira Sousa, Thiago Felipe Nunes de Freitas
e Rafael Wagner dos Santos Costa, da UNIFAP,
uma análise da atual conjuntura das Rádios
de Frequência Modulada (FM) em Macapá e a
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relação que os ouvintes mantém com a programação local em tempos de interatividade.
Juliana Sena Alves e Jacks de Mello
Andrade Junior, da Faculdade Estácio de
Macapá, nos apresentam uma análise sobre
a experiência da Educomunicação. Como
a utilização das técnicas e tecnologias de
Comunicação e suas convergências como
catalisadores na construção do conhecimento
podem ser utilizadas em sala de aula? Os
autores nos trazem vários elementos para
reﬂetir sobre o tema.
Partindo para ficção, Leandro
Bezerra, Edenilson Mendes, Luan Coutinho
e Rafael Wagner dos Santos Costa, da
UNIFAP, tomando por base a série da Netflix:
“Demolidor”, contribuem com sua análise
para compreendermos a construção do
sentido através da leitura e interpretação
semiótica da imagem, por meio da dicotomia
“mocinho-vilão” presente também em cada
telespectador.
Antonio Lucas Pontes Costa, Ana Paula
Vilhena da Silva, Diego Balieiro Pereira, Lana
Caroline Santos Silva, Mauro Araújo da Costa
e Cláudia Maria Arantes de Assis, da UNIFAP, a
partir de uma análise da série inglesa de ﬁcção
cientíﬁca Black Mirror, chamam a atenção
para o comportamento das pessoas pautado
pela vivência na Internet e as consequências
desse fato para o cotidiano “palpável”.
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Já no artigo de Anézia Maria Brito Lima,
Benedita Monte da Costa, Jomar da Conceição
Magalhães Júnior, José Eduardo Lima de
Vasconcelos, Vithória Cristina Borges Barreto,
Cláudia Maria Arantes de Assis, da mesma
universidade, nos traz uma reﬂexão sobre o
ﬁlme interativo Bandersnatch, uma extensão
da série Black Mirror, questionando a liberdade
do consumidor no processo da tomada de
decisões, uma vez que todas as alternativas
seriam oferecidas pela plataforma digital.
Finalmente, Anézia Maria Brito Lima,
Beatriz de Melo Castro, Benedita Monte da
Costa, Thiago Felipe Nunes de Freitas e Rafael
Wagner dos Santos Costa, da UNIFAP, trilhando
por uma base semiótica, temos a análise do
ﬁlme Fahrenheit 451, lançado em maio de 2018,
escrito e dirigido por Ramin Bahrani. No drama,
a tecnologia é onipresente e os dispositivos
analógicos são considerados “drogas”, que
viciam as pessoas possibilitando formas
“perigosas” de pensar.
Temos, portanto, um leque de reﬂexões
e análises que nos permitem sobrevoar
novas práticas de comunicação a partir de
olhares inquietos de autores que também
nos interrogam: por onde, aﬁnal, queremos
e podemos seguir na “Era da Pós-verdade”?
Algumas pistas estão nas próximas
páginas.
Boa leitura!
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