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“A linguagem é o coração da Internet e o motor que aciona a característica de
interatividade na rede. A Internet não é apenas um fato tecnológico;
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e a sua principal moeda de troca
é a linguagem.”
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RESUMO
A pesquisa tem o propósito de analisar a linguagem utilizada na rede social digital Facebook,
a partir da hipótese de que a linguagem da comunicação institucional vem sendo
(re)configurada significativamente nas redes sociais digitais. Para tal, realizaram-se pesquisas
qualitativas para identificar conceitos que se entrelaçam com o tema do estudo e são
fundamentais para o seu desenvolvimento, tais como evolução da comunicação e da
linguagem; internet e redes sociais digitais, além dos estudos teóricos sobre as matrizes de
linguagem e pensamento; funções da linguagem; reconfiguração da linguagem; entre outros.
Foram feitas também pesquisas exploratórias pela escassez de reflexões sobre o tema e a
delimitação da amostra a ser analisada de duas fan pages das marcas Guaraná Antarctica e
Banco Itaú. Além disso, fez-se pesquisa descritiva, por meio da observação sistemática no
intervalo de tempo determinado por um mês – dezembro de 2013, sendo analisada a
linguagem utilizada nessas páginas pelos critérios de estilo linguístico, forma, conteúdo e
função da linguagem, para as consequentes considerações sobre os “objetos” analisados.
Dentre os resultados do trabalho, é apresentada como particularidade, no Facebook, a
presença das linguagens verbal, visual, sonora e suas hibridizações, e das funções referencial,
conativa e emotiva da linguagem, em uma espécie de unimídia que agrega interatividade e
hipertextualidade.
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ABSTRACT
The research aims to analyze the language used by communication professionals in the digital
social network Facebook, with the hypothesis that the language of institutional
communication is being reconfigured significantly by the digital social networks. For such,
qualitative research have done to identify concepts that are interwoven with the theme of the
study and are the keys to their development, such as development of communication and
language; internet and digital social networks, in addition to theoretical studies of arrays of
language and thought, language functions; reconfiguration of language; among others. And
also were made exploratory research by the scarcity of reflections on the theme and the
delimitation of the sample being analyzed two fan pages of brands Guaraná Antarctica and
Banco Itaú. Moreover, descriptive research have been done through systematic observation in
the time interval determined for one month – December 2013, being analyzed the language
used in these pages by the criteria of linguistic style, form, content and function of language,
to the consequent consideration of the "objects" analyzed. Among the results of the work is
presented as a particularity, in Facebook, the presence of verbal, visual, sonorous language
and their hybridizations, and referential, conative and emotive functions of language, in a kind
of unimídia that adds interactivity and hypertextuality.

Keywords: Language; Social Communication; Information and Communication Technology;
Forms of Communication; Digital Social Networks.

LISTA DE ILUSTRAÇÕES
Figura 1 – Tábula de argila com escrita pictográfica Suméria, Mesopotâmia ......................... 22
Figura 2 – Papiro do “Livro dos mortos” com textos em hieróglifos, Egito ............................ 22
Figura 3 – Relevo representando a leitura em rolo, Roma ....................................................... 34
Figura 4 – Gravura histórica de prensa ..................................................................................... 34
Figura 5 – Prensa de madeira ................................................................................................... 34
Figura 6 – Reprodução de página da “Bíblia de 24 linhas”...................................................... 35
Figura 7 – Processo comunicativo............................................................................................ 43
Figura 8 – Modelo de processo de comunicação ...................................................................... 44
Figura 9 – Comunicação integrada ........................................................................................... 45
Figura 10 – Ato de linguagem .................................................................................................. 59
Figura 11 – Esquema dos fatores fundamentais de comunicação ............................................ 86
Figura 12 – Esquema das funções da linguagem ...................................................................... 88
Figura 13 – Gráfico de crescimento do Facebook no Brasil .................................................. 107
Figura 14 – Página do Guaraná Antarctica ............................................................................. 109
Figura 15 – Seção “Sobre” da página do Guaraná Antarctica ................................................ 110
Figura 16 – Página do Banco Itaú. ......................................................................................... 112
Figura 17 – Seção “Sobre” da página do Banco Itaú ............................................................. 113
Figura 18 – Postagem de refeição com Guaraná .................................................................... 119
Figura 19 – Postagem da série “Tá na Mesa #ComGuarana” ................................................ 120

Figura 20 – Postagem “Ilusão de Ótica com Guaraná” .......................................................... 120
Figura 21 – Postagem frase sobre Amizade - Guaraná Antarctica ......................................... 121
Figura 22 – Postagem da série “DANDO UM GÁS NA HISTÓRIA” .................................. 122
Figura 23 – Postagem da série “BELAS REFLEXÕES” ....................................................... 123
Figura 24 – Postagem de “Ilusão de Ótica”... ......................................................................... 123
Figura 25 – Postagem de Ano Novo ....................................................................................... 124
Figura 26 – Postagem sobre amizade verdadeira ................................................................... 125
Figura 27 – Postagem de foto - série: “Sorte do dia” ............................................................. 126
Figura 28 – Postagem de vídeo “Surpresa no parque” ........................................................... 127
Figura 29 – Postagem de imagem Brasil X Croácia ............................................................... 127
Figura 30 – Postagem de nota indicativa ................................................................................ 128
Figura 31 – Postagem sobre doação de parte do imposto de renda ........................................ 129
Figura 32 – Postagem sobre ação do Itaú ............................................................................... 129
Figura 33 – Postagem “Leia para uma Criança” .................................................................... 130
Figura 34 – Postagem de vídeo “Torcida Brasileira” ............................................................. 131

Quadro 1 – Paradigmas formal e funcional .............................................................................. 28
Quadro 2 – Gramática formal e funcional ................................................................................ 29
Quadro 3 – Diferentes dimensões da comunicação .................................................................. 66
Quadro 4 – Análise comparativa das publicações: Aproximações e dicotomias ................... 133

LISTA DE TABELA
Tabela – Dados sobre quantidades de posts em dezembro/2013............................................ 131

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS
Abreviaturas:


ago.: Agosto.



ed.: Edição.



et al.: et alii (e outros).



Face: Facebook.



fev.: Fevereiro.



ibid.: ibidem (na mesma obra).



id.: idem (do mesmo autor).



jan.: Janeiro.



n.º: Número.



nov.: Novembro.



n.p.: Não Paginado.



op. cit.: opus citatum (na obra citada).



org.: Organização.



out.: Outubro.



p.: página.



post: Postagem.



pp.: páginas.



set.: Setembro.



s.l.: sine loco (sem local).



s.n.: sine nomine (sem nome da editora).



s.n.t.: Sem nota tipográfica.



vol.: Volume.

Siglas:


ANJ: Associação Nacional de Jornais.



ARPA: Advanced Research and Projects Agency (Agência de Pesquisas em Projetos
Avançados).



ARPANET: Advanced Research Projects Agency Network (Rede da ARPA).



CERN: Centre Européen poour Recherche Nucleaire (Centro Europeu para a Pesquisa
Nuclear).



DARPA: Defense Advanced Research Projects Agency (Agência de Projetos de
Pesquisa Avançada de Defesa).



ECA/USP: Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo.



ELP: Escola Linguística de Praga.



ENIAC: Calculadora e Integrador Numérico Eletrônico.



GA: Guaraná Antaarctica.



HD: Hard Disk (Disco Rígido).



MG: Minas Gerais.



NTICs: Novas Tecnologias de Comunicação e Informação.



SP: São Paulo.



ONGs: Organizações não Governamentais.



PR: Paraná.



RSDs: Redes Sociais Digitais.



UENF: Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro.



WWW: World Wide Web (Rede Mundial de Computadores).

SUMÁRIO
1 – INTRODUÇÃO ................................................................................................................ 15
2 – BREVE GÊNESE HISTÓRICA E CULTURAL DA LINGUAGEM E DA
COMUNICAÇÃO .................................................................................................................. 21
2.1 – A Linguagem e sua Origens .................................................................................... 21
2.2 – Estudo das Formas de Comunicação ..................................................................... 32
2.2.1 – Comunicação Institucional .......................................................................... 40
2.3 – Linguagem e Comunicação Rumo ao Ciberespaço .............................................. 46
2.4 – Redes Sociais Digitais como Mídia Social ............................................................. 67
3

–

PERCURSOS

LITERÁRIOS:

A

REVISITAÇÃO

DE

POSTULADOS

CIENTÍFICOS ........................................................................................................................ 76
3.1 – Abordagem da Teoria de Matrizes de Linguagem ............................................... 76
3.2 – A Teoria das Funções da Linguagem..................................................................... 85
3.3 – A (Re)Configuração da Linguagem a partir da Comunicação Mediada pelo
Computador ...................................................................................................................... 88
4 – O UNIVERSO EM REDES DE INTERAÇÃO ........................................................... 101
4.1 – Rede Social Digital ................................................................................................. 101
4.1.1 – O Universo de Análise: Facebook............................................................. 104
4.1.1.1 – A Fan Page do Guaraná Antarctica ......................................... 108
4.1.1.2 – A Fan Page do Banco Itaú ......................................................... 110
5 – METODOLOGIA E ANÁLISE DOS OBJETOS ....................................................... 114
5.1 – O Desenvolvimento da Pesquisa ........................................................................... 114
5.2 – Resultados Alcançados: Observação do Corpus ................................................ 117

6 – CONSIDERAÇÕES FINAIS ......................................................................................... 136

REFERÊNCIAS ................................................................................................................... 141
ANEXOS ............................................................................................................................... 148

15

1 – INTRODUÇÃO
Discutir a linguagem sob a perspectiva de sua (re)configuração é um desafio. Mais do que
constatar, tal análise busca aflorar reflexões sobre o assunto e as emergências evidentes na
situação atual do ciberespaço. Com isso, nesta parte, são feitas as considerações iniciais em
relação ao tema, tendo a perspectiva de mostrar o universo de análise. Em seguida, apresentase a questão norteadora para, então, apontar a hipótese, a justificativa e os objetivos da
pesquisa. Além disso, indica-se a metodologia utilizada, alguns desafios da pesquisa e a
validação do termo “reconfiguração da linguagem”.
A história da evolução humana sempre esteve atrelada às formas de comunicação
desde a linguagem gestual e pictórica, à era da fala e da escrita até, mais recentemente, à era
da informação1. Assim, a informação que vem sendo transmitida por vários veículos de
comunicação tornou-se ainda mais presente na vida do ser humano a partir dos meios
eletrônicos.
Com as inovações tecnológicas e o desenvolvimento de interfaces comunicacionais, o
espaço virtual vem sendo amplamente difundido. Nesse novo ambiente, a sociedade
contemporânea depara-se com novos paradigmas que exigem mudanças, inclusive de
comportamento.
O advento da comunicação mediada pelo computador muda profundamente as formas
de organização, identidade, conversação e mobilização social. Assim o ciberespaço possibilita
outras capacidades. É um mundo aberto a todos (ou a quase todos que têm acesso a ele, dadas
as divergências sociais e econômicas), no qual as informações lançadas na rede percorrem o
mundo de uma ponta a outra em questão de segundos. Ao cibernauta é apresentada uma rede
quase infinita de informações que podem ser utilizadas de inúmeras maneiras. Esse ambiente
inventa uma nova interação, conforme avalia o filósofo da informação francês Pierre Lévy
(2011): comunicação em tempo quase real, novas perspectivas de espaço-tempo (mutantes),

1

Termo utilizado por Peter Drucker em 1959, considerado o pai da administração moderna, para classificar a era
após a revolução industrial (no final do século XVIII com a máquina a vapor e o trabalho mecanicista),
destacando que o conhecimento já estava sendo mais valorizado do que o trabalho simplesmente operacional e a
criação dos primeiros computadores, em meados da década de 1940. Em 2004, o sociólogo e educador argentino
Jorge Werthein atualiza o paradigma chamando de era da nova sociedade informatizada.
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velocidades qualitativamente novas, junção de várias mídias - unimídia2, ou seja, um mundo
vertiginoso de possibilidades3.
Com o desenvolvimento da internet4, potencializada pela era World Wide Web WWW, as redes sociais, que já faziam parte da sociedade, foram atualizadas no meio digital.
No ciberespaço, essas redes são complexificadas por serem apropriadas por um novo meio
através do qual ocorre a interação mediada pelo computador (RECUERO, 2010). Apesar de o
modelo emissor e receptor continuar o mesmo, o canal muda e potencializa as formas de
interação. O receptor “passivo” pode assumir o papel de emissor e vice-versa num diálogo
instantâneo, ou quase, totalmente diferente da dinâmica que ocorria com as mídias anteriores
– rádio e televisão.
A troca de informações ganha novo status e acontece efervescentemente nos meios
digitais. De olho no mercado e já percebendo esse movimento crescente para as redes sociais
digitais – RSDs, as organizações empresariais começam a utilizar essa mídia para a
comunicação. Cabe investigar como estão se organizando para fazerem parte dessa tendência
comunicacional.
Dentre a gama de assuntos a serem abordados, destaca-se o objeto de estudo desse
trabalho: a comunicação organizacional5 nas redes sociais digitais – uma ação que se faz cada
fez mais presente na rede - sendo matriz do estudo a linguagem utilizada pelas instituições
nessa mídia.
Como já mencionado, as redes sociais digitais inauguram uma nova dimensão espaçotemporal. Nesse tempo de comunicação digital, no qual as mudanças acontecem a todo
2

Termo cunhado por Lévy (2010, p.68): “... se desejamos designar de maneira clara a confluência de mídias
separadas em direção à mesma rede digital integrada, deveríamos usar de preferência a palavra ‘unimídia’. O
termo multimídia pode induzir ao erro, já que parece indicar uma variedade de suportes ou canais, ao passo que a
tendência de fundo vai, ao contrário, rumo à interconexão e à integração.”
3
Nízia Villaça (2002, p. 107), pesquisadora na área de mídia e mediações socioculturais, apresenta essa ideia ao
definir que o hipertexto conduz o leitor a um vertiginoso delírio de possibilidades.
4
As palavras internet e web não são sinônimas. A internet é uma rede de hardware e software, cujos primeiros
nós foram estabelecidos nos EUA, no final dos anos 1960 pela DARPA (Defense Advanced Research Projects
Agency - Agência de Projetos de Pesquisa Avançada de Defesa) com objetivo militar. A World Wide Web foi
criada mais tarde e corresponde a apenas uma parcela de informações disponíveis na internet, cujo acesso
depende de softwares específicos geralmente denominados navegadores, ou browsers (como Safari, Firefox,
Internet Explorer, Chrome, etc.). Fonte: Recuero, 2012, p. 139.
5
Expressão equivalente, nesse estudo, à comunicação social e à comunicação institucional. Considerando,
conforme avalia Kunsch (2003, p. 164, 165): a comunicação institucional não se reduz a uma simples divulgação
institucional e de marcas, e sim compartilha informações de interesse público sobre os atributos organizacionais
(missão, visão, valores, filosofia e políticas) e objetiva conquistar a simpatia, credibilidade e confiança,
realizando influência político-social. Reafirma-se que é preciso interagir com o público sem se restringir como
uma “emissora de marcas”. Nessa perspectiva, a instituição é um sujeito consciente, pensando e dirigindo a sua
produção.
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momento, tanto a prática quanto o estudo desse assunto contemporâneo tornam-se cada vez
mais desafiantes.
A interação ocorre em um ambiente comunicacional em que o virtual e o real
confundem-se e em que, agora, a vida - seja dos indivíduos, da sociedade ou de suas
organizações - é situada e sustentada pela presença nesse espaço. Existe quase uma exclusão
ou decreto de desenvolvimento aniquilado, neste último enquadrando-se principalmente as
instituições, para os atores sociais que vivem ausentes do ciberespaço.
Nesse ínterim, buscam-se desenvolver reflexões que possam compreender a
problemática identificada: De que forma a linguagem da comunicação institucional vem
sendo (re)configurada em função da migração das organizações para as redes sociais digitais?
Diante do exposto, é levantada a hipótese de que a linguagem da comunicação
institucional vem sendo (re)configurada significativamente nas redes sociais digitais. No caso
do Facebook, utilizam-se menos a persuasão e o enaltecimento da empresa para a
comunicação institucional e de marca com informações de interesse público – seguindo o
formato de notas rápidas (que mesclam texto, imagem, vídeos e links) – mas, principalmente,
busca-se a interação imediata com os públicos de interesse da empresa para manter uma
relação mais próxima, transparente e conquistar a simpatia, a credibilidade e a confiança do
público, utilizando uma linguagem não-linear de caráter interativo e hipertextual.
A possibilidade de interação com novas condições espaço-temporais vem chamando a
atenção para as diversas formas potenciais de se comunicar utilizando a internet. Tão presente
dentro e fora das organizações e já sendo reconhecida como instrumento fundamental para
fortalecimento e crescimento da empresa, a comunicação constitui-se como uma estratégia,
necessitando ser mais compreendida.
Em tempos de globalização, nos quais as sociedades do mundo inteiro passam a estar
conectadas, é imposta aos homens a busca incessante pela compreensão das transformações
que ocorrem na contemporaneidade. Tais mudanças afetam diretamente as formas de
comunicação, e os profissionais da área devem assumir o papel de analisar criticamente as
comunicações que vêm surgindo, percorrendo sobretudo as transformações ocorridas com a
linguagem – mola propulsora da comunicação.
As redes sociais digitais estão crescendo rapidamente conquistando os brasileiros. O
crescimento está acontecendo também na utilização pelas organizações, o que favorece o
interesse por verificar como essas mídias digitais estão sendo utilizadas pelos profissionais de
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comunicação e, principalmente, quais mudanças provocam na linguagem da comunicação
institucional.
Ponto fulcral que vem ao encontro da finalidade do programa em Cognição e
Linguagem pelo fato de a pesquisa ser fundamentalmente interdisciplinar, subordinando-se à
linha de “Pesquisas Interdisciplinares em Comunicação, Educação e Novas Tecnologias da
Informação”. Parte-se do entendimento de que cognição e linguagem são indissociáveis e de
que o processo de conhecimento, sob o ponto de vista interno da pesquisa, envolve tanto os
aspectos subjetivos (atenção, percepção, memória, raciocínio, juízo, imaginação, pensamento)
quanto os processos socioculturais.
O estudo da linguagem também é valioso para a conscientização sobre os problemas
que cercam a linguagem e as possíveis aplicações do estudo linguístico, sendo a mais
importante o conhecimento da ligação entre linguagem e pensamento. O estudo da linguagem
contribui para a compreensão do raciocínio e do comportamento humano, tanto na perspectiva
do indivíduo como nas relações interpessoais para entender as relações sociais entre o sujeito
e o outro. “É impossível conceber um ser racional, ou uma sociedade, sem implicar a
existência da linguagem.” (CRYSTAL, 1973, p.42).
Além disso, as análises das mudanças que ocorrem na sociedade contribuem de certa
forma para impulsionar e/ou explicar essas transformações do mundo contemporâneo, sendo
importante para enriquecer as discussões acadêmicas e sociais.
Como forma de delimitar o que se pretende com tal estudo, apresentam-se os seguintes
objetivos:
1 – Geral:
Analisar a linguagem utilizada nas fan pages do Facebook.

2 – Específicos:
a) Abordar a evolução da linguagem e das formas de comunicação para compreender o
processo de (re)configuração no ciberespaço;
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b) Caracterizar as (re)configurações ocorridas com a linguagem usada nas fan pages6
das marcas Guaraná Antarctica e Banco Itaú, analisadas pelo tempo determinado por
um mês a partir dos critérios de estilo linguístico, forma, conteúdo e função da
linguagem;
c) Verificar as intenções pretendidas com essa linguagem na referida rede social
digital.
Para a tessitura da dissertação, faz-se necessário o desdobramento de conceitos que
permeiem este trabalho, assumindo, quanto ao problema, o desenvolvimento de pesquisa
qualitativa por meio de revisões bibliográficas e, quanto aos objetivos, pesquisa exploratória
como forma de levantamento bibliográfico e estudo de caso do corpus. Na parte 5, é possível
conhecer de forma detalhada a metodologia e os critérios considerados para delimitar as fan
pages das marcas Guaraná Antarctica e Banco Itaú como “objetos” de análise. Além disso, é
utilizada a pesquisa descritiva – por meio de observação sistemática no intervalo de tempo
determinado por um mês, sendo analisados o estilo linguístico, a forma, o conteúdo e a função
da linguagem – como subsídio imprescindível para amparar a pesquisa, indo além das teorias
pelo caráter prático e dinâmico das redes sociais digitais.
Em meio a tantas dificuldades de referências bibliográficas que foquem a temática do
trabalho – escassez atrelada também à atualidade do tema e à rapidez com que a internet se
atualiza –, ressalta-se o aproveitamento de trabalhos relevantes como os dos linguistas Roman
Jakobson e Lucia Santaella, os do filósofo da informação Pierre Lévy, os do pesquisador da
área de comunicação Mauro Sousa, os do linguista David Crystal e os do teórico social e
cultural da informação eletronicamente mediada Mark Poster. Desta maneira, tais estudos
contribuem para afinar uma metodologia que dê conta da pesquisa.
Para além da metodologia, a revisão da literatura contribui ainda para a reafirmação do
trabalho, sendo possível falar em (re)configuração da linguagem pela propriedade com que o
autor Mark Poster trata do assunto. A pesquisa foi idealizada, bem como o seu título, antes
mesmo de se saber que o conceito de “reconfiguração da linguagem” já estava sendo estudado
pelo pesquisador sob a perspectiva sociológica. O fato é que tal descoberta a posteriori
6

São páginas do Facebook com uma interface específica para que figuras públicas e organizações compartilhem
suas histórias e criem um diálogo significativo com seus fãs. Ao contrário do perfil com assinantes, a fan page
permite número ilimitado de fãs/seguidores; opção de mais de uma pessoa administrar a página; informações
sobre dados demográficos e atividade dos fãs; guias e aplicativos personalizados; atualizações direcionadas para
locais e idiomas; promoção com anúncios e histórias patrocinadas. Fonte: Facebook - https://fbcdn-dragona.akamaihd.net/cfs-ak-snc6/84994/946/422266804476189-/PagesGuide_final_PT.pdf - https://www.facebook.
com/#!/FacebookBrasil/app_271800242838919 - acesso em 17 nov. 2012.
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legitimou o estudo. Há também outros trabalhos que vão em direção a essa vertente
(linguagem da internet), utilizando outros termos como “revolução da linguagem”, por David
Crystal, e “novas linguagens”, por Mauro Sousa.
Outra necessidade foi o teste do método escolhido. Em busca de critérios que
auxiliassem a análise de maneira eficaz e que produzissem informações para gerar
conhecimento, elegeu-se analisar o estilo linguístico, a forma, o conteúdo e a função da
linguagem da comunicação institucional no Facebook para, a partir desta, refletir sobre os
efeitos que essa reconfiguração pode causar. Por isso, em outubro e novembro de 2012, fezse, para testagem do método escolhido, uma breve análise das fan pages do Guaraná
Antarctica e do Banco Itaú. Tal análise é abordada na parte 5.
A dissertação evidencia a apresentação da história da linguagem e da comunicação
para abordar as transformações ao longo do tempo e compreender a (re)configuração da
linguagem com a internet. Assim, as partes perfazem a contextualização do tema a ser
estudado (introdução) para, em seguida, apresentar o recorte histórico e cultural da evolução
da linguagem e das formas de comunicação até as Redes Sociais Digitais – percurso
fundamental para apresentar algumas mudanças por que a linguagem e a comunicação vêm
passando ao longo dos anos e o impacto que a internet causou, além de contribuir para a
afirmação do processo legítimo de (re)configuração da linguagem (parte 2). Atrelada a esse
cenário surge a disciplina: Linguística da Internet.
Após esse panorama, são apresentadas, na seção 3, as teorias que validam a pesquisa,
contribuindo com as análises do estilo de linguagem a partir da teoria de matrizes de
linguagem e pensamento de Lucia Santaella, da função da linguagem com Roman Jakobson e
as reflexões sobre a (re)configuração da linguagem com Mark Poster, David Crystal e Mauro
Sousa. Na parte 4, aborda-se o universo de análise e o corpus (amostra) a ser analisado:
Facebook → páginas do Guaraná Antarctica e do Banco Itaú. Em seguida, explica-se a
metodologia escolhida, bem como se aprofundam as análises dos objetos (parte 5) para então
apresentar as considerações finais. Por fim, estão as referências e os anexos.
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2 – BREVE GÊNESE HISTÓRICA E CULTURAL DA
LINGUAGEM E DA COMUNICAÇÃO
Para o desenvolvimento da pesquisa, buscaram-se subsídios em duas dimensões da vida em
sociedade: a história e a cultura. Como retratar uma (re)configuração subentende que algo foi
configurado. Neste caso, a linguagem foi fundamentada, por meio de um percurso histórico
com suas respectivas transformações, sobretudo, no que diz respeito às formas de
comunicação até o momento atual. Apesar dessa escolha de apresentação temática, não é o
objetivo principal tecer comparações entre tais linguagens “configurada” e “reconfigurada”.
Nesta parte, faz-se, inicialmente, uma breve abordagem dos principais conceitos que se
enlaçam com a pesquisa, como a evolução da comunicação e da linguagem; a internet (como
dispositivo e ambiente de interação) e as redes sociais digitais, dentre outros.

2.1 – A Linguagem e suas Origens
A história da linguagem confunde-se com o próprio desenvolvimento humano e por
isso existem poucos registros que demarcam fielmente seu desenvolvimento. O que se supõe,
em concordância com alguns teóricos, é que as expressões foram criadas pela necessidade de
o ser humano exprimir seus sentimentos e se comunicar. Com isso, os poucos registros
apontam o surgimento na pré-história7 entre 500.000 a.C. a 4.000 a.C. da linguagem gestual;
pictórica (pinturas rupestres); oral8 e escrita: escrita cuneiforme - pictograma, feita na pedra
com o auxílio de objetos em formato de cunha, surgiu 4.000 a.C. com os Sumérios da
civilização mesopotâmica, como na Figura 1; hieróglifos – surgiu por volta de 3.000 a.C. no
Egito, Figura 2. O aparecimento da escrita marca, de certa forma, o início da História, pois se
criam arquivos que registram e datam os acontecimentos.

7

Apesar de a pré-história se iniciar com o surgimento do homem na Terra há cerca de 5 milhões de anos (para o
Evolucionismo com o mais antigo hominídeo o australopithecus), indica-se o período de 500.000 a 4.000 a.C.
para o surgimento da(s) linguagem(ns). Fonte: O Homem na História. Disponível em
http://www.historiadomundo.com.br/idade-moderna/homem-historia.htm. Acesso em 08 ago. 2013.
8
Acredita-se que “na época do homo sapiens e do advento da arte gráfica, os sistemas de comunicação oral
tivessem progredido mais do que 80.000 anos antes com o homem de Neanderthal. Mas o certo é que uma
modificação substancial tenha acontecido somente no Neolítico – mais ou menos entre 6.000 e 3.000 a.C. –
quando o homem passou de caçador a agricultor e criador (o termo ‘revolução neolítica’, que se usa comumente,
indica o quanto esta descoberta foi fundamental para a história da humanidade).” Fonte: GIOVANNINI, 1987, p.
27.
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Aproximadamente em 1.500 a.C., na Mesopotâmia, sacerdotes e mercadores
selecionaram 29 caracteres usados pelos babilônicos e atribuíram a cada um deles um valor
fonético, chegava-se finalmente à escrita fonográfica ou alfabética. Outro alfabeto foi
estabelecido pelos fenícios por volta do final do século XII a.C., com 22 sinais que indicavam
consoantes (as vogais foram anexadas pelos gregos), definido como linear, ao contrário da
cuneiforme, pela maneira como eram traçadas as letras com linhas, retas ou curvas,
desenhadas com uma pena ou pincel com tinta sobre superfície relativamente plana. Este daria
origem às escritas grega e romana, entre outras, sendo considerado o antepassado do alfabeto
moderno. Conforme Giovannini (1987), por motivos econômicos, chegou-se à escrita. A
maioria dos produtos em circulação acabava como tributo ao deus da cidade, por isso a
necessidade de um sistema de controle e de contabilidade, administrado pelos sacerdotes.

Figura 1 – Tábula de argila com escrita pictográfica Suméria, Mesopotâmia.
Fonte: Giovannini (1987, p. 351).

Figura 2 – Papiro do “Livro dos mortos” com textos em hieróglifos, Egito.
Fonte: Google Imagens.

Para o estudo da linguagem, alguns autores embasarão o recorte histórico, como a
estudiosa de Língua Portuguesa com ênfase em coordenação, subordinação e funcionalismo
Arlete Nepomuceno et al. (2009); o linguista brasileiro Carlos Alberto Faraco (2005); o
filósofo brasileiro Danilo Marcondes (2009); o linguista britânico David Crystal (1973); o
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jornalista italiano Giovanni Giovannini (1987); a filósofa brasileira Inês Araújo (2004); a
linguista brasileira Maria Helena Neves, (2007, 2000, 1997, 1994); entre outros.
Mantém-se o foco na Linguística Moderna, sem desconsiderar as relevantes
contribuições dos estudos tradicionais da linguagem clássica que na maioria das culturas
primitivas (e em algumas menos primitivas) tinha-se a convicção de que uma divindade criou
a linguagem (Deus que deu a Adão o poder de dar nome às coisas; o deus Toth – criador da
fala e da escrita para os Egípcios; o deus Nabu inventor da linguagem para os Babilônios;
uma tartaruga com marcas no dorso foi enviada pelo céu para trazer a escrita para os
Chineses; Odin – o autor da escrita rúnica pela saga Islandesa; Brama deu o conhecimento da
escrita aos hindus) e que desde Platão esteve associada à Filosofia (CRYSTAL, 1973). Podese constatar que várias dessas concepções tradicionais estiveram associadas a diversas escolas
de pensamento, como aponta Crystal (1973, pp. 49, 50):
[...] Há ideias acerca da estrutura da frase que vêm de Aristóteles e Platão, conceitos
sobre as partes do discurso que têm origem nos gramáticos estóicos, hipóteses sobre
a natureza do significado que derivam dos debates escolásticos da Idade Média,
ideias acerca da relação entre a linguagem e o pensamento com origem nas
controvérsias filosóficas do século XVII entre os racionalistas e os empiristas, ideias
acerca da correcção na linguagem que vêm das gramáticas inglesas do século XVIII
e ideias acerca da história da linguagem que derivam da insistência dada, no século
XIX, à filologia comparativa. [...]
Não é difícil descobrir os grandes temas e posições que indicam a ancestralidade
respeitável e a história variada do estudo da linguagem. A linguagem tem estado
sempre tão estreitamente associada com a filosofia, a lógica, a retórica, o ensino de
línguas, a crítica literária e a religião que é raro encontrar um grande pensador de
qualquer período que em qualquer ponto de sua obra não faça comentários sobre o
papel da linguagem em relação com as suas ideias. [...]

O autor ainda acentua que a falha de toda abordagem tradicional foi a falta de clareza
dos critérios de análise, de seleção dos dados (metodologia) etc, o que não implica concluir
que essas gramáticas contenham descrições equivocadas da linguagem, mas que por falta de
caráter metodológico explícito as “suas formulações não podem ser interpretadas nem
coerentemente nem claramente.” (CRYSTAL, 1973, p. 106).
Na Europa do século XIX, os estudos da linguagem privilegiavam a análise históricocomparativa das línguas indo-europeias, preocupando-se em encontrar suas raízes comuns e
em traçar seu desenvolvimento para reconstituir a língua-mãe. Com a descoberta dos
sânscritos pela comparação do Grego e do Latim, os comparatistas mostraram o avanço
científico da linguística em relação às outras ciências.
No final do século XIX e início do século XX, com os chamados neogramáticos, os
estudos comparativos voltaram seu olhar para o presente, e a comparação entre línguas vivas
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passou a ser o seu objeto. Influenciada pelas ciências naturais, a linguística de então propôs
leis fonéticas de evolução de uma língua, ao lado do estudo da organização social que teria
dado certa organização ao vocabulário. O movimento neogramático criticava a concepção
naturalista da língua, pois a via como possuidora de uma existência independente. Para os
neogramáticos, a língua existe no indivíduo, e as mudanças se originam nele, daí a
importância do estudo também das línguas vivas atuais, apreendendo a natureza das
mudanças, e não apenas reconstruindo estágios remotos das línguas como fizeram os
comparatistas.
Na Europa, houve um desenvolvimento paralelo da linguística estrutural, influenciada
por Ferdinand de Saussure, que começou suas pesquisas como neogramático, sendo
considerado o pai da linguística moderna. O estudioso foi responsável por dar ao estudo da
língua um caráter científico, pois se preocupou em constituir um corpus e definir o real objeto
de estudo linguístico, além de instaurar uma nova visão da língua livre de concepções
filosóficas ou religiosas, vista a partir dele como sistema, como consta na publicação póstuma
e inacabada Curso de Linguística Geral, publicada em 1916 (três anos após sua morte).
De acordo com Saussure (2006, p. 26), o fenômeno linguístico possui dupla essência,
correspondente e interdependente, essa é sua primeira distinção fundamental: - língua ou
langue, o lado social, que é homogêneo, sistemático, abstrato, constante, produto (constitui o
“sistema linguístico”); e – fala ou parole, o lado individual, que é heterogêneo, assistemático,
concreto, variável, produção (consiste de elementos fisiológicos e acústicos – fonemas). Pelo
caráter variável e momentâneo da fala, Saussure privilegia a língua, característica de todo o
estruturalismo (de forma abrangente, o formalismo) que busca com o estudo das línguas uma
descrição satisfatória da estrutura geral da linguagem. Saussure (ibid., p. 16), após
fundamentar as duas faces do fenômeno linguístico, postula:
4.º A cada instante, a linguagem implica ao mesmo tempo um sistema estabelecido e
uma evolução: a cada instante, ela é uma instituição atual e um produto do passado.
Parece fácil, à primeira vista, distinguir entre esses sistemas e sua história, entre
aquilo que ele é e o que foi; na realidade, a relação que une ambas as coisas é tão
íntima que se faz difícil separá-las. Seria a questão simples se se considerasse o
fenômeno linguístico em suas origens; se, por exemplo, começássemos por estudar a
linguagem das crianças? Não, pois é uma ideia bastante falsa crer que em matéria de
linguagem o problema das origens difira do das condições permanentes; não se sairá
mais do círculo vicioso, então.

Ao contrário da perspectiva histórica da linguagem do século XIX, Saussure acentuou
a relevância de conceber a linguagem em perspectivas distintas, que são as seguintes:
linguística sincrônica que entende a linguagem como totalidade viva que existe em “estado”
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em um determinado período de tempo (um état de langue), ex.: acúmulo de ações linguísticas
de uma comunidade, ou parte dela, por um determinado tempo; linguística diacrônica que
considera o material histórico, tendo por objeto a evolução de uma língua ao longo dos
tempos, ex.: a evolução do inglês antigo para o inglês médio. A partir dos trabalhos de
Jakobson, passa-se a situar pontos de interseção entre a sincronia e a diacronia, pois a
mudança em um sistema linguístico é um fator a ser considerado quando se tenta indicar a
competência linguística. Evidentemente que a distinção de Saussure fez-se necessária para
convencer os linguistas que até então ignoravam a excelência do ponto de vista sincrônico.
Este fato foi relevante para provocar maior atenção para a linguagem “viva” e o discurso
(CRYSTAL, 1973, pp. 193, 194, 195).
Marcondes (2009) discorre que, para Saussure, o objeto de estudo da linguística geral
é a língua enquanto sistema, sendo entendida primeiramente em um sentido sincrônico ou
descritivo, e não diacrônico ou evolutivo como era predominante. Assim, esses dois eixos
devem ser considerados separadamente. Considerar, então, a língua como sistema de signos
significa analisar a linguagem sem rotulá-la como representação mental do real ou como
comunicação, porém como um sistema de organização interna em que, a partir dele, o
significado dos signos se constitui, sendo possível a referência e a comunicação. E acentua
(ibid., pp. 88, 89):
[...] Conceitos podem ser considerados entidades linguísticas apenas enquanto
relacionados a sons. Segundo Saussure, “o signo linguístico une não uma coisa e
uma palavra, mas um conceito e uma imagem acústica”.
É nesse sentido que deve ser entendida a distinção entre significado (signifié) e
significante (significant), que unidos constituem o signo, sendo que essa união é
arbitrária, ou seja, não há nada em comum entre o conceito e o conjunto de sons que
constitui o significante. (grifo do autor).

Para Neves (1997, pp. 59-60), a ideia de sistema configura uma teoria da língua
enquanto escolha, e isso implica a consideração de escolhas entre os termos do paradigma, a
partir da ideia de que escolha produz significado. Assim as escolhas estão no nível
paradigmático, já as cadeias de relação estão no nível sintagmático. Esse processo produz um
texto que pode ser caracterizado como uma representação do sistema social e linguístico.
Duas correntes linguísticas, do final do século XIX à segunda metade do século XX,
foram desenvolvidas: os estudos estruturalistas (com Boas, Sapir e Bloomfield) e os gerativotransformacionalistas (Chomsky). Apesar de o gerativismo de Chomsky ser visto como uma
reação à escola anteriormente dominante (o descritivismo pós-bloomfieldiano) e ao
estruturalismo americano, o próprio Chomsky considera que o gerativismo constituiu um
retorno a perspectivas antigas e tradicionais, como a prioridade dada ao sistema linguístico, à
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competence, em detrimento das interferências extralinguísticas (sociolinguísticas ou
pragmáticas), preconizando um falante ideal e marginalizando a fala. Desta maneira, o
gerativismo fica próximo do estruturalismo, principalmente do norte-americano, já que o
europeu (por Saussure) está implicitamente ligado ao funcionalismo (NEVES, 1997, p. 40).
Os primeiros estudos sob a perspectiva do funcionalismo foram desenvolvidos pelos
membros da Escola Linguística de Praga - ELP, em 1926, que se inspiraram nos trabalhos de
Mathesius, Trubetzkoy, Jakobson e outros. Segundo Nepomuceno et al. (2009, p. 14), em
suma, a escola propôs que a linguagem, acima de tudo, poderia possibilitar ao homem reagir e
fazer referência à realidade extralinguística. A autora reconhece ainda que no seu início o
funcionalismo se tratava de um “estruturalismo funcional”, ou seja, “um estudo linguístico
que não ignore a importância dos fatores semânticos e pragmáticos, tão esquecidos durante o
domínio do formalismo”. No entanto, as relações entre estrutura e função parecem ter tomado
rumos diversos para diferentes tipos de análise funcionalista.
Nessa abordagem, Neves (1994, p. 112) desenvolve o pensamento de Danes (1987) e
reafirma que a maioria dos autores da ELP utilizaram o termo função no sentido de “tarefas”
que a linguagem ou seus componentes desempenham, ou “propósito” ao qual eles servem,
sentido diferente do lógico-matemático que o termo tem no Prolegomena de Hjelmslev9. Já
para Jakobson, o conceito de função, em linguística, provém do quadro teórico “finalista” ou
“teleológico”, como meios, fins, instrumento, eficiência, necessidade de expressão, servir
para. Para a autora, o conceito de funcionalismo em linguística é incontestavelmente ligado à
Escola de Praga, no entanto, há a necessidade de observar que tal conceito assumiu vida
própria e independência. A estudiosa (ibid., p. 125) reflete ainda que a noção de função para o
funcionalismo não se refere “aos papéis que desempenham as classes de palavras ou os
sintagmas dentro da estrutura das unidades maiores, mas ao papel que a linguagem
desempenha na vida dos indivíduos, servindo a certos tipos universais de demanda, que são
muitos e variados”.
Para Neves (1997, p. 55-98) existem diferentes funcionalismos. Baseando-se em
Nichols (1984) e Van Valin (1990), reconhece que há o funcionalismo conservador – que
aponta a inadequação do formalismo, sem propor uma análise nova – representado por Kuno
9

Do grego prolegómena significa “coisas que são ditas antes”, é o nome que se dá a um longo discurso de
caráter literário, estético ou científico que antecede uma determinada obra escrita ou que introduz os princípios
gerais de uma ciência ou arte. No campo da Linguística, seu uso com inicial maiúscula refere a obra de Louis
Hjelmslev, “Prolegómenos a una teoría del lenguaje” de 1943. Fonte: http://www.edtl.com.pt/index.php?option=
com_mtree&task=viewlink&link_id=395&Itemid=2. Acesso em 28 jan. 2013.
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(1987); o funcionalismo extremado – que nega a realidade da estrutura como estrutura,
considerando que as regras se baseiam internamente na função – característico de Sandra
Thompson (1987), Hopper (1987), Givón (1979) e Erica Garcia (1979); e o funcionalismo
moderado – que assinala a inadequação do formalismo e indica uma análise funcionalista da
estrutura – constituído por Dik (1989), Halliday (1961,1967-8, 1973), Givón (trabalhos pós
1984) e Valin (1990).
Em suma, podem-se distinguir duas correntes opostas no pensamento linguístico: o
formalismo que entende a língua como um sistema fechado, uma estrutura autônoma sem
relação com o meio, de modo a equiparar a língua à sua gramática, no qual a análise da forma
linguística é primária, enquanto os aspectos funcionais são apenas secundários. E os estudos
do funcionalismo que possuem a noção da língua como sistema aberto, sendo vista a partir
das relações (ou funções) que desenvolve com as diversas modalidades de interação social; a
função das formas desempenha um papel predominante. Nesta perspectiva, o funcionalismo
reconhece que a língua não se reduz apenas a uma forma, pois, para ele, a forma está
relacionada a um significado e a serviço de um uso que é feito dela.
Nessa oposição, Neves (1994, p. 114), apontando as perspectivas de Dirven & Fried
(1987, p. xi), define no polo funcionalista a Escola de Genebra (implicitamente com Saussure,
Bally e Tesnière, este influenciando Helbig e Martinet), a Escola de Praga (com Mathesius,
Trubztzkoy, Jakobson, Danes, Firbas, Vachek, Sgall etc.), a Escola de Londres (com Firth e
Halliday), e o Grupo da Holanda (com Reichling e Dik). O polo formalista, por outro lado,
tem seus maiores expoentes no estruturalismo americano (com Bloomfield, Trager, Bloch,
Harris, Fries) e, num sentido menos rigoroso, está também nos sucessivos modelos de
gerativismo, culminando na teoria padrão de Chomsky, embora em Dik estejam presentes
traços do gerativismo (semântica gerativa). No próprio Chomsky, há a presença de alguns
elementos da perspectiva funcional da frase como, por exemplo, as noções de
tópico/comentário (ou tema/rema). E, especialmente, na semântica gerativa de Mc Cawley e
na gramática de casos de Fillmore, em que se podem ver, dentro de um paradigma formalista,
tentativas de questionamento de proposições básicas da teoria, de um ângulo semânticofuncionalista.
Em outros aspectos, há, para Marcondes (2009), dois grandes conjuntos de questões
sobre a linguagem na discussão filosófica e teórica em geral. O primeiro envolto na
concepção que focaliza a relação entre a linguagem e a mente ou o pensamento, no sujeito
linguístico que pensa e usa a linguagem para expressar seus pensamentos. E o segundo, no
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sentido amplo, que considera a linguagem em situações de comunicação, ou seja, nas
interações entre usuários que se comunicam compreendendo e utilizando a linguagem. Nessa
oposição, o autor (ibid., pp. 10, 11) enfatiza que a tradição mentalista tem “a noção de mente
como um espaço interior e privado” e a linguagem é tratada como “estrutura lógica ou sistema
de signos com regras internas, independentes do sujeito linguístico”. Com a “virada
linguística”, surgiram críticas a essa tradição, associando a noção da linguagem como cultural
(histórica e socialmente determinada).
Os contrapontos entre os paradigmas formal e funcional são apresentados em oito
questões por Neves (1994, p. 115) no Quadro 1, a seguir.
Paradigma Formal

Paradigma Funcional

a. Como definir
a língua

Conjunto de orações

Instrumento de interação social

b. Principal função
da língua

Expressão dos pensamentos

Comunicação

c. Correlato
psicológico

Competências: capacidade de
produzir, interpretar e julgar
orações

Competência
comunicativa:
habilidade de interagir socialmente
com a língua

d. O sistema
e seu uso

O estudo da competência tem
prioridade sobre o da atuação

O estudo do sistema deve fazer-se
dentro do quadro do uso

e. Língua e contexto /
situação

As orações da língua devem
descrever-se
independentemente
do contexto / situação

A descrição das expressões deve
fornecer dados para a descrição de
ser funcionamento num dado
contexto

f. Aquisição
da linguagem

Faz-se com o uso de propriedades
inatas, com base em um input
restrito e não estruturado de dados

Faz-se com a ajuda de um input
extenso e estruturado de dados
apresentado no contexto natural

g. Universais
linguísticos

Propriedades inatas do organismo
humano

Explicados
restrições:
biológicas
contextuais

h. Relação entre
a sintaxe, a
semântica e a
pragmática

A sintaxe é autônoma em relação à
semântica; as duas são autônomas
em relação à pragmática; as
prioridades vão da sintaxe à
pragmática, via semântica

A pragmática é o quadro dentro do
qual a semântica e a sintaxe devem
se estudadas; as prioridades vão da
pragmática à sintaxe, via semântica

em
ou

função
de
comunicativas;
psicológicas;

Quadro 1 – Paradigmas formal e funcional.
Fonte: Neves (1994, p. 115) – adaptando Dik (1978, p. 5, retomado em 1989, p. 2-7).

Ao ampliar as concepções de Dik (1987, p. 81-82), a autora resume:
[...] no paradigma formal uma linguagem natural é vista como um sistema abstrato
autônomo em relação aos modos de uso, enquanto, no paradigma funcional,
considera-se que as expressões linguísticas não são objetos funcionais arbitrários,
mas têm propriedades sensíveis a, e codeterminadas por determinantes pragmáticos
da interação verbal humana.
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A estudiosa (op. cit.) desenvolve a perspectiva de Halliday (1985, p. xxviii-xxix) para
analisar que a gramática formal, com base na lógica e na filosofia, tem orientação
primariamente sintagmática, já a funcional, alicerçada na retórica e na etnografia, é
principalmente paradigmática, conforme Quadro 2.
Gramática Formal

Gramática Funcional

Orientação primariamente sintagmática

Orientação primariamente paradigmática

Interpretação da língua como um conjunto de
estruturas entre as quais podem ser estabelecidas
relações regulares

Interpretação da língua como uma rede de
relações: as estruturas como interpretação das
relações

Ênfase nos traços universais da língua (sintaxe
como base: organização em torno da frase)

Ênfase nas variações entre línguas diferentes
(semântica como base: organização em torno do
texto ou discurso)

Quadro 2 – Gramática formal e funcional.
Fonte: Neves (1994, p. 115) – adaptando Halliday (1985).

Conforme Neves (1994, p. 116):
[...] os formalistas (o exemplo é Chomsky) encaram a linguagem como fenômeno
mental, enquanto os funcionalistas a veem como fenômeno primariamente social. Os
universais linguísticos são explicados, então, pelos formalistas, como herança
linguística genética comum da espécie humana e, pelos funcionalistas, como
derivação da universalidade dos usos da linguagem nas sociedades humanas. Quanto
à aquisição da linguagem pela criança, os formalistas apontam uma capacidade inata
humana para aprender a linguagem, enquanto os funcionalistas se inclinam para uma
explicação da aquisição em termos de desenvolvimento das necessidades e
habilidades comunicativas da criança. Acima de tudo, portanto, os formalistas
estudam a linguagem como um sistema autônomo, enquanto os funcionalistas a
estudam em relação com sua função social.

Ao analisar o percurso histórico dos estudos linguísticos, Faraco (2005, p. 45) diz:
O Século XIX nos deixou, por exemplo, o delineamento claro da língua como uma
realidade com história (sob mutação permanente no eixo do tempo); reorganizou
nossa percepção da diversidade (demonstrando sistematicamente a existência de
uma rede de relações “genéticas” entre várias línguas diferentes); deu forma ao
senso de sistema (exercitando perspectivas biologizantes, psicologizantes e
sociologizantes, bem como lançando as condições para o grande corte sistêmico
saussureano). Não faltou também ao século XIX elaborar um modo de pensar a
língua não como sistema (gramatical), mas como uma atividade sistemática (do
espírito humano), perspectiva que voltará no século XX sob as mais variadas
formas.

Assim, pode-se constatar que, a partir de Saussure, muitos especialistas, senão a
maioria, concordam em alguns pontos: a linguagem é um fato social e é um conjunto de
sinais, rejeitando a teoria língua-repertório (nomenclatura), comportando uma relação
biunívoca entre os significantes e os significados isolados. Esta concepção funcionalista
norteia essa pesquisa, com a intenção de evidenciar que a linguagem ganha sentido quando é
utilizada por um individuo numa determinada circunstância, sendo contexto da pesquisa
situações de comunicação:
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O que leva a conclusão de que a linguagem serve a diversos propósitos, é uma
ferramenta destinada a diversos usos, irredutível ao uso exclusivo da referência;
assim também o mundo dos fenômenos não tem uma inteligibilidade intrínseca que
demandaria modos específicos de serem conectados pela linguagem. Nomes,
descrições, afirmações que veiculam proposições, dêicticos, indexadores, nenhum
deles realiza direta e automaticamente a função de dizer o mundo. É preciso haver
interpretação: signos interpretados por outros signos, situações dialógicas e
contextos verbais/ textuais demandando leitura(s).
O paradigma da comensuração, da verdade por correspondência, da figuração, não
tem lugar nem função na linguagem vista como ação no mundo, concepção esta que
leva a uma MELHOR COMPREENSÃO DE NÓS MESMOS E ENSEJA NOVOS MODOS DE
LIDAR COM AS SITUAÇÕES. Que a linguagem não seja simples código ou mensageira
do pensamento mostra que ela é o lugar no qual emergem o pensamento e os modos
de conceptualizar o mundo, como “mundo” como “conjunto de coisas”, e tantas
concepções quantas cada época, cada saber, cada cultura forem capazes ou tiverem
necessidade de conceber e produzir. Que a linguagem não seja uma ponte entre o
pensamento e a realidade mostra que ela é não uma estrutura lógico/ linguística, que
ela não é uma formatação a priori de eventos (forma lógica da proposição), mas
DISCURSO com efeitos práticos, políticos, sociais. Assim como a luneta de Galileu
“desdivinizou” os astros, o uso dos signos em situação “desdivinizou” o
pensamento, a ideia, a realidade, a verdade. É um mundo permeado de signos,
interpretado por signos, e semiotizado pela(s) linguagem(ns) que os homens agem,
discutem, argumentam, valoram. Os discursos são não apenas portadores de
significação, mas produtores de verdade, saber, poder, e, ao mesmo tempo tema de
discussão, objeto de disputa. Fazemos muita coisa com a linguagem, referir é apenas
uma possibilidade entre outras (ARAÚJO, 2004, pp.275, 276, grifo da autora).

Neves (1994, p. 109) aponta ser difícil um estudo global do funcionalismo, porque as
abordagens ditas funcionalistas não são, em geral, identificáveis por rótulos teóricos,
associando-se várias delas apenas pelos teóricos que as desenvolveram. Embora haja essas
diferenças, é possível identificar o ponto em comum de interesse para qualquer abordagem
funcionalista: “a verificação de como os usuários da língua se comunicam eficientemente”, ou
seja, como se obtém a comunicação com essa língua ou como os usuários dessa língua se
comunicam de maneira eficiente. De modo que retrata:
Todo o tratamento funcionalista de uma língua natural põe sob exame, pois, a
competência comunicativa. Isso implica considerar as estruturas das expressões
lingüísticas como configurações de funções, sendo cada uma das funções vista como
um diferente modo de significação na oração.

E continua, em outra publicação (NEVES, 2000, p. 3), a reafirmar a língua (e a
gramática) como sistema que não pode ser assumido como autônomo, afinal, a gramática não
pode ser entendida sem parâmetros como cognição e comunicação, processamento mental,
interação social e cultura, mudança e variação, aquisição e evolução. Diversas funções
humanas estão envolvidas no processo comunicativo, não apenas a função linguística. A
produção de enunciado provoca a interação linguística, e, nesta interação, vários fatores são
importantes: a força da situação de comunicação, o planejamento, as imagens que o falante
forma do interlocutor, entre outros.
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A busca de uma abordagem dentro da corrente funcionalista que abarque a análise
desta pesquisa fundamenta-se com a citação a seguir da Maria Helena Neves (2007, p. 83-84),
na proposição de que esse trabalho seja, talvez, uma pesquisa de posição funcionalista de
análise de caráter interdisciplinar:
A partir da banal mas fulcral indicação, cara ao Funcionalismo de todas as facetas,
de que a linguagem serve a uma variedade de propósitos – e, por isso mesmo, nos
seus esses e erres ela entrelaça os mins de todas as horas – eu reafirmo a opção por
uma posição funcionalista de análise, considerando que essa proposta teóricometodológica permite o reconhecimento e o estudo das diversas interfaces,
prestando-se, inclusive, ao diálogo com outras consistentes propostas teóricas de
análise lingüística (por exemplo, a teoria variacionista), ou, mesmo, com campos de
reflexão e estudo que vêm sendo fecundamente desenvolvidos sem explicitamente
buscarem uma filiação teórica (por exemplo, os estudos da Lingüística do texto).

Cumprir esse recorte histórico da Linguagem fez-se importante para reafirmar que o
estudo parte da concepção funcionalista. Escolha esta que se apoia no conhecimento dos
percursos feitos pela linguagem até se chegar ao estágio atual, reconhecendo o reflexo mútuo
entre o ser humano e a linguagem.
Com isso, em concordância com Crystal (1973), essa perspectiva histórica da
linguagem é relevante para evitar falsas generalizações ou reivindicações equivocadas de
desenvolvimentos e inovações modernas e por poder também sugerir as linhas de investigação
mais frutíferas para a pesquisa, além de se ter consciência do que já foi feito ou do que se
tentou fazer e das relações que a linguagem tem com outras áreas de conhecimento.
Nesse sentido, arrola-se também o pensamento das linguistas Tania Shepherd e Tânia
Saliés (2013) sobre uma Linguística própria que dê fôlego aos estudos de produção discursiva
digital. As autoras apoiam-se em David Crystal, um dos precursores de estudos voltados para
a linguagem da internet, desde o início da década de 1990, que vem transformando suas
pesquisas sobre variações linguísticas e estilísticas da linguagem na rede em glossários, livros
e artigos. Pesquisas em que o autor vem reafirmando a Linguística da Internet, ou seja, “uma
nova subárea de conhecimento” dentro da Linguística, necessária para dar conta dos dados
observados e para oferecer hipóteses que possibilitem estudar os dados de forma
esclarecedora, fato limitado para os modelos teóricos disponíveis.
A Comunicação mediada pelo meio digital - CMD10 não trouxe apenas características
“simplesmente diferentes”. Durante algum tempo acreditou-se que o paradigma tradicional

10

Mudança de terminologia de comunicação mediada por computador – CMC – para comunicação mediada pelo
meio digital – CMD – feita por David Crystal para atender o propósito geral do colóquio “Análise Comparativa
de Textos e Criatividade Digital”, Amsterdam, outubro de 2008 (SHEPHERD e SALIÉS, 2013, p. 21). Apesar
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serviria para as análises da linguagem na rede, o que bastava eram algumas adaptações. O
próprio Crystal no princípio de seus estudos acreditou que a noção de “variedade” daria conta
de descrever os dados, bem como aconteceu com o surgimento do rádio, da televisão. E o uso
do termo netspeak (linguagem que mescla fala e escrita) pelo autor reforçou esse
entendimento. Contudo Crystal passou a se incomodar com questões que iam além da
“variedade” e com o fato de a internet não fazer parte nem da modalidade oral e nem da
modalidade escrita, mas estabelecer características de ambas.
Shepherd e Saliés (2013, p. 8) definem a linguística da internet como “uma Linguística
de base empírica, de natureza aplicada, cujo ponto de partida é o uso da linguagem e não os
linguistas.” E, como baseia-se em todas as “subáreas” da Linguística, estuda o discurso, a
sintaxe, a semântica, a sociolinguística, a pragmática e a psicolinguística da internet para
“entender como, por que e através de quem e de que output dá-se a construção de sentido em
ambientes digitais.” Para as autoras (op. cit., p. 8):
Isso implica suspender dicotomias consagradas pela Linguística como fala versus
escrita, pois o meio as implodiu, e estudar as propriedades típicas da linguagem na
internet, assim como seus propósitos e efeitos. Uma análise capitaneada pela
Linguística da Internet incluiria uma gramática do meio eletrônico (e-gramática) e
análises dos efeitos gerados por línguas e culturas em contato a partir das
perspectivas sociolinguísticas e pragmática. Como fenômeno global, a internet exige
um olhar holístico, comparativo; mas como a Linguística da Internet encontra-se em
seus estágios iniciais, ainda precisa dar conta de minúcias relativas aos usos que
participantes de culturas específicas fazem de suas ferramentas: por exemplo,
falantes de línguas menos presentes na internet parecem usá-las de maneiras
culturalmente inscritas.

É nesta perspectiva que a pesquisa ambiciona traçar seus direcionamentos em busca de
uma metodologia adequada ao estudo da linguagem da internet, permitindo-se tentar
contribuir para o desenvolvimento e o fortalecimento do campo científico da Linguística da
Internet.

2.2 – Estudo das Formas de Comunicação
Para embasar os conhecimentos sobre a história da comunicação, buscam-se
fundamentos no jornalista italiano Giovanni Giovannini (1987) e no professor de Relações
Públicas José Carlos Figueiredo e na profissional de Relações Públicas Vera Giangrande
(1999), ambos brasileiros.

desta constatação, destaca-se que a alteração traz consigo também uma mudança de significado ao qual agrega o
sentido de ambiente sociocultural a CMD, em contraponto da concepção de recurso/ferramenta da CMC.
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Como foi citada com a linguagem, a origem da comunicação vem da necessidade que
o homem tem de codificar seus sentimentos e emoções. De outra forma, os animais irracionais
também se comunicam pela necessidade de viverem em grupos sociais e usarem métodos de
comunicação que permitam a todos os membros do grupo participar dos eventos. No entanto a
espécie humana foi a única a superar a comunicação natural e a criar um código linguístico
para desenvolver outras perspectivas comunicacionais (FIGUEIREDO; GIANDRANDE,
1999).
Assim, não foi só em blocos de argila, pedra, papiro, pergaminho e papel que a
história e o sentimento humano foram registrados ao longo dos milênios. Para se comunicar, o
homem também fez seus registros por meio da escultura e da pintura (depois, da música,
enfim da arte): “Na arte, assim como na linguagem, o homem é sobretudo um inventor de
símbolos que transmitem idéias complexas sob formas novas. Com a evolução do homem
surge a comunicação escrita e falada.” (FIGUEIREDO; GIANDRANDE, 1999, p. 21).
Na Era da Fala e da Linguagem (pré-história entre 500.000 a.C. e 4.000 a.C.), o
conhecimento era passado pelas experiências perpetuadas por meio das lembranças
mnemônicas. Pela regra, uma pessoa mais velha que armazenava informações durante toda
sua vida, repassava-as aos mais novos esses conselhos. A oralidade tinha uma importância
crucial para a informação e o conhecimento.
Segundo Giovannini (1987), a Era da Escrita (4.000 a.C.) propicia o segundo tipo de
transmissão do saber com o aparecimento da “mídia portátil”, o livro. Assim não se dependia
exclusivamente da memória para o acúmulo de conhecimento, embora houvesse poucas obras
escritas, geralmente a mão. Agora os responsáveis pelo acolhimento do conhecimento
pareciam não ser mais os idosos, mas sim o comentarista, o intérprete, o copista ou escriba.
No século XV, na Europa, instaura-se o mundo moderno que consolida outra visão de
mundo e outro modo de agir sobre ele com a queda das barreiras feudais e a consequente
abertura para o comércio. O advento da Imprensa (Figuras 4 e 5), em torno de 1450 –
Mogúncia/ Alemanha, atribuído ao alemão Johannes Gutenberg, foi sem dúvida uma invenção
muito poderosa e influente que impulsionou, também, a mudança da forma de leitura em rolo
(Figura 3) para a linear (em folhas). Com o barateamento e a possibilidade de reprodução de
textos em massa, surgiu a biblioteca - o instrumento ideal de relação com o saber – no qual
cada volume ou cada tema remete a outro em um passeio restrito às paredes do lugar. Desta
forma, passa-se do copista, escriba, ao sábio, erudito.
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Figura 3 – Relevo representando a leitura em rolo, Roma.
Fonte: Giovannini (1987, p.357).

Figura 4 – Gravura histórica de prensa.
Fonte: Heitlinger (2006).

Figura 5 – Prensa de madeira.
Fonte: Heitlinger (2006).

No início, os livros eram caros e só tinha acesso a eles a classe alta. Com o
desenvolvimento em produção industrial, o preço dos livros abaixou e a Europa iniciou sua
primeira fase de consumo. A Bíblia manteve-se como o livro mais vendido por anos. Lutero
difundiu suas ideias em vários textos, sendo veículo de manifestação contra alguns princípios
da instituição hierárquica religiosa – a Igreja Católica Romana, o que ficou conhecido como
Reforma Protestante, advento que contribuiu para o enfraquecimento da autoridade Católica.
Processos relevantes foram estimulados pela imprensa como os leitores assíduos, conforme
aponta Giovannini (1987, p. 135):
Enquanto o “público”, novo sujeito dos acontecimentos históricos, surgia graças ao
advento do papel impresso, a inovação tecnológica operava também individualmente
uma mudança profunda que distinguia totalmente o homem renascentista daquele
antigo e medieval. Segundo a teoria de McLuhan, além da racionalidade do
procedimento técnico, o alinhamento das letras no texto e a leitura individual
também determinaram o nascimento do homem moderno e de um novo modo de
interpretar o mundo, que sobreviveu até a era elétrica do rádio e da televisão.
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A imprensa, mesmo que indiretamente, também tornou possível o ensino básico com a
disponibilidade de inúmeros exemplares de livros e foi um importante recurso para as
revoluções da ciência, por meio dos jornais, das revistas, da comunicação de massa, e até da
religião, a partir da Bíblia, o primeiro livro impresso em 1456, conhecida como a “Bíblia de
42 linhas” (Figura 6) ou, normalmente denominada, Bíblia de Gutenberg ou Mazarina – por
ter pertencido ao cardeal Mazarin (GIOVANNINI, 1987). Com isso, pode-se reafirmar a
imprensa como a matriz de muitas outras invenções importantes, pois influenciou
indiretamente as que se seguiram, possibilitando o enorme crescimento da ciência e das
tecnologias.

Figura 6 – Reprodução de página da “Bíblia de 24 linhas”.
Fonte: Giovannini (1987, p.359).

De acordo com Giovannini (1987), na primeira metade do século XVI, circulavam
noticiários e boletins sobre política e economia entre as sedes centrais e periféricas das
companhias comerciais. Estes manuscritos foram transformados em “livros de notícia”
somente no final do século. O mais antigo livro de notícias de que se tem conhecimento é o
The Treve Encountre, de 1513, uma crônica inglesa de um “caso de armas” que continha doze
páginas.
No início do século XVII, surgiram, na Europa, os primeiros periódicos impressos,
como o Avisa Relation oder Zeitung, em 1609, na Alemanha, considerado o primeiro jornal
no sentido atual da palavra; o Nieuwe Tijdingen, em 1616, na Bélgica; o Gazzette, em 1631,
na França, jornal de peso e enorme alcance, e, na Inglaterra, o London Gazette, lançado em
1665. O primeiro jornal brasileiro foi criado em 1º de junho de 1808 - o Correio Braziliense,
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impresso em Londres, e que logo teria um concorrente editado pela Corte Portuguesa - a
Gazeta do Rio de Janeiro, que surgiu em 10 de setembro do mesmo ano (ASSOCIAÇÃO
NACIONAL DE JORNAIS - ANJ, 2012). Sobre as transformações ocorridas a partir do
século XV, Giovannini (1987, p. 144) ressalta:
Não pode haver dúvida sobre o fato de que as inovações técnicas, ligadas à
revolução industrial, tenham assegurado ao livro um desenvolvimento extraordinário
e tenham permitido a consolidação de iniciativas editoriais mais vinculadas à
atualidade, como por exemplo a revista e o jornal. Também está claro, ao mesmo
tempo, que a ampliação das comunicações e o fato de que, a partir do século XV,
especialmente na Europa, as inovações de Gutenberg tivessem permitido a passagem
de uma “cultura oral” para uma “cultura de mídia” contribuíram diretamente para
imprimir um ritmo acelerado à evolução da transformação social. Em outras
palavras, dados e testemunhos confirmam que a mensagem escrita e impressa –
antes mesmo que a revolução industrial pudesse trazer consigo os instrumentos
tecnológicos da comunicação – exerceu uma influência determinante ao dar
fundamento cultural à transformação social, alimentando as fortes correntes de
liberdade e de progresso que – entre o final do século XVIII e durante a maior parte
do século seguinte – mudaram o perfil da velha Europa. [Algo estendido para o
mundo].

O principal sistema de comunicação a longa distância, nos séculos XIX e começo do
XX, e muito utilizado por indústrias, governos e até mesmo pelas forças armadas de diversos
países em momentos de guerra foi o telégrafo, criado em 1838, por Samuel Morse nos
Estados Unidos. Os telégrafos usavam o código Morse (pontos, linhas e espaços
correspondentes às letras do alfabeto) para que a informação fosse transmitida de forma
confiável e rápida. No Brasil, o telégrafo foi inaugurado em 1857. Apesar dessas datas, não há
informações concretas sobre a história do telégrafo. Sabe-se que o primeiro invento foi o
telégrafo ótico, um tipo de sistema de comunicação “à vista”.
Os benefícios do telégrafo “Morse” eram muitos, tais como instalação sólida,
funcionamento simples e de fácil manutenção. Mas, principalmente para os jornais, os
defeitos eram maiores (transmissão alternada nos dois sentidos; pessoal especializado para
utilizar o código Morse e a velocidade média de trinta palavras por minuto). Em 1874,
passou-se a utilizar o sistema Baudot com velocidade de 6.000 palavras por hora. Invenção
importante para a introdução da telegrafia com vantagens concretizadas com a adoção do
Telex – sistema de comutação em que os símbolos alfabetos, numéricos e gráficos correntes
eram transmitidos por um teclado semelhante ao da máquina de escrever com velocidade de
400 tipos por minuto, e recebidos por uma máquina idêntica.
Constata-se a constituição de uma espécie de rede, em alternativa à ligação “ponto a
ponto”, em que o usuário ficava em contato com uma central de comutação que permitia
manter comunicação direta com qualquer outro assinante do serviço. Algo que possibilitou,
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naturalmente, a formação de agências de notícias. É evidente que a possibilidade de ligação
entre cidades, países, continentes ampliou exponencialmente o conhecimento dos fatos, das
notícias e dos acontecimentos. Assim, com a afirmação do telégrafo, e posteriormente do
telefone, as crônicas transformam-se em “crônica do mundo” que trouxeram consequências
que hoje cada indivíduo tem a capacidade de avaliar (GIOVANNINI, 1987).
O telégrafo abriu as portas para o mundo da comunicação. Nele, os jornais e os
leitores encontraram instrumento fértil para transmitir e difundir a notícia – transformada em
mercadoria de interesse de ambos, um sistema de mídia que se encaminhava para a idade
madura com outras inovações tecnológicas. Embora historicamente o escocês Alexander
Graham Bell seja considerado o inventor do telefone, o italiano Antonio Meucci foi
reconhecido como o seu verdadeiro inventor, em 11 de junho de 2002, pelo Congresso dos
Estados Unidos, através da resolução n°. 269. Ficou constatado que Meucci vendeu o
protótipo do aparelho a Bell no ano de 1876. Ainda que esse invento estivesse rodeado por
ceticismo, desconfiança e dificuldades de todos os tipos vindas também da imaturidade
cultural da época, a tecnologia firmou-se e, em 1883, os primeiros telefones foram instalados
no Brasil. Pouco depois chegou-se à publicação da fotografia e à publicidade nos jornais.
Poucos anos após a afirmação da linotipo e da rotativa, máquinas tipográficas de
impressão que diminuíram o tempo de transmissão da notícia, surgiu o rádio. A partir da
contribuição de muitos inventos, surgiu o rádio. As ondas eletromagnéticas foram
comprovadas teoricamente em 1864, pelo físico escocês James Clerk Maxwell. Em 1887,
Heinrich Ruudolf Hertz (físico alemão), com base na teoria de Maxwell, conseguiu
comprovar as ondas no campo experimental11. Em 1896, o físico italiano, Guglielmo Marconi
(“pai do rádio”) criou um emissor que produziu uma onda regular contínua que transmitiu a
voz humana à distância. No Brasil, o rádio chegou em 1922.
Com a invenção do transistor, em 1947, o rádio tornou-se mais acessível pelo
manuseio fácil e preço baixo. Grande parte da população que era analfabeta pôde ter acesso às
notícias e ideias. Tal fato favoreceu também o desenvolvimento de processos políticos e
militares. Nesse ambiente, com o passar dos anos, o jornal viu-se rodeado por outros meios de
comunicação dirigidos à informação do grande público – sistemas mais complexos e
articulados. Então, hipóteses intempestivas surgiram na tentativa de prever o declínio do
jornal, bem como ocorreu com o rádio quando surgiu a televisão. Essas previsões, de certa
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Por causa disso os antigos "quilociclos" passaram a ser chamados de "ondas hertzianas" ou "quilohertz".
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forma, vão sempre existir, seja por receio e desconfiança da inovação tecnológica, seja pelo
desmerecimento da anterior. De qualquer maneira, os fatos provam que os inventos
permanecem presentes na sociedade e que as influências tecnológicas favorecem uma
adaptação ou “evolução” da tecnologia anterior.
Os períodos de guerra, principalmente a primeira guerra mundial marca uma mudança
significativa para o campo radiofônico. Para Giovannini (1987), esse conflito envolve,
primeiramente, um esforço produtivo de aparelhos receptores e transmissores financiados pela
potência bélica, bem como o controle direto da atividade radiotelefônica pelas autoridades
governamentais e militares. Após alguns conflitos, ficou-se definido que as transmissões
radiofônicas seriam concebidas como serviço público alheio aos interesses das indústrias
radiofônicas e às influências do governo, sendo o serviço autorizado por concessão e
inteiramente financiado pelos usuários do serviço. Mas será que essa imparcialidade existia?
E, nos dias atuais, como a mídia se comporta sobre as dicotomias entre interesse e influência?
O passo seguinte foi a criação da televisão, em 1924 em Londres, que uniu
componentes gráficos do jornal (imagens e figuras) com o áudio do rádio (fala, sons), sendo
possível ver imagens em movimento juntamente com o áudio. Em 1950, o empresário Assis
Chateaubriand criou a rede Tupi, a primeira emissora de televisão do Brasil - absoluta ao
longo de muitos anos. Para o seu negócio decolar, Chateaubriand trouxe dos Estados Unidos
duzentos aparelhos de TV e espalhou pela cidade de São Paulo. O acesso à televisão não
seguiu a passos largos. Por óbvio que seja, é preciso ressaltar que as “desigualdades
televisivas” estão atreladas às desigualdades econômicas.
Conforme afirma Giovaninni (1987, p. 270), a experiência televisiva é revolucionária
para todos os indivíduos que com ela tem contato, independentemente da idade, classe social
e latitude. A televisão transforma os hábitos de vida, modifica a capacidade de aprendizagem
dos adolescentes, os símbolos compartilhados pela sociedade e, de forma geral, muda o modo
de contato entre as pessoas, as coisas. E muda intensamente “o próprio modo de organizar o
conhecimento por parte dos indivíduos, substituindo pelo estímulo caótico da imagem a
hierárquica seriedade da escrita, introduzindo a sinestesia, a totalidade, o improviso em lugar
da especialização, da racionalização, da mediação.”
Mais abrupta é a noção de realidade instaurada pela televisão em que o acontecimento
só se confirma quando é ratificado por ela. Assim, um caso isolado se torna um acontecimento
e, estranhamente, o que não “passa” pelas lentes da câmera é porque pode não ter acontecido.
Essa transformação da realidade em “telerrealidade” possui níveis lógico-temporais nos quais

39

a televisão coloca-se “a serviço da realidade”, estando “a realidade a serviço da televisão” ao
ponto de ela fazer a “montagem ideológica” que “quiser”.
“Servida pela realidade, a serviço da realidade, mais realidade que a realidade,” a
televisão coloca-se como caminho principal para o conhecimento, sendo o próprio “motor da
vida” que serve de referência para a existência e a consistência dos acontecimentos em um
“instrumento de domínio da realidade” (GIOVANNINI, 1987, pp. 273, 274). Nesse sentido,
alinha-se a constatação de Giovannini (1987, pp. 277, 278), a seguir.
Assim, somos forçados a reconhecer, mais ou menos abertamente, que McLuhan
não estava totalmente errado quando, com sua linguagem excessivamente
determinista e exagerada, sentenciava que o “meio é a mensagem”, pois é
provavelmente verdadeiro que a televisão em si, apenas com a sua presença (se
comparada à situação de sua ausência), independentemente dos conteúdos
veiculados (sejam eles um discurso de Fidel Castro em Cuba ou um capítulo de
Dallas nos Estados Unidos), modifica o homem, a sua estrutura mental, as linhas
organizadoras do seu contexto, a sua realidade e o modo como ele pode, e quer
conhecê-la.
É evidente que seria superficial esquecer que existem também dimensões de
conteúdo (quer dizer, que há uma diferença entre um discurso de Castro e um
capítulo de Dallas), e que são as ligações substanciais de força entre grupos e classes
sociais, e não os seus “modelos ideológico-culturais”, que governam a televisão e as
outras mass-media de uma maneira mais do que de outra. Mas a esta altura também
seria sedutor fingir que os processos históricos fundamentais da mudança humana
não estejam – como Innis já imaginava – “implícitos nas formas da tecnologia dos
meios de comunicação”.
Isto é válido – o próprio Innis nos ensinou, refazendo a história desde os egípcios –
em todas as épocas da evolução da humanidade; porém, hoje constata-se isto de uma
forma bem mais evidente na sociedade dos países industrialmente adiantados deste
século, daqueles onde o homem vive realmente imerso na sua “aldeia global” (ou
seja, no fluxo contínuo da comunicação por meio da mídia) como se estivesse dentro
de um aquário, sentindo-se participante, através de uma pessoa interposta (ou
melhor, “através de um meio interposto”) da consciência social de seu tempo, seja
ela qual for. (grifo do autor)

Reconhece-se uma força persuasiva intensa da televisão que a destaca de maneira
inigualável das mídias anteriores a ela. No entanto acrescenta-se que essa extensão da
televisão como um ente vivo, referencial e dominante vem sendo relativizada à medida que,
pelo menos nos dias atuais, não se pode assumir tal consideração e influência de maneira
homogênea na sociedade. Apesar desta suprema influência e dominação da mídia televisiva
incidir sobre a maioria dos indivíduos, há aqueles que se posicionam arredios a esse
“instrumento de domínio da realidade”. Fato relevante também pelas mudanças causadas pela
internet no que tange à descentralização da informação, democratização de acesso ao
conhecimento (ou ao menos um início importante), troca de papéis comunicativos nas funções
de emissor e receptor, entre outras.
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O computador e a internet, criações posteriores à televisão, representam o passo
“divisor de águas” para a comunicação humana como se verá mais à frente.

Antes, é

necessário afirmar que existem três categorias de dispositivos comunicacionais: um-um
(correio, telefone – um emissor ligado a um receptor), um-todos (imprensa, rádio, televisão –
não há interatividade entre as partes e a mensagem é difundida em um único sentido) e todostodos (no qual se encontra o ciberespaço)12.
Apesar de o ciclo histórico dos meios de comunicação só ser concluído no próximo
tópico com os adventos do computador e da internet, pode-se constatar mesmo assim que das
formas mais antigas de expressões rupestres até o mais recente meio de comunicação, os
intervalos de tempo foram cada vez menores. Da pré-história até a época de Gutenberg, as
mudanças são separadas por milênios. A partir do Renascimento, a frequência é marcada por
séculos. Já do século XX em diante as inovações relevantes apresentam intervalo em
decênios. A característica atual é o ritmo acelerado de mudanças e as perspectivas para os
próximos anos preveem “tudo” menos uma diminuição desse ritmo.
Para Giovannini (1987, p. 338), essas “mudanças na disponibilidade e na estrutura dos
novos meios de comunicação correspondem a mudanças profundas no nosso próprio modo de
viver como indivíduos sociais, basta observar a experiência direta de cada um de nós.” Vivese outra dimensão existencial.

2.2.1 – Comunicação Institucional
Os indivíduos pelo próprio princípio de viver em sociedade estão rodeados por
organizações e, nesse sistema, não há como viver sozinho e independentemente. Desde os
primórdios da humanidade, na pré-história, as organizações existem e, quanto mais
desenvolvida uma sociedade, mais organizações farão parte de sua estrutura. O fato é que se
vive em uma sociedade organizacional em que as organizações constituem-se como parte
integrante e interdependente na vida dos indivíduos.
O indivíduo desde que nasce depara-se com diversas organizações nos âmbitos dos
setores público, privado e do terceiro setor. As origens e o desenvolvimento das organizações
estão fundamentados na natureza humana na qual o homem social precisa do seu semelhante
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LÉVY, 2010, p.65.
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para atender suas necessidades e se completar. O que só é possível com a interação de pessoas
que buscam a cooperação de esforços em prol de um objetivo comum (KUNSCH, 2003).
É certo que no mundo contemporâneo, paralelamente aos paradoxos e à complexidade
vigente, há o aumento significativo de organizações para atender às demandas sociais e
mercadológicas. A esta consideração, pode-se acrescer o pensamento de Peter Drucker (1993,
p.28), professor e consultor administrativo austríaco – considerado o pai da administração
moderna, que avalia: “a função das organizações é tornar produtivos os conhecimentos. As
organizações tornam-se fundamentais para a sociedade em todos os países desenvolvidos,
devido à passagem de conhecimento para conhecimentos.”
Pelo conjunto diversificado de organizações, é possível o funcionamento da sociedade
e a satisfação das necessidades sociais e pessoais, inclusive as mais básicas como
alimentação, saúde, habitação, salário, vestuário, segurança, transporte, lazer. Mesmo
virtualmente, com a tecnologia de informação, em que o homem moderno não precisa passar
a maior parte do tempo dentro de uma organização (fisicamente), ele continua dependendo
das organizações para operar o simples ato de uma compra on-line, por exemplo (KUNSCH,
2003, p. 20).
Apesar do uso frequente das terminologias organização e instituição como sinônimas
para significar agrupamentos sociais nos diferentes tipos (empresas públicas ou privadas,
escolas, universidades, ONGs, órgãos públicos etc.), são imprescindíveis alguns
esclarecimentos. Muitos estudiosos, como indica a docente em comunicação organizacional e
relações públicas Margarida Kunsch (2003), distinguem organização de instituição, discussão
que não é unanime. Em suma, alguns teóricos definem as organizações como grupos de
pessoas criados para um determinado objetivo; e as instituições são organizações que
assumem normas e valores considerados valiosos para seus membros e para a sociedade ou
ainda, o que nada tem a ver com empresas, conjunto de ideais, valores, regras, normas
estabelecidos para um interesse coletivo. Assim, as organizações têm finalidade
mercadológica, e as instituições assumem filosofia empresarial de missão, visão, valores e
princípios que vão além dos interesses particulares da empresa, considerando o seu papel
dentro da sociedade.
Citar filosofia empresarial ou organizacional significa ultrapassar os limites dos
interesses individuais ou de grupos proprietários. Kunsch (2003, p. 40) enfatiza que
na definição de missão, visão e valores deve-se ter uma perspectiva muito mais
ampla, levando em conta a quem a organização repassa seus produtos ou para quem
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presta seus serviços. Não basta uma organização assumir seu caráter institucional
sem que haja coerência entre seu discurso e sua prática do dia-a-dia.

Nas últimas décadas, as organizações revelam-se mais preocupadas com sua dimensão
social, por isso a definição e a divulgação de sua missão, visão e valores. Além disso, com
atitudes “humanístico-sociais” tentam demonstrar que não são apenas unidades econômicas,
mas também unidades sociais.
É nessa perspectiva que se utiliza neste trabalho o termo comunicação institucional
equivalente à comunicação organizacional e à comunicação social, para além das dicotomias
entre os termos organização e instituição. Compreende-se que a comunicação institucional
não se reduz a uma simples divulgação institucional e de marcas, mas compartilha
informações de interesse público sobre os atributos organizacionais (missão, visão, valores,
filosofia e políticas) e objetiva conquistar a simpatia, credibilidade e confiança, realizando
influência político-social com discurso e atitudes condizentes também com os interesses da
sociedade. Reafirma-se que é preciso interagir com o público sem restringir-se como uma
“emissora de marcas”. Assim, a instituição é um sujeito consciente, pensando e dirigindo a
sua produção com responsabilidade social e econômica (KUNSCH, 2003, pp. 164, 165).
Não existe estrutura social autossuficiente ou autocontida. A interdependência entre as
organizações é o que a leva ao relacionamento com as demais e à integração de cada uma com
o seu mundo interno e externo. Isso se dá através da e na comunicação. O sistema
organizacional viabiliza-se pelo sistema de comunicação que permite sua contínua
realimentação e sobrevivência. Daí a imprescindibilidade do processo comunicacional para a
organização, já que, se a comunicação não for eficaz, causa um processo de entropia e morte
da organização. Assim, a comunicação é importante tanto para as funções administrativas
internas quanto para o relacionamento da organização com o meio externo. Kunsch (2003, p.
70) considera que
Um processo comunicacional interno, que esteja em sintonia com o sistema social
mais amplo, propiciará não apenas um equilíbrio como o surgimento de mecanismo
de crescimento organizacional. De acordo com F. Gaudêncio Torquato do Rego
(1984), as informações trazidas e trocadas dos sistemas sociopolítico, econômicoindustrial e o sistema inerente ao microclima interno das organizações permitem ao
processo comunicacional estruturar as convenientes ligações entre o microssistema
interno e o macrossistema social, estudar a concorrência e analisar as pressões do
meio ambiente, gerando as condições para o aperfeiçoamento organizacional.

O processo de comunicação compreende os elementos fonte, codificador, canal,
mensagem, decodificador e receptor, representados na Figura 7 a seguir, ciclo que envolve
pelo menos dois indivíduos (emissor/fonte e receptor) e só é possível quando ambos utilizam
um mesmo repertório de signos:
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Figura 7 – Processo comunicativo.
Fonte: Figueiredo; Giangrande (1999, p.45).

No entanto as organizações (fontes emissoras) não podem acreditar que suas ações
comunicativas provoquem efeitos apenas positivos ou sejam perfeitamente entendidas como
foram intencionadas. Conforme Kunsch (2003) avalia, outros influentes devem ser
considerados como os aspectos relacionais, os contextos, os condicionamentos internos e
externos, assim como a complexidade de todo o processo comunicativo. Por isso, a
necessidade de superar o modelo mecanicista que predomina na comunicação organizacional,
principalmente nas décadas de 1960, 1970 e 1980, para uma visão mais interpretativa e
crítica.
Ao que parece as organizações do século XXI não mudaram seu comportamento.
Apesar de apresentarem uma retórica moderna, as empresas ainda estão impregnadas pela
cultura tradicional e autoritária do século XIX em suas atitudes e ações comunicativas. Isso
quer dizer que “A abertura de canais e a prática da ‘comunicação simétrica’ requerem uma
nova filosofia organizacional e a adoção de perspectivas mais críticas, capazes de incorporar
atitudes inovadoras e coerentes com os anseios da sociedade moderna.” (KUNSCH, 2003, p.
73).
Ao explicar o processo de comunicação, sob o aspecto da comunicação administrativa,
o teórico da área de administração Charles Redfield (1980, p. 6) enfatiza que a comunicação
envolve “um comunicador (locutor, remetente, editor), que transmite (diz, expede, edita)
mensagens (ordens, relatórios, sugestões) a um destinatário (público, respondente, audiência),
a fim de influenciar o comportamento deste, conforme comprovará sua resposta (réplica,
reação).” O autor também atualiza o modelo matemático de comunicação, criado por Shannon
e Weaver em 1949 (modelo tradicional, parecido com o da Figura 7, com o acréscimo do
elemento ruído), ao reconhecer a retroalimentação no processo, conforme Figura 8. Nessa
perspectiva, a comunicação é considerada um processo com relações dinâmicas e contínuas
em que há influência mútua de seus componentes.
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Figura 8 – Modelo de processo de comunicação.
Fonte: Redfield (1980, p. 6) – adaptando Shannon e Weaver (1949).

Ao considerar a perspectiva macroambiental, percebe-se que a interdependência entre
as instituições exige o relacionamento, a interação, a comunicação. No microambiente da
organização, existe também essa necessidade. Desta maneira, diversas modalidades de
comunicação são estabelecidas por meio de redes formais estabelecidas consciente e
deliberadamente pela organização e de redes informais, não menos importantes, que se
constituem pelas relações interpessoais. Esse mix de compostos da comunicação
organizacional é discriminado por comunicação institucional, comunicação mercadológica,
comunicação interna e comunicação administrativa.
Para a convergência dessas diversas áreas e suas comunicações, Kunsch (2003) propõe
a filosofia da comunicação integrada que permite uma atuação sinérgica entre as atividades da
empresa. Assim, a comunicação integrada, também conhecida como comunicação
organizacional integrada, tem a função de estabelecer uma unidade harmoniosa, sem
desconsiderar as divergências e as particularidades de cada área e das respectivas subáreas da
instituição. Essa convergência das atividades, com base em uma política global claramente
definida e nos objetivos gerais da organização, possibilita o planejamento de ações
estratégicas e táticas de comunicação eficazes. A Figura 9 exemplifica a comunicação
integrada.
Como se demonstra, a seguir, a comunicação organizacional integrada une áreas
amplas, são elas: a comunicação institucional, a comunicação mercadológica, a comunicação
interna e a comunicação administrativa.
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Figura 9 – Comunicação integrada.
Fonte: Kunsch (2003, p. 151).

Por meio dessas comunicações é que a organização consegue interagir com os seus
diversos públicos (interno: diretoria, funcionários e seus familiares; misto: acionistas,
fornecedores e prestadores de serviços; externo: clientes/ consumidores, imprensa,
concorrentes, sociedade, governo, associações, sindicatos etc.). Com isso, não se pode isolar
tais modalidades comunicacionais. É necessária uma ação conjunta das atividades de
comunicação, integrantes do composto da comunicação organizacional, de maneira que haja
sinergia entre suas atividades.
A comunicação passou por evoluções e sofisticações. Principalmente nas grandes
empresas, assumiu outro patamar e um caráter estratégico. Essas transformações podem ser
associadas ao reflexo da evolução do pensamento estratégico. No fim da década de 1950 e
início de 1960, surge o planejamento estratégico para enfrentar os desafios e as mudanças que
vinham acontecendo naquela época.
Para explicar essas mudanças no macroambiente social que influenciam a forma de
planejamento da empresa, Kunsch (2003) desenvolve o pensamento de Igor Ansoff, um dos
autores clássicos da administração estratégica, para abordar os estágios de turbulência
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ambiental. Assim, discorre que, de 1900 a 1930, o nível de turbulência era estável – mudanças
lentas e superficiais que permitiam às organizações agirem com certa previsibilidade por meio
da gestão por controle; de 1930 a 1950, o período de turbulência é reativo – mudanças mais
rápidas, no entanto o futuro ainda pode ser previsto com base no passado; de 1950 a 1960. o
estágio é antecipatório ou proativo – as empresas planejavam as mudanças e se antecipavam a
elas, gestão por previsão de mudanças; de 1970 a 1980, o nível foi exploratório – mudanças
intensas que exigiam das empresas repostas rápidas e flexíveis com planejamento e gestão
estratégica.
A partir de 1990, considera-se o nível como criativo – mudanças súbitas e urgentes
que demandam soluções rápidas e criativas, administração da surpresa. Assim, as
organizações criativas e inovadoras vão manter-se no mercado. Em meio a esses processos de
mudança, a comunicação passou a ser estratégica, visto que sua eficácia contribui para o
sucesso da organização. Em face disso, Kunsch (2003, p.245) reafirma:
As organizações modernas, para se posicionar perante a sociedade e fazer frente a
todos os desafios da complexidade contemporânea, precisam planejar, administrar e
pensar estrategicamente a sua comunicação. Não basta pautar-se por ações isoladas
de comunicação, centradas no planejamento tático, para resolver questões, gerenciar
crises e gerir veículos comunicacionais, sem uma conexão com a análise ambiental e
as necessidades do público, de forma permanente e estrategicamente pensada. Para
tanto, elas não poderão prescindir de políticas, estratégias e ações de relações
públicas.

Além de planejar, devem-se colocar as estratégias em prática. Para Figueiredo e
Giangrande (1999), o desenvolvimento de estratégias é um processo de aprendizagem e de
mudanças constantes. Colocar em prática as ações planejadas significa também ter foco nos
objetivos e unir competências, ciclo que deve ser avaliado a todo instante como processo de
aprendizagem que é profícuo com uma base forte de comunicação. Pensar estrategicamente
significa, ainda, conhecer as mudanças que as novas tecnologias de comunicação e
informação – NTICs estão causando. Importância pela qual se desenvolve, também, esta
pesquisa sobre a (re)configuração da linguagem na comunicação institucional digital.

2.3 – Linguagem e Comunicação Rumo ao Ciberespaço
Dentre os recursos criados para atender às necessidades humanas estão também as
tecnologias de comunicação e informação e as linguagens. Tais técnicas evoluem, resultando
diretamente da e na construção da cultura. Assim, entende-se que, ao reduzir a linguagem a
um instrumento da comunicação, recai-se no fracasso. As linguagens estão na base, e
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relacionadas ao meio (de comunicação e contexto histórico), interferem e são,
simultaneamente, resultado da cultura.
Com isso, tida como ação, a linguagem não é considerada como meio instrumental
passível de apenas codificar o pensamento humano, e/ ou descrever, espelhar o mundo
(referência). Pela linguagem o homem pensa, age e interage com o mundo, sendo possível a
referência e a comunicação. Nesse processo, a linguagem interfere e é, ao mesmo tempo,
transformada pelos atores sociais.
Desta forma, a jornalista e docente em Comunicação Social brasileira Mágda da
Cunha (2005, p. 1531) afirma que cultura, linguagem e historicidade são fatores envolvidos
na multiplicidade de sentidos que recobrem a comunicação. Entende-se que a linguagem, que
ganha outras possibilidades em uma mídia atual, configura e é reconfigurada por esse
ambiente.
Sob o enfoque sociológico, o espanhol docente em Sociologia e Planejamento
Regional Manuel Castells (1999) discorre sobre a relação direta entre a história, a sociedade, a
cultura, a economia, a inovação tecnológica, acrescenta-se a linguagem. Para o autor, a
revolução tecnológica da informação13, apresentada com mais impulso a partir das duas
últimas décadas do século XX, tem, no mínimo, a mesma importância da revolução industrial
do século XVIII. Este evento histórico atual induz um padrão de descontinuidade nas bases
da economia, da sociedade e da cultura.
Para o entendimento de tal relação, evidencia-se que, nessa perspectiva teórica, as
sociedades são organizadas pelos processos estruturados pelas relações de produção (ação
humana sobre a natureza para obter um produto), experiência (ação dos sujeitos e seus
ambientes sociais e naturais) e poder (com base na produção e na experiência, os sujeitos
impõem a vontade de alguns pela violência física ou simbólica). A partir destas relações,
estruturam-se os modos de produção que determinam a apropriação e os usos dos excedentes
(capitalismo que visa maximização de lucros; estatismo que ambiciona maximizar o poder) e
os modos de desenvolvimento, procedimentos que definem a atuação dos trabalhadores sobre
a matéria para gerar o produto, determinando o nível e a qualidade do excedente
(industrialismo - maximização da produção; informacionalismo – acumulação de
13

Em consonância com Castells (1999, p. 67), entende-se por tecnologia “o uso de conhecimentos científicos
para especificar as vias de se fazerem as coisas de uma maneira reproduzível” e por tecnologias da informação
“o conjunto convergente de tecnologias em microeletrônica, computação (software e hardware),
telecomunicações/radiodifusão, e optoeletrônica... a engenharia genética.” Esta última pela interação, a partir dos
anos 90, da biologia, da eletrônica e da informática em suas aplicações e materiais.
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conhecimentos e maiores níveis de complexidade do processamento da informação). Desta
forma, os modos de produção influenciam os modos de desenvolvimento, e estes determinam
a organização dos processos tecnológicos. Castells (1999, p. 54) ressalta:
[...] Embora graus mais altos de conhecimentos geralmente possam resultar em
melhores níveis de produção por unidade de insumos, é a busca por conhecimentos e
informação que caracteriza a função da produção tecnológica no informacionalismo.
Apesar de serem organizadas em paradigmas oriundos das esferas dominantes da
sociedade (por exemplo, o processo produtivo, o complexo industrial militar), a
tecnologia e as relações técnicas de produção difundem-se por todo o conjunto de
relações e estruturas sociais, penetrando no poder e na experiência e modificando-os.
Dessa forma, os modos de desenvolvimento modelam toda a esfera de
comportamento social, inclusive a comunicação simbólica. Como o
informacionalismo baseia-se na tecnologia de conhecimentos e informação, há uma
íntima ligação entre cultura e forças produtivas e entre espírito e matéria, no modo
de desenvolvimento informacional. Portanto, devemos esperar o surgimento de
novas formas históricas de interação, controle e transformação social.

Além disso, para o autor (ibid.) o capitalismo teria uma realidade limitada sem a nova
tecnologia da informação. Não foi por acaso que a revolução tecnológica surgiu em meio à
reestruturação do capitalismo, servindo-lhe como ferramenta básica para instaurar essa
remodelagem, assim como o industrialismo esteve ligado à constituição do capitalismo como
modo de produção. Com isso, a sociedade emergente desse processo atual é capitalista e
também informacional. No entanto esses processos de renovação do capitalismo e difusão do
informacionalismo acontecem de maneiras diferentes em cada país pela peculiaridade de sua
história, cultura e instituições, apesar de o capitalismo e do informacionalismo serem
processos inseparáveis em escala global.
Castells (1999, p. 69) ressalta que a atual revolução tecnológica não é caracterizada
pela centralidade de conhecimentos e informação, mas pela utilização destes para a “geração
de conhecimentos e de dispositivos de processamento/ comunicação da informação, em um
ciclo de realimentação cumulativo entre a inovação e seu uso.”
Ainda, segundo o autor (ibid.), as principais descobertas tecnológicas em eletrônica
deram-se a partir da Segunda Guerra Mundial com o transistor em 1947, criado pelos físicos
Bardeen, Brattain e Shockley (ganhadores do prêmio Nobel pela descoberta), inovação que
permitiu a codificação da lógica e da comunicação com e entre as máquinas (conhecidos
como semicondutores, o atual chip que constitui milhões de transistores) e o primeiro
computador programável inventado em 1946 na Filadélfia. o ENIAC (calculadora e
integrador numérico eletrônico), com o peso de trinta toneladas sobre estruturas metálicas de
2,75 metros de altura, tinha setenta mil resistores e dezoito mil válvulas a vácuo, ocupando a
área de um ginásio esportivo – para esse registro do primeiro computador, o autor não
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considera as ferramentas desenvolvidas com objetivos bélicos entre eles o Colossus britânico
(1943) para decifrar códigos dos inimigos e o Z-3 alemão (1941) para auxiliar os cálculos das
aeronaves. A primeira versão comercial desse computador foi feita em 1951 com o chamado
UNIVAC1.
Apesar dessa consideração, Castells (1999) observa que antes da década de 1940,
algumas inovações industriais e científicas das tecnologias da informação com base na
microeletrônica tiveram seus feitos, como a invenção do telefone (1876), do rádio (1896) e da
válvula a vácuo por De Forest (1906). No entanto defende que somente na década de 1970, as
novas tecnologias da informação tiveram difusão ampla com o desenvolvimento sinérgico,
constituindo-se em um novo paradigma ao qual se associam, também, as transformações
políticas, econômicas e socioculturais.
Para Lévy (2010, p. 44), “um computador é uma montagem particular de unidades de
processamento, de transmissão, e memória e de interface para entrada e saída de informações”
que conectado à internet pode recorrer às capacidades de memória e de cálculo de outros
computadores da rede.
A linguista francesa Julia Kristeva (1969, p. 9) discorre sobre a dimensão da
linguagem:
O nosso século é tanto o do átomo e o do cosmos como o da linguagem. Rádio,
televisão, cinema, jornais diários com tiragens de milhões de exemplares, livros de
bolso e de biblioteca, relatórios econômicos, políticos e sociais, documentos
internacionais, conferências – os verbos falar, ler e escrever são conjugados em
todas as pessoas e em todos os tempos, de manhã à noite e em todos os países do
mundo, a um ritmo que nunca se tinha conhecido e que não se podia imaginar há uns
cinquenta anos. E a estas linguagens sobrepõem-se todas as outras, não menos ricas,
do gesto e da imagem [...]: uma banda desenhada, um quadro abstrato, [...] um filme
mudo ou uma dança são práticas de linguagem – tal como as lengalengas do nosso
vizinho ou os editoriais do nosso jornal. O homem moderno está mergulhado na
linguagem, vive na fala, é assaltado por milhares de signos, a ponto de já quase só
ter uma existência de emissor e de receptor.

À época, a estudiosa não poderia dimensionar que o gigantesco computador, criado em
1946 e que ganhou novo aspecto em 1971 já como micro-computador – o microprocessador
causou uma “revolução dentro da revolução” e deixou o mundo de “pernas pro ar” com a
capacidade de conter um computador em um chip (CASTELLS, 1999, p. 79) – proporcionaria
revoluções comunicacionais, sociais, geográficas, econômicas, educacionais, dentre outras,
juntamente com a internet, criada em 1970, a partir da ARPANET (Advanced Research
Projects Agency Network) do Departamento de Defesa dos Estados Unidos da América, que
foi a primeira rede operacional de computadores à base de comutação de pacotes
desenvolvida pela agência Americana ARPA (Advanced Research and Projects Agency -
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Agência de Pesquisas em Projetos Avançados) em 1969, e a precursora da internet
(denominação atribuída apenas em 1980 após a rede das redes ter ficado conhecida como
ARPA-INTERNET).
Em 1989, a internet foi aprimorada por Tim Berners-Lee com a fase WWW de
interface mais fácil para usuários por organizar o teor dos sítios da Internet, através da
informação e não por localização (ALTMAN, 2004). Castells (1999) relata que a invenção da
WWW foi em Genebra por um dos principais centros de pesquisa física do mundo, o Centre
Européen poour Recherche Nucleaire (CERN), no qual os pesquisadores eram chefiados por
Tim Berners-Lee e Robert Cailliau. As pesquisas para desenvolver essa nova interface teve
base, em partes, no trabalho de Ted Nelson, americano pioneiro da tecnologia da informação,
que aspirava a um novo sistema para organizar informações, denominado “hipertexto”
(remissões horizontais). Em 1974, Ted Nelson distribuiu panfletos com o título Computer Lib
que convocava o povo a utilizar o poder dos computadores em benefícios próprios. Em 1980,
com o livro Literary Machines (Máquinas Literárias), Nelson definiu o hipertexto como
escrita não-sequencial que se baseia em ligações, remissões múltiplas de texto, uma rede
interligada de nós (NELSON, s.n.t.). Assim, Beners-Lee e seus colegas acrescentaram a essa
ideia pioneira novas tecnologias para oferecer uma linguagem audiovisual ao aplicativo.
Para Castells (1999), é preciso entender que a possibilidade de desenvolvimento de
redes deu-se pelos importantes avanços das telecomunicações e das tecnologias de integração
de computadores em rede nos anos 70. E, ao mesmo tempo, pela criação dos dispositivos
microeletrônicos e pelo aumento da capacidade dos computadores. Fatos esses que
culminaram com a relação sinérgica da revolução da tecnologia de informação. Para o
sociólogo, a internet marca o início da Era da Informação em grande escala.
O sociólogo Manuel Castells (2003) também fez a ressalva de que, na década de 80, o
uso da internet apresentou-se como o advento de uma nova era da comunicação livre e da
realização pessoal nas comunidades virtuais mediadas por computador. Continuou
reafirmando que a internet não se constitui apenas como uma tecnologia, na verdade, ela é
também um meio de comunicação com uma forma organizativa concreta: a rede. Afirma,
ainda, que a internet é, antes de tudo, uma criação cultural, sendo indispensável para os
movimentos sociais que estão surgindo na sociedade em rede (acrescenta-se, globalizada).
A pesquisadora brasileira da área de Comunicação e Linguística Aplicada, com ênfase
em redes sociais na internet, Raquel Recuero (2009, p.16), acresce que a comunicação
mediada por computadores permite aos indivíduos mais do que se comunicar, ela amplia a
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capacidade de conexão, possibilitando a criação de redes que conectam não apenas
computadores, mas pessoas. Nessa mesma linha, a docente em tecnologia de informação Isa
Freire (2004, p.191) considera que as mídias digitais permitem que os produtores e
consumidores de informação possam permutar suas funções e papéis sociais, ora como
produtores, ora como consumidores dos processos de conteúdo que circulam na rede digital.
Ao analisar esses processos de desenvolvimento tecnológico, pode-se constatar que
naturalmente cada descoberta tornou possível o avanço de outras. Como o microprocessador
que possibilitou o microcomputador, os avanços telecomunicacionais que permitiram o
funcionamento em rede dos microcomputadores com o aumento do seu poder e flexibilidade,
bem como o investimento em novos softwares que viabilizou uma teia mundial direcionada
para o usuário. O poder de comunicação da internet em conjunto com os progressos da
telecomunicação e computação propiciaram, nos fins da década de 1990, a autonomia e a
descentralização dos computadores e dos mainframes14 através da interconexão de
dispositivos de processamento de dados em diversos formatos (CASTELLS, 1999).
Castells (1999) fundamenta, com base em Christopher Freeman, a mudança
contemporânea de paradigma, que chama de paradigma da tecnologia da informação como a
transferência de uma tecnologia atrelada principalmente a insumos baratos de energia para
outra que busca insumos baratos de informação dado o avanço da tecnologia em
microeletrônica e telecomunicações (troca de “fonte/ matéria-prima”). Para além da inclusão
dos processos sociais nessa definição econômica, Castells (ibid.) apresenta características que
indicam os caminhos da transformação social decorrente do paradigma tecnológico atual.
Assim, o sociólogo descreve o paradigma da tecnologia da informação com as
seguintes peculiaridades: 1ª – a informação é sua matéria-prima, as tecnologias são para agir
sobre a informação, ao contrário das revoluções tecnológicas anteriores em que a informação
agia sobre a tecnologia; 2ª – penetrabilidade dos efeitos das novas tecnologias pela
informação, fazendo parte da vida humana o novo meio tecnológico molda diretamente,
apesar de não determinar, a vida do ser humano (existência individual e coletiva); 3ª – lógica
de redes em todo sistema ou conjunto de relações com o uso das NTICs; 4ª – flexibilidade nos
processos tecnológicos e nas organizações pela reorganização de seus componentes, assim o
paradigma tem capacidade de reconfiguração – algo decisivo em uma sociedade com

14

São computadores comerciais com capacidade de maior volume de informação. Bertolini; Baptistela; Sasaki.
A História dos Computadores e Mainframes nos Ambientes Comerciais. Disponível em http://www.aedb.br/
seget/artigos05/318_Artigo-002.pdf. Acesso em 25 ago. 2013.
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constante mudança e fluidez organizacional; 5ª – convergência de tecnologias específicas para
um sistema altamente integrado em que as tecnologias antigas misturam-se de maneira
impossível de distingui-las. Essa convergência transforma-se em uma interdependência entre
as revoluções em biologia e microeletrônica, tanto em relação a materiais quanto a métodos:
Em resumo, o paradigma da tecnologia da informação não evolui para seu
fechamento como um sistema, mas rumo à abertura como uma rede de acessos
múltiplos. É forte e impositivo em sua materialidade, mas adaptável e aberto em seu
desenvolvimento histórico. Abrangência, complexidade e disposição em forma de
rede são seus principais atributos.
Assim, a dimensão social da revolução da tecnologia da informação parece
destinada a cumprir a lei sobre a relação entre a tecnologia e a sociedade proposta
algum tempo atrás por Melvin Kranzberg: “A primeira lei de Kranzberg diz: A
tecnologia não é nem boa, nem ruim e também não é neutra.” É uma força que
provavelmente está, mais do que nunca, sob o atual paradigma tecnológico que
penetra o âmago da vida e da mente. Mas seu verdadeiro uso na esfera da ação social
consciente e a complexa matriz de interação entre as forças tecnológicas liberadas
por nossa espécie e a espécie em si são questões mais de investigação do que de
destino (CASTELLS, 1999, p. 113, grifo do autor).

Nesse contexto, além de evidenciar o contexto atual com as NTICs, caminha-se para o
conhecimento do espaço de interação mundial – o ciberespaço, ambiente esse que
compreende o universo de análise da pesquisa. O termo ciberespaço, de autoria do escritor de
ficção científica William Gibson, surgiu em 1984 no livro “Neuromancer”. Posteriormente,
acrescentaram-lhe uma série de termos derivados: cibermundo, ciber-sociedade, cibercultura,
cibereconomia, cibercafé, ciberbulling, etc.
Conforme pesquisadores do impacto da tecnologia de informação e comunicação
Zartarian e Nöel (2002), a raiz ciber vem da palavra grega kubernaô que significa governar de
que derivam termos como gouvernail (leme), governo, dentre outros. A expressão cibernética
surgiu, no domínio científico e técnico, em 1939, com o título homônimo do livro de Norbert
Wiener. Por extensão, o termo passou a designar qualquer sistema mecânico, simulando os
comportamentos complexos dos seres vivos como: robôs (ou ciborgues), programas
informáticos "inteligentes" capazes, por exemplo, de auto-aprendizagem ou de adaptação etc.
Assim, a raiz ciber faz referência a universos virtuais. Tal virtualidade caracteriza o
ciberespaço e é tido erroneamente pelo senso comum como algo irreal. A seguir, apresentamse fundamentos que assumem a internet como ambiente atual que influencia a cultura e a vida
social.
Lévy (2011, pp. 15, 17, 18) define que o virtual é como complexo problemático, o nó
de tendências ou de forças que acompanha uma situação, um acontecimento, um objeto ou
uma entidade qualquer, e que chama um processo de resolução: a atualização. Sendo assim,
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“o virtual não se opõe ao real, mas ao atual: virtualidade e atualidade são apenas duas
maneiras de ser diferentes”. E continua ponderando que “o real assemelha-se ao possível; em
troca, o atual em nada se assemelha ao virtual: responde-lhe”. Pode-se concluir que é um
processo cíclico como afirma o teórico: “A atualização ia de um problema a uma solução. A
virtualização passa de uma solução dada a um (outro) problema.”
O teórico ressalta a diferença entre a realização (ocorrência de um estado pré-definido)
e a atualização (invenção de uma solução exigida por um complexo problemático) e que o
virtual é tomado como maneira de ser, mas a virtualização como dinâmica. Nesse recorte,
chega-se ao entendimento de que a virtualização é um processo em que um acontecimento,
um objeto ou uma entidade passa a estar em potencial, latente e será real, apesar de já existir,
enquanto possibilidade, com a atualização – resolução do problema.
Segundo Pierre Lévy (2010, p. 90) “o virtual não ‘substitui’ o ‘real’, ele multiplica as
oportunidades para atualizá-lo”, é a releitura, a atualização de algo que existe concretamente.
Por exemplo, quando se edita um texto fisicamente gravado no HD (Hard Disk) do
computador, quem edita está sempre saindo do totalmente virtual para o físico para não perder
as informações. E mesmo que não se tenha gravado o documento nessa memória virtual – HD
– há a memória temporária, onde pode, com alguma sorte, ser recuperado o arquivo da
inexistência concreta.
Nesse contexto, os lugares ainda existem, apenas se apresentam de forma atualizada,
em ícones que muitas vezes mascaram até mesmo a existência de um lugar-origem que, nesse
mundo virtual, pode ser um lugar-físico (hardware) ou um lugar-linguagem (software).
Assume-se que o concreto ainda é condição fundamental da existência e da própria
virtualização. Virtual por virtual, a realidade é sempre uma virtualização do que está gravado
nos cérebros humanos. O mesmo acontece quando se está no ciberespaço - há um suporte
físico que o sustenta, reforçando a concepção desse ambiente como espaço, lugar “real”
(SOUZA e COSTA, 2006). Castells (1999) também contribui com tal concepção, como se
aborda mais à frente, sendo contundente com a afirmação de que a realidade “vivida” sempre
foi virtual, visto que é percebida pela representação simbólica. A humanidade existe em um
ambiente simbólico e atua por meio dele.
Há uma metamorfose da realidade “real”, que já existia, para a virtual. A grande
mudança está na noção de espaço-tempo, não presença, velocidade/interatividade. A partir da
virtualização, não se pode mais dimensionar, mais propriamente no ciberespaço, alguma
coordenada espaço-temporal: “O virtual existe sem estar presente.” (LÉVY, 2010, p. 50).
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Vive-se em outro momento, no qual se encoraja um estilo de interação quase independente
dos lugares geográficos (telecomunicação, telepresença) e da coincidência dos tempos
(comunicação assíncrona). Apesar de não ser uma novidade absoluta, pois já se tinha de
alguma forma uma comunicação contínua, recíproca e a distância com a escrita, a gravação de
som e imagem, o rádio, a televisão, o telefone e a carta, a internet potencializou de uma forma
única a comunicação.
O mundo virtual, sustentado pelos aparatos tecnológicos, possibilita a existência do
ciberespaço. Afinal, o ciberespaço, como fundamentam o pesquisador em tecnologia da
informação e comunicação e na área de educação, Carlos Henrique Souza e o pesquisador em
antropologia e sociologia Marco Aurélio Costa (2005), é a virtualização, a atualização em um
lugar, de dados registrados em outro lugar, interconectados por redes, e que, por suas
características técnicas de programação, permite a mediação da comunicação entre os seres
humanos e com a própria cultura por eles produzida, principalmente, se considerar que os
dados que aparecem na tela do computador, em um site, por exemplo, podem estar
hospedados em um lugar físico do outro lado do mundo.
Pela análise de Lévy (2010, pp. 45, 51, 94), o ciberespaço é “o espaço de comunicação
aberto pela interconexão mundial dos computadores e das memórias dos computadores”,
sendo como um único computador em que não é possível traçar seus limites e definir seu
contorno, pois é “um computador cujo centro está em toda parte e a circunferência em lugar
algum, um computador hipertextual, disperso, vivo, fervilhante, inacabado [...]”. Além disso,
suas particularidades técnicas permitem que “os membros de um grupo humano (que podem
ser tantos quantos se quiser) se coordenem, cooperem, alimentem e consultem uma memória
comum,” quase em tempo real, apesar das diferenças geográficas e de horários.
No entanto, pode-se afirmar que nem tudo que é virtual é ciberespaço. Com o apoio do
docente português em Ciências da Comunicação Jorge Martins Rosa (2000), considera-se que
há diferença entre off-line e on-line. A primeira condição compreende as operações feitas com
a máquina que está automatizada para responder mecanicamente aos comandos enviados – o
que corresponde à utilização operacional do computador pelo ser humano. Já a condição online pressupõe a relação, a sociabilidade, a interatividade, a existência de um lugar para se
entrar e sair – neste caso está inserido o ciberespaço.
Outro ponto que deve ser esclarecido é a compreensão de internet. A internet pode ser
entendida por dois enfoques diferentes: como recurso tecnológico que interliga computadores,
sistema de comunicação (fios, cabos, fibra ótica, wireless) e como espaço, ambiente de
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comunicação/interação – ciberespaço. Ressalta-se, ainda, que atualmente a internet, a troca de
informações, está presente em diversos aparelhos. Antes o computador tinha um único
formato conhecido. Agora, seus componentes informáticos (captadores, memórias,
processadores, etc.) podem ser achados em outros “mecanismos”: cartões eletrônicos,
distribuidores automáticos, robôs, aparelhos eletrodomésticos, scanner, fax, câmeras de
vídeos, telefones, rádios, televisões etc., ou seja, onde a informação digital seja
automaticamente processada. (LÉVY, 2011).
O ciberespaço é o ambiente que torna disponível um dispositivo de comunicação
original, pois ele permite que várias pessoas construam de forma progressiva e cooperativa
um contexto comum. As informações estão interligadas em rede, como um espaço de
característica hipertextual. Para tal consideração, reflete-se sobre a definição de hipertexto.
Conforme classifica Lévy (2011, pp. 37, 40) “um hipertexto é uma matriz de textos
potenciais [...] que hierarquiza e seleciona áreas de sentido, tece ligações entre essas zonas,
conecta o texto a outros documentos”, sendo “constituído por nós (os elementos de
informação, parágrafo, páginas, imagens, sequências musicais, etc.) e por links entre esses
nós, referências, notas, ponteiros, “botões” indicando a passagem de um nó a outro” (LÉVY,
2010, p. 58).
Se ler consiste em selecionar, em esquematizar, em construir uma rede de remissões
internas ao texto, em associar a outros dados, em integrar as palavras e as imagens a
uma memória pessoal em reconstrução permanente, então os dispositivos
hipertextuais constituem de fato uma espécie de objetivação, de exteriorização, de
virtualização dos processos de leitura (LÉVY, 2011, p. 43).

E, também, de desterritorialização, porque um texto, nas redes digitais, não tem
fronteiras nítidas, não há fixidez. O hipertexto agrega estruturas acumulativas, agregativas e
suplementares, sai do centro da informação para agregar sentido e atualizar. E esse “processo”
de esclarecimento territorializa um significado.
Com isso, Lévy (2011) considera o hipertexto tanto como objeto (notas de rodapé,
links, som, imagem, infográficos, tabelas, etc.) quanto modo de leitura (leitura nãolinear/salteada, links mnemônicos feitos através das associações do leitor, entre outros) e
ressalta que o suporte digital o potencializou. Mas enfatiza que o hipertexto não é um
dispositivo criado na era tecnológica, com o advento da internet.
Como explica o filósofo francês Jean Clément (2004), ele existe desde quando se
passou a considerar a intertextualidade, depois de um período de inspiração estruturalista (que
considerava o texto como objeto fechado e portador da totalidade de seu sentido), ainda na era
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analógica, por meio de notas de rodapé, da memória, etc. Porque, num texto, há sempre
conexão entre as partes, uma remissão a outro texto, ou seja, há sempre um hipertexto,
explícito - por meio de hiperlinks, de referências - ou implícito. Mas deve-se admitir que o
suporte digital otimiza o seu uso.
Assim, “germinante, ramificante, bifurcante, rizoma dinâmico” demonstra um saber
plural em construção, acolhendo a memória múltipla e multiplamente interpretada de um
coletivo, o que permite navegações em sentidos transversais. O hipertexto só desdobra todas
as suas qualidades quando imerso no ciberespaço (LÉVY, 2010, p. 103). Maria Augusta Babo
(2004, p. 109), pesquisadora portuguesa em técnicas de escrita e de leitura, complementa:
Em ambiente hipertextual, a leitura deslineariza-se inevitavelmente porque se perde
a sequência das páginas, porque se ativam muitas janelas, porque se esfuma a
dimensão de totalidade física do livro e de totalidade de sentido da obra. A leitura
deixa de ser um ato passivo para passar a ser um ato de decisão e como tal decisivo.

Nessa abordagem, o hipertexto digital é uma coleção de “informação multimodal
disposta em rede para a navegação rápida e ‘intuitiva’” (LÉVY, 2010, p. 59). Destaca-se que
o suporte digital permite novos tipos de leituras (e escritas) coletivas. Os leitores podem não
somente modificar as ligações, mas, da mesma forma, “acrescentar ou modificar os nós
(textos, imagens, etc.), conectar um ‘hiperdocumento’ a outro e fazer assim de dois
hipertextos separados um único documento, ou traçar ligações hipertextuais entre uma série
de documentos” (LÉVY, 2011, p. 45).
Sendo assim, o ciberespaço pode ser associado ao hipertexto, por sua característica
agregativa, interativa e no qual se pode interagir de uma maneira diferenciada, seguindo
caminhos já determinados pelos links, que sugerem uma navegação orientada, ou criando
novos links, perfazendo o caminho por suas escolhas, seus acréscimos à leitura que se faz:
“Os hipertextos servem para interromper o fluxo de leitura através de redes remissivas
interligadas, os links, e para conduzir o leitor a um vertiginoso delírio de possibilidades”
(VILLAÇA, 2002, p.107).
Além de conter vários hipertextos, o ciberespaço pode ser caracterizado como um
“mega” hipertexto, numa escala gigante. O ambiente torna disponível um dispositivo de
comunicação original, pois ele permite que várias pessoas construam de forma progressiva e
cooperativa um contexto comum. Por essa nova modalidade de interação em que as
informações estão interligadas em remissões múltiplas, ‘nós’ em rede, concretiza-se o
ciberespaço como um espaço hipertextual.

57

Além disso, compreendem-se as influências que o ambiente do ciberespaço causa na
vida sociocultural do ser humano. Segundo Castells (1999), a comunicação molda a cultura
porque a realidade é reconhecida como tal a partir de como são as linguagens. É por meio das
linguagens – meios de comunicação como metáforas do indivíduo, mas não somente isso,
como se comentou anteriormente – que o conteúdo da cultura é criado. Sendo a cultura
mediada e determinada pela comunicação (atrelada à história), o “nosso sistema tecnológico”
provoca transformações fundamentais nas crenças, valores, códigos e comportamentos.
Relembram-se alguns fatos relevantes que a cada época provocaram transformações
qualitativas na comunicação humana. A mudança da tradição oral para a escrita com a criação
do alfabeto e, séculos mais tarde, a alfabetização com a difusão da imprensa possibilitaram a
infraestrutura mental para a comunicação cumulativa, a partir do conhecimento. Outros
meios/ tecnologias foram surgindo: jornal, telégrafo, telefone, transistor, rádio, televisão, cada
qual influenciando a sociedade da época e, de certa forma, a mídia anterior. A propagação da
televisão fez com que os meios anteriores fossem reestruturados, rompendo com o modelo
predominantemente tipográfico.
Assim, a televisão tornou-se o centro de disseminação cultural, caracterizado pela
sedução, estímulo sensorial da realidade e de fácil comunicabilidade com o padrão de pouco
esforço psicológico. Com o mesmo formato de conteúdo (mensagem de mão única)
disseminado ao grande público considerado homogêneo, tal mídia foi denominada como meio
de comunicação de massa ou grande mídia, o que conduz à propagação da cultura de massa
para alguns teóricos.
No entanto, Castells (1999) contesta com a tese de que a questão principal está no fato
de a grande mídia ser um sistema de comunicação de mão-única, mas o processo real de
comunicação não. Tal processo é dependente da interação entre o emissor e o receptor na
interpretação da mensagem. Na decodificação da mensagem, há diversos fatores envolvidos,
tanto pessoais quanto sociais, fato que talvez torne ingênua a consideração da audiência
homogeneizada. Com isso, há certa autonomia dos espectadores sobre as mensagens emitidas
pela televisão. O conceito de massa relaciona-se ao sistema tecnológico e não à forma de
cultura (cultura de massa). A respeito da mídia de massa, Castells (1999) explica:
É um sistema de feedbacks entre espelhos deformadores: a mídia é a expressão de
nossa cultura, e nossa cultura funciona principalmente por intermédio dos materiais
propiciados pela mídia. Nesse sentido fundamental, o sistema de mídia de massa
completou a maioria das características sugeridas por McLuhan no início dos anos
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60: era a Galáxia de McLuhan15. Entretanto, o fato de a audiência não ser objeto
passivo, mas sujeito interativo, abriu o caminho para sua diferenciação e
subseqüente transformação da mídia que, de comunicação de massa, passou à
segmentação, adequação ao público e individualização, a partir do momento em que
a tecnologia, empresas e instituições permitiram essas iniciativas. (grifo do autor).

Também para Wilson Dizard Jr. (2000), docente americano especialista em tecnologia
e comunicação, as mídias atuais apresentam modificações das condições da mídia de massa
em produzir, centralmente padronizados, produtos de informação e entretenimento,
distribuídos a grandes públicos por canais distintos. A mídia eletrônica (televisão de alta
definição, computadores, bancos de dados, satélites, telefones inteligentes, jornais eletrônicos)
fornece serviços especializados (“produtos de voz, vídeo e impressos”) a segmentos de
público em um canal eletrônico comum com formatos interativos bidirecionais. O que
possibilita ao consumidor ter controle sobre a obtenção dos serviços, de que forma e em qual
momento. Dizard (2000, p. 23) fundamenta-se nos analistas econômicos da revista Wired
John Browning e Spencer Reiss para analisar que
a mídia velha divide o mundo entre produtores e consumidores: nós somos autores
ou leitores, emissoras ou telespectadores, animadores ou audiência; como se diz
tecnicamente, essa é a comunicação um-todos. A nova mídia, pelo contrário, dá a
todos a oportunidade de falar assim como de escutar. Muitos falam com muitos – e
muitos respondem de volta.

Patrick Charaudeau (2009a), docente em ciências da linguagem e especialista em
análise do discurso, enfatiza que o ato da linguagem não deve ser entendido como um simples
ato de comunicação resultante de uma mensagem que um emissor envia a um receptor. Tal
ato abarca um rico e complexo fenômeno de comunicação que envolve, além de indivíduos,
vários componentes linguísticos e situacionais. Com isso, o ato de linguagem (ou ato de
comunicação) é entendido como uma encenação interenuciativa, um encontro dialético que
fundamenta a elucidação dos sujeitos da linguagem pela atividade metalinguística em dois
processos: – processo de produção, criado por um EU e direcionado a um TU-destinatário; –
processo de interpretação, idealizado por um TU’- interpretante, que constrói uma imagem
EU’ do locutor.
Nesta concepção, o receptor, ao receber a mensagem, não é passivo, afinal ele
participa do processo desde a elaboração da mensagem, mesmo que indiretamente, em que o
enunciador (emissor) direciona sua fala, em função das intenções de comunicação, a um
receptor idealizado, presumido (destinatário) em uma determinada situação de comunicação.

15

Castells (1999) denomina por Galáxia de McLuhan o sistema eletrônico de comunicação de massa pelo qual
McLuhan caracteriza como um modo de expressão cognitiva. Embora enfatize um novo sistema de comunicação
diferente do que McLuhan imaginou.
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Dinâmica complexa na produção e divulgação da informação na sociedade. Assim, os sujeitos
envolvidos não assumem apenas o papel de emissor e receptor de mensagens, mas de atores
sociais que recebem influências sociais, políticas e linguísticas que abrangem os eventos
comunicativos.
Charaudeau (2009b, p. 104), também, enfatiza que “todo ato de comunicação se
realiza num determinado ambiente físico que impõe restrições para a realização desse ato”.
Na mídia tradicional (imprensa escrita, rádio, televisão), a comunicação é monológica, porque
os veículos permitem a participação dos espectadores e leitores, mas isso acontece de maneira
assíncrona, tendo a interferência das instâncias produtoras do que será selecionado e
divulgado. Nesta situação, há a defasagem de tempo entre a produção, divulgação e resposta
às mensagens. Na comunicação via internet, as relações entre os sujeitos envolvidos no ato de
comunicação são reconfiguradas. Enunciador e destinatário podem estar instantaneamente no
ciberespaço, independentemente das condições espaços-temporais de cada indivíduo (por
exemplo, de diferentes países), e manterem situações dialógicas imediatas. Para explicar tal
ocorrência, analisa-se a Figura 10, a seguir, que apresenta o processo do ato de linguagem de
acordo com Charaudeau (2009a).

Figura 10 – Ato de linguagem.
Fonte: Charaudeau (2009a, p. 52).

Ao analisar a Figura 10, entende-se que toda situação de comunicação envolve uma
finalidade (para que informar?) dirigida por um projeto de fala (por que informar?) que dividise em dois espaços de comunicação, interno e externo, distintos porque pressupõem sujeitos
diferenciados no ato de linguagem. No espaço interno (o circuito da fala configurada), estão
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instituídas as imagens de sujeito enunciador (EUe) e sujeito destinatário (TUd) que se
relacionam com as representações de linguagem das práticas sociais. O EU cria uma imagem
do TUd como destinatário ideal, desconsiderando as heterogeneidades próprias do espaço
externo. Neste espaço externo à fala configurada, os seres possuem sua configuração “real” e
psicossocial. Assim, “o EU tem sobre ele [TUd] um total domínio, já que o coloca em um
lugar onde supõe que sua intenção de fala será totalmente transparente para o TUd”
(CHARAUDEAU, 2009a, p. 45). De acordo com Nelly Carvalho, docente em inovações
lexicais e semântica do discurso publicitário, e Rita Kramer, pesquisadora em linguística da
internet, (2013), tal posição é possível porque, na comunicação monológica, a interferência do
destinatário sobre a mensagem não é imediata. Para minimizar qualquer dúvida entre as
posições de enunciador e destinatário na situação de comunicação, Charaudeau (2009a, pp.
51, 52) resume:
– O EUe (sujeito enunciador) é um sujeito de fala (como o TUd) realizado e
instituído na fala. O EUe é responsável por um certo efeito de discurso produzido
sobre o Interpretante. Porém, como esse efeito de discurso depende igualmente do
que é o TUi, é o TUi que, em compensação, constrói (para si) uma certa imagem do
EUe. Assim, o EUe é sempre uma imagem de fala que oculta em maior ou menor
grau o EUc.
– O EUc (sujeito comunicante) é um sujeito agente (como o TUi), localizado na
esfera externa do ato de linguagem, mas, responsável por sua organização. O EUc é
o iniciador-responsável pelo ato de produção e é a relação EUc-EUe que produz um
certo efeito pragmático sobre o Interpretante. O EUc é sempre considerado como
uma testemunha do real, mas, dentro desse “real”, depende do conhecimento que o
TUi tem sobre ele. (grifo do autor).

Carvalho e Kramer (2013, p. 83) enfatizam que
numa rede, como o Facebook, os destinatários presumidos misturam-se a suas
configurações de TUi, pois a existência de uma relação pessoal entre os perfis
criados como representação de sua atuação social faz o vínculo entre as instâncias de
informação se estreitarem. A era da participação aproxima os sujeitos interpretantes
de sua configuração como destinatários, pois seus perfis são representações de sua
vida real.

Pela dinâmica da rede, o receptor pode assumir o papel de emissor ou vice-versa. O
receptor pode interferir na notícia, efetivamente – com um feedback de algum erro de grafia,
por exemplo -, não como idealização, mas como interventores reais na construção do texto.
Algo que pode repercutir também na relação dos outros receptores com a mídia que propagou
a notícia. “Na própria interação, eles [receptores] intervêm na notícia, modificando-a a cada
momento e construindo sentido no diálogo com a informação e uns com os outros em tempo
real.” (CARVALHO e KRAMER, 2013, p. 89).
Nos anos 80, o advento de outras tecnologias modificaram as mídias. Os jornais
passaram a ser escritos, editados e impressos à distância; os walkmans permitiram a seleção
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de músicas; o rádio sentiu a necessidade de especialização em estações temáticas; os
videocassetes tornaram-se alternativas para os programas da televisão, outro benefício foi a
gravação de programas de TV para assistir no momento propício, fato que estimulou, ainda, a
diversificação de ofertas de programas; as pessoas passaram a gravar seus eventos com
filmadora, modificando o fluxo de mão única da tela; e se intensifica a multiplicação de
canais de televisão. Apesar dessa diversificação dos meios de comunicação, a tendência
unidirecional de mensagem permaneceu sem permitir avanços para o feedback da audiência e
se manteve longe da cultura da era de informação. A televisão só se libertou da “tela” com o
computador em que o público passou a poder se manifestar (CASTELLS, 1999).
Pela perspectiva dos usuários da rede, Castells (1999) elucida que os primeiros
dividiram-se em dois grupos divergentes envoltos em utopias libertárias em que um restringia
o acesso a uma minoria de usuários que entrava na rede por hobby e o outro que via com
desconfiança a comercialização da rede e a idealização da comunicação generalizada que traz
consigo, para este, os limites e a miséria da humanidade. Depois dessas ideias exageradas da
rede, os usuários “novatos” permaneceram somente com a percepção de informalidade e da
capacidade autorreguladora de comunicação com a ideia de que muitos contribuem para
muitos. Lévy (2010) também discorre sobre essa contribuição na rede, o que chama de
“inteligência coletiva”. Cada qual tem uma voz e espera uma reposta personalizada.
Outras denominações para os usuários das NTICs são de nativos e imigrantes digitais,
pensadas pelo pesquisador Marc Prensky (2001) nas áreas críticas de educação e
aprendizagem. Como foi discutida, a difusão das tecnologias digitais nas últimas décadas do
século XX provocou um processo de descontinuidade em relação às mudanças que ocorreram
com as revoluções anteriores (imprensa, telégrafo, telefone, rádio, TV). A internet, disponível
em diversos equipamentos, além dos computadores, jogos digitais, celulares e as mensagens
instantâneas, torna-se um ambiente onipresente na vida dos indivíduos, principalmente
daqueles que nasceram nesta tecnologia.
Prensky (2001, n.p.) caracteriza esses indivíduos como “nativos digitais”, nascidos nas
últimas décadas do século XX, “todos ‘falantes nativos’ da linguagem digital dos
computadores, vídeo games e internet”, que pensam e processam as informações de forma
diferente das gerações anteriores. Dadas as experiências com o meio tecnológico digital, os
nativos tiveram, provavelmente, mudanças físicas em suas mentes ou, ao menos, pode-se
afirmar, com apoio de Prensky, que os seus modelos de pensamento mudaram. Já os
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“imigrantes digitais”, anteriores da década de 1980, carregam consigo um sotaque, apesar de
terem se adaptado, pelo menos alguns ao ambiente digital.
Desta forma, a comunicação mediada por computador mantém, on-line e off-line, as
características

de

penetrabilidade,

descentralização

multifacetada

e

flexibilidade,

disseminando-se desenfreadamente. Entretanto, em distinção à mídia de comunicação de
massa de McLuhan por ter as “propriedades de interatividade e individualização tecnológica e
culturalmente embutidas”. “[...] Talvez possamos prever a emergência de um novo veículo,
misturando formas de comunicação que antes eram separadas em diferentes domínios da
mente humana [...]” (CASTELLS, 1999, pp. 442, 448).
Ao considerar a multimídia16 como ambiente simbólico, Castells (ibid., p. 457)
fundamenta um padrão social/ cultural que apresenta várias características, dentre elas: –
“diferenciação social e cultural muito difundida levando à segmentação dos usuários/
espectadores/ leitores/ ouvintes.” A mensagem é diversificada pelas estratégias de mercado
das organizações, mas também pelos usuários de acordo com os seus interesses; – “crescente
estratificação social entre os usuários”, os usuários estão divididos entre os interagentes e os
receptores da interação, devido às diferenças econômicas, sociais e culturais que influenciam
o proveito de cada usuário com a rede; –“integração de todas as mensagens em um padrão
cognitivo comum”, apesar de o sistema ser interativo e seletivo.
Pela perspectiva do meio, os diferentes modos de comunicação tendem a mesclar seus
códigos e, pelo ponto de vista do usuário (emissor e receptor em um sistema interativo), a
facilidade de mudança entre as escolhas das várias mensagens (com campo semântico
multifacetado pela junção de códigos) reduz a distância mental entre as fontes de
envolvimento cognitivo e sensorial (mistura de vários sentidos); – meio que capta as diversas
expressões culturais, o que equivale “ao fim da separação entre mídia audiovisual e mídia
impressa, cultura popular e cultura erudita, entretenimento e informação, educação e
persuasão.” Para o pesquisador (op. cit., p. 458) a propriedade mais importante.
Para tal, o universo digital une as expressões culturais passadas, presentes e futuras do
sujeito comunicativo em um supertexto histórico gigantesco. Desta maneira, essas expressões
estruturam um novo ambiente simbólico, perpetuando a virtualidade como realidade da vida.

16

Para Castells (1999) a multimídia é o novo sistema que integra diferentes veículos de comunicação (a mídia de
massa personalizada globalizada com a comunicação mediada por computador) com o diferencial do potencial
interativo.
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Conclusão a que Castells (1999, p. 459) chega ao fundamentar a cultura da virtualidade real
como:
[...] sistema em que a própria realidade (ou seja, a experiência simbólica/material
das pessoas) é inteiramente captada, totalmente imersa em uma composição de
imagens virtuais no mundo do faz-de-conta, no qual as aparências não apenas se
encontram na tela comunicadora da experiência, mas se transforma na experiência.

Assim, todas as mensagens são incluídas no meio pela sua abrangência diversificada e
maleável de forma que esse mesmo texto multimídia absorve toda a experiência humana
(passado, presente e futuro). Apesar de alguns teóricos fundamentarem que a mídia digital não
representa a “realidade”, eles, implicitamente, revelam a ideia defasada da experiência real
“não-codificada”. Afinal, a realidade é comunicada por meio de símbolos e, de certo modo,
toda realidade é percebida de maneira virtual: “Na comunicação interativa humana,
independente do meio, todos os símbolos são, de certa forma, deslocados em relação ao
sentido semântico que lhes são atribuídos.” (CASTELLS, 1999, p. 459). Por meio das
linguagens, estando nelas embutidas as relações sociais, econômicas, culturais, simbólicas e
históricas, interpreta-se o mundo:
Por outro lado, o novo sistema de comunicação transforma radicalmente o espaço e
o tempo, as dimensões fundamentais da vida humana. Localidades ficam despojadas
de seu sentido cultural, histórico e geográfico e reintegram-se em redes funcionais
ou em colagens de imagens, ocasionando um espaço de fluxos que substitui o espaço
de lugares. O tempo é apagado no novo sistema de comunicação já que passado,
presente e futuro podem ser programados para interagir entre si na mesma
mensagem. O espaço de fluxos e o tempo intemporal são as bases principais de uma
nova cultura, que transcende e inclui a diversidade dos sistemas de representação
historicamente transmitidos: a cultura da virtualidade real, onde o faz-de-conta vai
se tornando realidade (CASTELLS, 1999, p. 462).

Atenta-se para o fato de os sistemas tecnológicos serem socialmente produzidos, sendo
a produção social estruturada pela cultura. Desta maneira, a internet, como ciberespaço, é
moldada pela cultura dos seus produtores/ usuários17 e não, somente, pelos valores das
inovações tecnológicas. Assim, Castells (2003, p. 53) analisa:
A cultura da Internet é uma cultura feita de uma crença tecnocrática no progresso
dos seres humanos através da tecnologia, levado a cabo por comunidades de hackers
que prosperam na criatividade tecnológica livre e aberta, incrustada em redes
virtuais que pretendem reinventar a sociedade, e materializada por empresários
movidos a dinheiro nas engrenagens da nova economia.

Para a cultura do ciberespaço, Lévy (2010, p. 17) utiliza o neologismo “cibercultura”,
definindo-a como “o conjunto de técnicas (materiais e intelectuais), de práticas, de atitudes,

17

Castells (2003, p. 34) denomina “por produtores/usuários [...] àqueles cuja prática da Internet é diretamente
reintroduzida no sistema tecnológico; os consumidores/usuários, por outro lado, são aqueles beneficiários de
aplicações e sistemas que não interagem diretamente com o desenvolvimento da Internet, embora seus usos
tenham certamente um efeito agregado sobre a evolução do sistema.”
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de modos de pensamento e de valores que se desenvolvem juntamente com o crescimento do
ciberespaço.”
Desta forma, o desenvolvimento do ciberespaço e da cibercultura, que como se viu
estão interligados, é orientado por três princípios: a interconexão que tece um universal por
contato; a criação de comunidades virtuais (apoiada na interconexão) que se constitui por
afinidades de interesses em um processo de cooperação, independente das distâncias
geográficas e das filiações institucionais e a inteligência coletiva, ou seja, a busca pelo “ideal
do coletivo inteligente”, por meio das comunidades virtuais, “mais imaginativo, mais rápido,
mais capaz de aprender e de inventar do que um coletivo inteligentemente gerenciado.”
(LÉVY, 2010, p. 133). Algo referido por Lévy (op. cit.) como programa da cibercultura.
Com a ressalva de que o movimento social e cultural, potente e vigoroso, produzido
pelo ciberespaço, não se reúne em um conteúdo particular (e, talvez, homogeneizado), mas
como “uma forma de comunicação não midiática, interativa, comunitária, transversal,
rizomática.” Para Lévy (2010, pp. 134, 135), o programa da cibercultura é
o universal sem totalidade. Universal, já que a interconexão deve ser não apenas
mundial, mas quer também atingir a compatibilidade ou interoperabilidade
generalizada. Universal, pois no limite ideal do programa da cibercultura qualquer
um deve poder acessar de qualquer lugar as diversas comunidades virtuais e seus
produtos. Universal, enfim, já que o programa da inteligência coletiva diz respeito
tanto às empresas como as escolas, às regiões geográficas como às associações
internacionais. O ciberespaço surge como a ferramenta de organização de
comunidades de todos os tipos e de todos os tamanhos em coletivos inteligentes,
mas também como o instrumento que permite aos coletivos inteligentes articularemse entre si.

Mesmo desconfiado das previsões dos “futurólogos” da mídia, que anunciavam a
convergência entre computadores, internet e mídia (“multimídia” como possibilidade de
comunicação interativa em vídeo, áudio e texto), pela capacidade de conexão da época,
Castells (2003) define a internet como meio que vai além da convergência de mídias. Veja
abaixo.
A Internet é [...] um meio de comunicação com lógica própria e linguagem própria.
Mas ela não se restringe a uma área particular de expressão cultural. Atravessa todas
elas. Além disso, sua comunicação está em geral embutida na prática social, não
isolada em algum tipo de mundo imaginário, o domínio da representação e das
identidades falsas. É usada para a divulgação de mensagens políticas, para a
comunicação por e-mail com as redes da vida, para a transmissão de idéias e a busca
de informação. É comunicação, mas não entretenimento, pelo menos
predominantemente. E como as mídias audiovisuais, e particularmente a televisão,
tornaram-se dominados pela lógica de entretenimento, inclusive em programas que
misturam notícias e entretenimento, a Internet interpreta essa lógica como um
fracasso da comunicação, e passa ao largo dela. O tipo de comunicação que prospera
na internet está relacionado à livre expressão em todas as suas formas, mais ou
menos desejável segundo o gosto de cada pessoa. É a transmissão de fonte aberta, a
livre divulgação, a transmissão descentralizada, a interação fortuita, a comunicação
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propositada e a criação compartilhada que encontram sua expressão na Internet. Se a
convergência vier a ocorrer um dia, será quando o investimento necessário ao
estabelecimento de capacidades de bandas largas além dos usos instrumentais do
mundo corporativo for justificado por um novo sistema de mídia, disposto e pronto a
satisfazer a mais importante demanda latente: a demanda de livre expressão
interativa e de criação autônoma – hoje em grande parte frustrada pela visão
esclerosada da indústria da mídia tradicional (CASTELLS, 2003, pp. 164, 165).

Já Lévy (2010) defende ser mais adequado o termo “unimídia”, como se elucidará a
seguir. Pelas controvérsias com a palavra multimídia, o filósofo faz uma análise das múltiplas
dimensões da comunicação para fundamentar seu argumento. Assim, compreende a mídia
como suporte ou veículo para a mensagem que envolve modalidades perceptivas (impresso
envolve a visão, o tato, em segundo plano) para a recepção de uma mensagem. A modalidade
perceptiva permite a recepção de variados tipos de representações (impresso possui texto e
imagem) que carregam consigo sistemas de gravação e transmissão das informações, a
codificação (analógica, numérica, digital).
O dispositivo informacional “qualifica a estrutura da mensagem ou o modo de relação
dos elementos de informação.” Assim a mensagem pode ser linear (textos clássicos, etc.) ou
em rede (enciclopédias, dentre outros). No entanto o ciberespaço fez surgir dois dispositivos
informacionais legítimos em relação às mídias precedentes: o mundo virtual que dispõe as
informações em espaço contínuo, não em rede, e o faz em função da posição do “explorador”
dentro do mundo virtual (princípio da imersão, exemplo jogos de videogame) e a informação
em fluxo com “dados em estado contínuo de modificação, dispersos entre memórias e canais
interconectados que podem ser percorridos, filtrados e apresentados ao cibernauta de acordo
com suas instruções, graças a programas [...] ou outras ferramentas de auxílio à navegação”18
(LÉVY, 2010, pp. 64, 65). Para completar as dimensões da comunicação, inclui-se o
dispositivo comunicacional que engloba a relação entre os participantes (um-todos, um-um,
todos-todos). Para ilustrar as dimensões da comunicação, apresenta-se o Quadro 3 a seguir.
O filósofo da informação (op. cit.) considera, a partir do ciberespaço, os novos
dispositivos informacionais (mundos virtuais, informação em fluxos) e comunicacionais
(comunicação todos-todos) como os maiores portadores de mutações culturais e não a
conjunção de texto, imagem e som, noção subentendida em “multimídia”. Tal termo,
“multimídia”, designa algo que emprega diversos suportes ou veículos de comunicação. No
entanto é raramente empregada assim, sendo utilizada para referir multimodalidade e
integração digital.
18

Lévy (2010, p. 65) compreende que “a noção de dispositivo informacional é, em princípio, independente da
mídia, da modalidade perceptiva em jogo ou do tipo de representação transportada pelas mensagens.”
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Ao passo que Lévy (2010, p. 68) considera mais adequado o termo “unimídia” para
indicar “a confluência de mídias separadas em direção à mesma rede digital integrada.”, já
que multimídia indica uma variedade de suportes ou canais, algo contrário à tendência do
ciberespaço rumo à interconexão e à integração:
Definição

Exemplos

Mídia

Suporte de informação e de
comunicação.

Impressos, cinema, rádio, televisão, telefone, CDROM,
Internet
(computadores
+
telecomunicação) etc.

Modalidade
perceptiva

Sentido
implicado
pela
recepção da informação.

Visão, audição, tato, odor, gosto, cinestesia.

Linguagem

Tipo de representação.

Línguas, músicas, fotografias, desenhos, imagens
animadas, símbolos, dança etc.

Codificação

Princípio do sistema de
gravação e de transmissão das
informações.

Analógico, digital.

Dispositivo
informacional

Relações entre elementos de
informação.

Mensagens com estrutura linear (textos clássicos,
música, filmes).
Mensagens com estrutura em rede (dicionários,
hiperdocumentos).
Mundos virtuais (a informação é o espaço
contínuo; o explorador ou seu representante estão
imersos no espaço).
Fluxos de informações.

Dispositivo
comunicacional

Relação entre os participantes
da comunicação.

Dispositivo um-todos, em estrela (imprensa, rádio
e televisão).
Dispositivo um-um, em rede (correio, telefone).
Dispositivo todos-todos, no espaço (conferências
eletrônicas, sistemas para ensino ou trabalho
cooperativo, mundos virtuais com diversos
participantes, WWW).

Quadro 3 – Diferentes dimensões da comunicação.
Fonte: Lévy (2010, p. 66).

Lévy (ibid., p. 68) sintetiza:
Enfim, a palavra “multimídia”, quando empregada para designar a emergência de
uma nova mídia, parece-me particularmente inadequada, já que chama atenção sobre
as formas de representação (texto, imagens, sons, etc.) ou de suportes, enquanto a
novidade principal se encontra nos dispositivos informacionais (em rede, em fluxo,
em mundos virtuais) e no dispositivo de comunicação interativo e comunitário ou,
em outras palavras, em um modo de relação entre as pessoas, em uma certa
qualidade de laço social. (grifo do autor).

Tal mudança produz reflexos na vida do indivíduo como um todo, inclusive na sua
vida social e na forma de pensar, agir e sentir a realidade, ainda que não se consiga
dimensionar o quanto ou a qualidade disso pela efervescência recente das transformações.
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2.4 – Redes Sociais Digitais como Mídia Social
Para o conceito de redes sociais digitais, Castells (1999, p. 566) define as “redes
sociais” – que chama de “comunidades virtuais” – como conjunto de “nós” interconectados,
como estruturas abertas que são capazes de “expandir de forma ilimitada, integrando novos
nós desde que consigam comunicar-se dentro da rede, ou seja, desde que compartilhem os
mesmos códigos de comunicação (por exemplo, valores ou objetivos de desempenho).”
Analisa, também, que essas comunidades baseiam-se em duas características importantes: o
valor da comunicação horizontal e livre, ou seja, a liberdade de expressão de muitos para
muitos; e o segundo valor partilhado é a formação autônoma de redes, a capacidade de
qualquer pessoa encontrar seu destino na rede, ou se não encontrar, de criar e publicar a sua
própria informação, criando assim uma nova rede (CASTELLS, 2003). O autor avalia:
Assim, embora extremamente diversa com seu conteúdo, a fonte comunitária da
Internet a caracteriza de fato como um meio tecnológico para a comunicação
horizontal e uma forma de livre expressão. Assenta também as bases para a
formação autônoma de redes como um instrumento de organização, ação coletiva e
construção de significado (CASTELLS, 2003, p.49).

Para Castells (id., p. 225 ), a internet é uma tecnologia da liberdade, mas considera,
também, que ela pode “libertar os poderosos para oprimir os desinformados, pode levar à
exclusão dos desvalorizados pelos conquistadores do valor.” Desta maneira, os indivíduos
precisam situar suas ações (de aproveitar a tecnologia, a vida, melhorar a sociedade e
preservar a natureza) de acordo com a situação de dominação e libertação atual, ou seja, a
sociedade de rede, constituída em torno das redes de comunicação da internet.
Já Recuero (2009, p.24) enfatiza que uma rede social é definida como um conjunto de
dois elementos: os atores (pessoas, instituições ou grupos; os nós da rede) e suas conexões
(interações ou laços sociais). Assim, o termo rede é uma metáfora para observar os padrões de
conexão de um grupo social, a partir das interações entre os diversos atores. Rede que já se
estabelecia na sociedade e com a internet passa a fazer parte, também, desse ambiente que
compõe interações mediadas pelo computador capazes de gerar fluxos de informação e trocas
sociais autênticas e independentes da noção espaço-temporal antes conhecida.
Nesse ambiente, as redes sociais digitais disseminam-se rapidamente como uma nova
possibilidade de otimizar a comunicação e a socialização. Cada vez mais usuários fazem parte
das redes, como comprovam pesquisas19. De acordo com o IBOPE Media20, em janeiro de
19

Fontes: • www.b2bmagazine.com.br/opini-o/as-redes-sociais-s-o-o-melhor-instrumento-para-novos-negocios.
•www.metaanalise.com.br/inteligenciademercado/index.php?option=com_content&view=article&id=5491:os-
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201221 foram 63.465.825 pessoas que acessaram a internet no trabalho e em casa; e
60.009.811 que visitaram a internet em casa. Já em janeiro de 201322 foram 72.419.315
usuários que acessam de casa e do trabalho; e 69.494.723 que entram, apenas, de sua moradia.
Ainda, o Ibope Media, revela que mais de 82% dos internautas brasileiros, das principais
regiões metropolitanas do país, acessam as redes sociais23.
Outros dados relevantes são fornecidos pela comScore24, no relatório “2013 Brazil
Digital Future in Focus” referente ao ano de 2012. Este relatório25 informa que são 46,3
milhões de internautas, de 15 anos ou mais, acessando a internet de casa ou do trabalho,
crescimento de 16% em relação a 2011 sobre o número de usuários; os usuários brasileiros da
internet passam mais de 27h por mês online, representando a média mais alta de envolvimento
de todos os oito mercados latino-americanos analisados; em relação à audiência da internet no
Brasil, continua relativamente jovem com 18% dos usuários com idades entre 18 a 24 anos e
30% entre 25 a 34 anos de idade; os sites de redes sociais representam a maior porcentagem
do tempo dos usuários brasileiros na internet, com 36%; e o Facebook firma-se como um
forte líder dessa categoria com quase 44 milhões de visitantes únicos em dezembro de 2012,
22% a mais que no ano anterior.

objetivos-das-empresas-brasileiras-na-gestao-de-redes-sociais&catid=5:analise-setorial&Itemid=356.
•vocesa.abril.com.br/blog/pessoas-do-seculo-21/2011/05/. •www.clicnews.com.br/economia/view.htm?id=1265
40. •oglobo.globo.com/blogs/mercadodigital/#410632 – •www.correio24horas.com.br/noticias/detalhes/detalhes1/artigo/brasil-ultrapassa-india-e-e-segundo-pais-com-mais-usuarios-no-facebook/ Acesso em 19 out. 2012.
20
É unidade de negócios do Grupo IBOPE (Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística) responsável por
fazer para o mercado pesquisas sobre o consumo de todos os meios. O IBOPE Media tem ampla presença na
América Latina e detém a liderança inconteste em medição de audiência no Brasil, onde possui 15 escritórios
regionais nas principais capitais. No total, o IBOPE Media atua em 15 países - Argentina, Brasil, Chile,
Colômbia, Costa Rica, Equador, Guatemala, Honduras, México, Nicarágua, Panamá, Paraguai, Peru, Uruguai e
Venezuela, além de possuir um escritório comercial em Miami. Disponível em http://www.ibope.com.br/ptbr/ibope/quemsomos/unidadesnegocio/ibopemedia/Paginas/ IBOPE-Media.aspx. Acesso em 16 set. 2013.
21
Fonte: http://www4.ibope.com.br/ibope_media/2012/mediabook/pt/#. Acesso em 16 set. 2013.
22
Fonte: http://www.mediabook.ibope.com/pais/brasil/2012/internet/acesso. Acesso em 16 set. 2013.
23
Fonte: http://blog.dito.com.br/2013/02/especial-meiomensagem-redes-sociais-como-medir-os-resultados/.
Acesso em 16 set. 2013.
24
É uma empresa líder de tecnologia de internet que fornece análises do mundo digital (ações dos usuários na
net). A comScore foi fundada em 1999 pelo presidente e CEO Magid Abraham e o Chairman Gian Fulgoni e se
tornou uma companhia pública em junho de 2007. A sede é em Reston, Virginia/USA e possui filiais em mais de
em 23 países. Disponível em http://www.comscore.com/por/Sobre_comScore/Fact_sheet_da_comScore. Acesso
em 16 set 2013.
25
Fontes: http://www.comscore.com/por/Insights/Press_Releases/2013/3/A_comScore_Lanca_o_Relatorio_
2013_Brazil_Digital_Future_in_Focus.
http://olhardigital.uol.com.br/noticia/comscore-brasil-e-o-7-maiormercado-mundial-na-internet/24964. Acessos em 16 set. 2013.
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A adesão por parte das organizações está também em grande ascensão. O estudo Latin
America Social Media Check-up 2013 desenvolvido pela Burson-Marsteller26, em junho de
201227, analisou as 25 maiores empresas, pelo critério de faturamento, dos seguintes países da
América Latina: Argentina, Brasil, Colômbia, México, Peru, Porto Rico, Uruguai e
Venezuela. Tal análise, que considerou as principais redes sociais – Twitter, Facebook,
YouTube, blogs e Google Plus, aponta que 88% das empresas brasileiras utilizam, pelo
menos, uma das redes sociais analisadas como plataforma de comunicação, crescimento de
25% em relação a 2010. Índice acima da média da América Latina de 65% e da média global
de 87%. O Twitter foi a plataforma que mais cresceu, com a utilização por 53% das empresas
analisadas na América Latina, contra 50% do Facebook. Outro dado é que desde 2010 a
média de seguidores por perfil corporativo analisado passou de 19.023 para 66.958. As
empresas brasileiras têm, em média, mais de 515.000 seguidores; 52% das maiores empresas
brasileiras estão no Facebook; 28% têm blogs corporativos e 40% já estão no Google+.
Tal estudo ressalta, além do aumento da presença das empresas nas redes sociais, o
engajamento das instituições em sinergia de ações administrativas (gestão de projetos, plano
estratégico) e ações na rede social. Outro fato apontado é que as empresas estão criando
vários perfis para produtos/serviços diferentes, algo associado à necessidade de diálogo eficaz
com públicos específicos (comunicação dirigida) com adequação tanto em conteúdo quanto
em linguagem. Assim, existe uma aproximação entre os envolvidos, já que as instituições
concluíram que não bastam publicações em quantidade, mas atender ao público.
Tal panorama de mudanças reflete reconfigurações nas formas de interação e na
linguagem que se utiliza. Assume-se a linguagem, com respaldo do filósofo russo da
linguagem Mikhail Bakhtin (2006), como uma manifestação essencialmente social. Há o
reconhecimento de que a linguagem se realiza no processo da relação social, sendo marcada
pelo horizonte social de uma época e de um determinado grupo social. Ao contrário de
Saussure, Bakhtin (2006) considera a fala o único objeto real e material para entender o
fenômeno da linguagem humana. Ao analisar a fala, o filósofo também avalia sua natureza
social, e não individual, por estar atrelada às condições de comunicação, que, por sua vez,
26

A Burson-Marsteller é uma das maiores redes globais de consultoria de comunicação corporativa e relações
públicas, com mais de 50 anos de experiência. A agência reúne 137 escritórios em 90 países. Disponível em
http://brasil.bm.com/Quem_somos/Pages/Default.aspx. Acesso em 16 set. 2013.
27
Fontes: http://www.slideshare.net/BMGlobalNews/bursonmarsteller-latin-america-social-media-checkup2013. http://www.grupoorium.com.br/midias-sociais/cresce-o-numero-de-empresas-no-brasil-que-estao-nas-re
des-sociais/. http://dableoblog.com.br/88-das-maiores-empresas-brasileiras-utilizam-redes-sociais/. Acessos em
16 set. 2013.
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estão ligadas às estruturas sociais, em processo constante de mudança, que não se submete a
uma forma fixa e imutável. Da mesma forma, não avalia a língua apenas por seus elementos
internos fixos e autônomos, por um sistema homogêneo e acabado, um conjunto de formas
(signos) e suas regras de combinação (sintaxe).
Para Bakhtin (2006), partindo da premissa de linguagem em ação e não de língua, a
unidade básica não pode ser o signo, mas o enunciado. E o enunciado diferencia-se do signo
porque exige a presença de um enunciador (quem fala ou escreve) e de um receptor (quem
ouve ou lê). O signo compõe uma construção teórica que dispensa os sujeitos reais do
discurso. Um enunciado ocorre em um local e tempo determinados e é produzido por um
sujeito e recebido por outro. Assim, todo enunciado requer outro a que responde ou a que o
responderá, em um diálogo sem fim. Cada enunciado é um ato histórico novo e irrepetível.
Apesar de reconhecer as contribuições de Saussure, Bakhtin (2006) encontra falha no
sistema de oposição língua/fala, sincronia/diacronia. Para ele, no plano científico, o sistema
sincrônico é uma ficção, afinal em nenhum momento o sistema está em equilíbrio, acabado. O
objetivismo abstrato28 favorece a unicidade para “prender a palavra em um dicionário”. “O
signo é, por natureza, vivo e móvel, plurivalente; a classe dominante tem interesse em torná-lo
monovalente. Trata-se, justamente, de uma crítica ao distribucionalismo ‘neutro’.”
(BAKHTIN, 2006, p. 16). Nas palavras do filósofo,
[...] a língua, como sistema de formas que remetem a uma norma, não passa de uma
abstração, que só pode ser demonstrada no plano teórico e prático do ponto de vista
do deciframento de uma língua morta e do seu ensino. Esse sistema não pode servir
de base para a compreensão e explicação dos fatos lingüísticos enquanto fatos vivos
e em evolução. Ao contrário, ele nos distancia da realidade evolutiva e viva da
língua e de suas funções sociais, embora os adeptos do objetivismo abstrato tenham
pretensões quanto à significação sociológica de seus pontos de vista. Na base dos
fundamentos teóricos do objetivismo abstrato, estão as premissas de uma visão do
mundo racionalista e mecanicista, as menos favoráveis a uma concepção correta da
história; ora, a língua é um fenômeno puramente histórico.
[...] ao considerar que só o sistema lingüístico pode dar conta dos fatos da língua, o
objetivo abstrato rejeita a enunciação, o ato de fala, como sendo individual. Como
dissemos, é esse o proton pseudos, a “primeira mentira”, do objetivismo abstrato. O
subjetivismo individualista29, ao contrário, só leva em consideração a fala. Mas ele
também considera o ato de fala como individual e é por isso que tenta explicá-lo a
partir das condições da vida psíquica individual do sujeito falante. E esse é o seu
proton pseudos.
Na realidade, o ato de fala, ou, mais exatamente, seu produto, a enunciação, não
pode de forma alguma ser considerado como individual no sentido estrito do termo;
não pode ser explicado a partir das condições psicofisiológicas do sujeito falante. A
enunciação é de natureza social (BAKHTIN, 2006, pp. 110, 111). (grifo do autor)
28

Denominação que Bakhtin (2006, p. 84) utiliza para a linguística de Saussure e seus discípulos.
Wilhelm Humboldt foi um dos mais notórios representantes desta tendência denominada por Bakhtin (2006, p.
72).
29
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Com isso, encaminha-se o interesse pelo estudo dessa linguagem da comunicação
institucional (re)configurada pelas redes sociais digitais. No entanto é necessário um
parêntese para ressaltar que o conceito de redes é desenvolvido em estudos de diversas áreas
antes mesmo da internet. Segundo o filósofo e docente em Ciências da Informação e
Comunicação Pierre Musso (2004, p.17, 18), a ideia de rede é associada desde a antiguidade,
por Hipócrates em sua medicina, à metáfora do organismo humano, passando por
transformações até chegar ao que se entende na atualidade, como conceitua o pesquisador em
tecnologia da informação e comunicação e na área de educação, Carlos Henrique Souza e a
jornalista Carla Cardoso (2011, p. 67), por “uma estrutura social composta por pessoas e
organizações que estão conectados por relações e compartilham valores e objetivos comuns”.
Recuero (2005, p. 1) acrescenta que os estudos da rede como metáfora das relações estão
sendo retomados recentemente em variados campos da ciência (matemático, físico,
econômico e social). Esta abordagem será aprofundada na parte 4.
É importante destacar a consideração da semioticista brasileira Lucia Santaella (2003,
p.24 e 25) que argumenta que as mídias são simplesmente meios, suportes materiais, canais
físicos, nos quais as linguagens se corporificam e pelos quais transitam. Assim, no meio atual
– a rede social digital –, a linguagem tende a se ajustar aos seus limites e às suas
possibilidades de expressão. “O computador traz consigo o hibridismo sígnico e midiático que
é próprio do ciberespaço” (SANTAELLA, 2007, p.84).
No entanto precisa-se esclarecer que, apesar de muitas pessoas utilizarem os termos
“redes sociais” e “mídias sociais” como sinônimos, engana-se quem assim as entende. As
redes sociais são uma categoria de mídias sociais. Nas redes sociais digitais, prevalece a
interação como sua razão primordial, já nas outras mídias sociais a criação colaborativa de
conteúdo vem em primeiro plano (TELLES, 2010). Esse assunto é explanado na parte 4, item
4.1.
Ao assumir o conceito de Lévy (2010) de mídia, como suporte ou veículo para a
mensagem, entende-se, em consonância com o filósofo, que uma comunidade virtual constróise pelas afinidades de interesses. Distante de serem “frias”, as interações nas redes sociais
envolvem emoções fortes, responsabilidade individual, geram opiniões públicas. São meios
que atualizam a socialização do mundo (erroneamente tido como real, em contraponto ao
mundo virtual) de maneira que não substitui os encontros físicos, sendo na prática um
complemento ou um adicional.
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Para esse “mundo atualizado”, surgem características comparáveis ao “mundo físico”
como a cibercultura (abordada no item 2.3), cibereconomia, ciberbulling, cibercrimes etc. Nas
redes sociais digitais também estão presentes normas, regras e leis consuetudinárias (não
escritas) que regem as relações. Esta moral social estabelece, principalmente, a pertinência
das informações para que os usuários não percam tempo com conteúdos desapropriados. A
moral implícita na comunidade virtual é a reciprocidade em repassar os conteúdos,
conhecimentos aprendidos em trocas de mensagens. Algo que traz recompensa (simbólica)
pela reputação de competência perante a opinião pública da rede. Tais regras (explícitas e
implícitas) de conduta são reconhecidas por Lévy (2010) como “netiqueta”. Nessas
interações, os usuários estão atentos para responder a outros usuários.
Assim, as comunidades virtuais não encorajam a irresponsabilidade associada ao
anonimato, mas exploram novas formas de opinião pública. Da mesma maneira, não
substituem os encontros físicos nem as viagens. Lévy (2010) argumenta que pensar as
relações entre dispositivos de comunicação antigos e novos em termos de substituição é um
erro. Por exemplo, o cinema não substituiu o teatro, deslocou-o; as cartas não impedem os
amantes de se beijar; as pessoas que mais telefonam são aquelas que mais encontram outras
pessoas. Desta forma, os avanços das comunidades virtuais acompanham contatos e
interações de vários tipos. “Não nos deixemos, portanto, cair em armadilhas de palavras. Uma
comunidade virtual não é irreal, imaginária ou ilusória, trata-se simplesmente de um coletivo
mais ou menos permanente que se organiza por meio do novo correio eletrônico mundial.”
(LÉVY, 2010, p.132).
Conforme assinalado anteriormente, pode-se sustentar, a partir das formulações de
Lévy (id.), que as redes sociais ou comunidades virtuais, realizam “uma verdadeira
atualização (no sentido da criação de um contato efetivo) de grupos humanos que eram apenas
potenciais antes do surgimento do ciberespaço.” Sendo assim, a expressão “comunidade
atual” seria mais adequada para descrever os “fenômenos de comunicação coletiva no
ciberespaço” do que “comunidade virtual.” Este último termo é inserido em vários momentos
deste trabalho, bem como a referência às redes sociais digitais, em associação à comunidade
que foi atualizada, assumindo a comunidade virtual, também, como mídia social.
Em consonância com essa abordagem, está a teoria social da mídia do sociólogo
americano John Thompson (2011) que propõe a análise dos meios de comunicação a partir
das formas de ação e interação facilitadas por eles, para “desvendar” suas consequências
sociais, políticas e pessoais. Considera ele que o desenvolvimento dos novos meios de
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comunicação muda as maneiras pelas quais os indivíduos relacionam-se uns com os outros e
com eles próprios. Sempre que os indivíduos estão usando os meios de comunicação (carta,
telefone, televisão, etc.) estão envolvidos em formas de ação e interação diferentes do tipo de
interação face a face, além do intercâmbio de informação e consumo de produto. É nesse
envolvimento que o sociólogo fundamenta a importância de estudar os meios de comunicação
a partir dessas mudanças de ação e interação que provocam.
Thompson (2011) afirma que cada vez mais as pessoas têm acesso ao “conhecimento
não local” que influencia seus processos de autoformação30. Algo também avaliado por Lévy
(2011), quando reflete sobre as mudanças causadas pela Internet, principalmente na noção de
espaço e tempo. No entanto tais mudanças não destruíram as formas anteriores de interação,
mas estão cada vez mais entrelaçadas com as mídias atuais. “[...] O desenvolvimento da mídia
cria novos campos de ação e interação que envolvem formas características de visibilidade e
nos quais as relações de poder podem mudar de formas rápidas, dramáticas e imprevisíveis.”
(THOMPSON, 2011, p. 12). Para o sociólogo (op. cit.), o exemplo perfeito para as novas
formas de ação e interação criadas pela mídia são os sites de relacionamento. Assim,
[...] no Facebook e em outras redes os indivíduos desenvolvem ou dão continuidade
a relacionamentos sociais com pessoas distantes, algumas das quais eles conhecem
através de contextos de interação face a face, mas muitas das quais só conhecem
através dos site de relacionamento social. A natureza dos relacionamentos que eles
formam e as interações que têm com os vários “amigos” que fazem no Facebook e
em outros sites semelhantes são moldadas pela propriedade do meio de comunicação
que estão usando e pelo grau de ligação que esses relacionamentos e interações
tenham com esse meio (o relacionamento que temos com um amigo que
conhecemos apenas pelo Facebook é bem diferente do que temos com um amigo
com quem também interagimos face a face nos locais compartilhados da vida
cotidiana, por exemplo). Em outras palavras, o Facebook e outras redes de
relacionamento social facilitam uma forma específica de interação social online,
criando uma teia em constante expansão de relacionamentos sociais online
caracterizados por graus variáveis de familiaridade e profundidade e pelo
intercâmbio de informação – mensagem, fotos, últimas notícias etc. – que podem
estar disponíveis para outras pessoas com vários níveis de restrição. [...]
(THOMPSON, 2011, p. 11).

O uso dos meios de comunicação transforma fundamentalmente a organização
espacial e temporal da vida social, conduzindo outras formas de ação, interação e do exercício
do poder que não estão mais ligados a presença em um local comum (THOMPSON, 2011).
Essa ligação direta com a vida social também pode reafirmar a característica da rede social
digital como mídia social.
30

Thompson (2011) afirma que reconhecer a influência da mídia como meio de autoformação não significa que
ela é a única. Há outras formas de interação social como entre pais e filhos, professores e alunos que são os
primeiros processos de socialização decisivos para o indivíduo e sua autoconsciência. Porém, não se devem
esquecer as mudanças que a mídia provoca nesse processo de autoformação livres das limitações espaçostemporais da interação face a face.
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Para a jornalista brasileira Lúcia Lemos (2008), as empresas descobriram a eficácia
dessa mídia social digital e a estão utilizando para estreitar o relacionamento com o
consumidor final, com a ressalva de que o foco real das corporações deve ser o seu públicoalvo; o blogueiro, por exemplo, é apenas o intermediário, e a mensagem não pode parar nele.
Com isso, faz-se o acréscimo de que as empresas devem preocupar-se com a linguagem que
utilizam nesse meio e ter o interesse de verificar a adequação e a eficácia da linguagem no
propósito de manter uma comunicação com via de mão dupla nesse meio mais democrático: a
internet e as redes sociais digitais. E que “Inovar quer dizer inovar tecnologicamente e
eticamente. E inovar eticamente quer dizer reencontrar, em novas bases, princípios
aparentemente antigos, como independência e respeito ao cidadão – respeito que inclui
diálogo horizontal” (BUCCI31, 2008, n.p.). Nesse sentido, o docente e pesquisador americano
em Relações Públicas James Grunig (2005, p.58) analisa:
É importante destacar ainda, que não basta apenas proporcionar uma relação com os
públicos se as estratégias não são adequadas, é necessário que estas permitam a
utilização da linguagem correta, do canal mais adequado e do momento ideal,
culminando em uma comunicação dirigida eficiente, para que as possibilidades que
a rede de relacionamentos estabelecida permita a passagem da passividade para a
gestão ativa do processo comunicacional. Com o surgimento das novas tecnologias,
a comunicação eletrônica transformou grande parte da comunicação dirigida escrita
impressa, em eletrônica.

As empresas brasileiras estão começando a reconhecer as redes sociais digitais como
meio estratégico para a comunicação. Uma pesquisa, realizada pela Regus32 com 17 mil
executivos de 80 países em 2011, aponta, dentre outros percentuais, que 52% das corporações
em todo o mundo e 68% no Brasil usam redes sociais digitais, como Twitter e Facebook, para
interagir e informar seus clientes33. Essa adesão nas RSDs tem crescimento exponencial. De
acordo com dados fornecidos pela Dito34, que monitora as mídias com a ferramenta
GraphMonitor, a quantidade de páginas com mais de um milhão de fãs no Facebook

31

Eugênio Bucci é jornalista brasileiro.
O grupo Regus, fundado na Bélgica, é especializado na locação de espaços de trabalho como salas e
escritórios equipados com tecnologias de acordo com a demanda de cada cliente. Atualmente, a empresa atua em
90 países e tem clientes como a Google, GlaxoSmithKline, IBM, Nokia e Accenture. No Brasil, mantém 26
centros empresariais em Porto Alegre, Curitiba, Belo Horizonte, Brasília, Campinas, Recife, Rio de Janeiro,
Salvador e São Paulo. Fontes: http://www.baguete.com.br/noticias/negocios-e-gestao/23/09/2011/regus-quer-2mil-centros-brasil-no-foco http://www.bpcc.pt/newDetail.asp?id=270. Ambas acessadas em 19 out. 2011.
33
Fonte:
http://oglobo.globo.com/economia/boachance/mat/2011/10/11/presenca-das-empresas-nas-redessociais-significativa-mas-ha-escassez-de-profissional-qualificado-925554341.asp. Acesso em 19 out. 2011.
34
Empresa especializada na produção de aplicativos e jogos para mídias sociais que trabalha com agências e
marcas para integrar suas campanhas e criar relacionamento de longo prazo nessas mídias.
32
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aumentou de 8 para 94, crescimento de 1.175% em 2012. Em fevereiro de 2013, já existiam
mais de 125 fan pages com mais de um milhão de curtidores no Brasil35.

35

Fonte: http://blog.dito.com.br/2013/02/especial-meiomensagem-redes-sociais-como-medir-os-resultados/.
Acesso em 16 set. 2013.
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3 – PERCURSOS LITERÁRIOS: A REVISITAÇÃO DE
POSTULADOS CIENTÍFICOS
Nesta parte, são elucidadas algumas teorias que embasam o estudo da análise da amostra, a
partir dos conceitos de “matrizes de linguagem”, de Lucia Santaella; “funções da linguagem”;
de Roman Jakobson; “reconfiguração da linguagem”, de Mark Poster; “revolução da
linguagem”, de David Crystal; “novas linguagens”, de Mauro Sousa; além de outros teóricos
que contribuíram para a pesquisa, sendo suas concepções explanadas ao longo da dissertação.
A partir desses estudos, debatem-se as mudanças ocorridas na linguagem da comunicação
institucional nas redes sociais digitais sob a perspectiva de sua (re)configuração. As teorias
serão aplicadas na análise dos objetos com o desenvolvimento da pesquisa.

3.1 – Abordagem da Teoria de Matrizes de Linguagem
Para o critério de estilo de linguagem foi escolhida a teoria de matrizes de linguagem e
pensamento para, a partir desta, criar uma reflexão sobre a linguagem presente nas fan pages,
já que tal abordagem propõe que as hibridizações da linguagem se originam das matrizes
sonora, visual e verbal. A semioticista Lucia Santaella, que desenvolve suas pesquisas mais
recentes nas áreas de Comunicação, Semiótica Cognitiva e Computacional, Estéticas
Tecnológicas e Filosofia e Metodologia da Ciência, apresenta, no seu livro intitulado Matrizes
da Linguagem e Pensamento: sonora, visual e verbal, em 2001, pela perspectiva peirceana, a
ênfase de que apenas três tipos de linguagem constituem-se como matrizes de linguagem e
pensamento. A partir dessas três matrizes, originam-se todos os tipos de linguagens que o ser
humano foi capaz de produzir ao longo dos séculos. Com base nas três matrizes de linguagem
e pensamento – matriz verbal, matriz sonora e matriz visual, a autora ressalta que:
[...] a partir das quais se originam todos os tipos de linguagens e processos sígnicos
que os seres humanos ao longo de toda sua história, foram capazes de produzir. A
grande variedade e a multiplicidade crescente de todas as formas de linguagem
(literatura, música, teatro, desenho, pintura, gravura, escultura, arquitetura, etc.)
estão alicerçadas em não mais que três matrizes. Não obstante a variedade de
suportes, meios, canais (foto, cinema, televisão, vídeo, jornal, rádio, etc.) em que as
linguagens se materializam e são veiculadas, não obstante as diferenças específicas
que elas adquirem em cada um dos diferentes meios, subjacentes a essa variedade e
a essas diferenças estão tão só e apenas em três matrizes (SANTAELLA, 2005, p.
20).

A pesquisadora compara a efervescência das linguagens, dos processos e sistemas
sígnicos ao permanente crescimento e mutação dos organismos vivos, algo como
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metabolismo das linguagens, dos sígnicos. E lamenta que essa volatilidade não seja percebida,
porque as linguagens costumam ser rotuladas como campos estanques, rígidos, separados,
suficientes em si, acabados. Em outro sentido, a visão dialógica, interativa e intersemiótica
das linguagens não é alcançada pela confusão entre a linguagem e o canal que a veicula. As
denominações das linguagens de acordo com o suporte, meio ou canal pelo qual transitam
causam a sensação de que tais linguagens são unidades com fronteiras rígidas que se
encontram primordialmente naquele suporte. Por exemplo, no caso da imagem, denominamse imagens artísticas (ou artesanais) o desenho, a pintura, a gravura; imagens técnicas (fixas),
a foto, a holografia; e, em movimento, o cinema, a TV, o vídeo, a computação gráfica. Sobre
isso, Santaella (2005, p. 27) contesta:
É evidente que o meio através do qual uma linguagem é veiculada tem importância
soberana para se compreender a maneira como suas mensagens são produzidas,
transmitidas e recebidas. Embora repetidamente questionado e mesmo refutado, não
estava errado MacLuhan (1962) quando polemicamente afirmou que “o meio é a
mensagem”. Contudo, a atenção ao canal veiculador das linguagens não deveria ser
tão proeminente a ponto de nos cegar para as similaridades e as trocas de recursos
entre os mais diversos sistemas e processos sígnicos.

Em sua pesquisa (resultada neste livro), Lucia Santaella (2005) busca uma
consideração mais econômica e integradora das linguagens, dos sígnicos, dos códigos e dos
canais que compreenda como os signos se formam e como as linguagens e os meios se
combinam e se misturam. Como assinalado anteriormente, Santaella (op. cit.) busca
extrapolar as categorias fenomenológicas universais de Peirce por considerar seus conceitos
em um nível elevado de abstração, o que dificulta sua aplicação direta. Nesse sentido, com
sua teoria das matrizes de linguagem e pensamento, a pesquisadora viabiliza o intermédio
entre os conceitos peircianos e as linguagens manifestas, de modo a orientar a leitura de
processos concretos de signos com um mapa flexível e multifacetado.
Em suma, Santaella (2005, p. 43) explica que o signo
é uma estrutura complexa de três elementos íntima e inseparavelmente
interconectados: (1.1) fundamento, (1.2) objeto e (1.3) interpretante. (1.1) O
fundamento é uma propriedade ou caráter ou aspecto do signo que o habilita a
funcionar como tal. (1.2) O objeto é algo diferente do signo, algo que está fora do
signo, um ausente que se torna mediatamente presente a um possível intérprete
graças à mediação dos signos. (1.3) O interpretante é um signo adicional, resultado
do efeito que o signo produz em uma mente interpretativa, não necessariamente
humana, uma máquina, por exemplo, ou uma célula interpretam sinais. O
interpretante não é qualquer signo, mas um signo que interpreta o fundamento.
Através dessa interpretação o fundamento revela algo sobre o objeto ausente, objeto
que está fora e existe independente do signo.

Apesar da complexidade e da abstração de tal conceito, no exemplo inspirado em
Savan (1994a: 184), Santaella (2005) concretiza esse pensamento sígnico: o termômetro,
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dependendo da interpretação, é um signo da temperatura do ambiente em seu entorno. O
termômetro pode ser assim interpretado como indicador de temperatura pelos hábitos sociais
convencionais. Sem um interpretante, o termômetro pode ser um objeto físico de vidro,
mercúrio ou madeira. Com isso, o termômetro é “um signo virtual, possível e passível de se
atualizar como signo” quando encontrar um intérprete. “Isso se dá porque tudo aquilo que
existe é multiplamente determinado, é uma síntese de múltiplas determinações.”
(SANTAELLA, 2005, p. 44). Assim, pode um intérprete reconhecer o termômetro como uma
obra de um artesão, um objeto de decoração no pátio de entrada de uma casa, um signo da
idade da casa ou de sua própria idade ou um signo do gosto da pessoa que o escolheu. O
exemplo serve não só para demonstrar o potencial infinito das coisas, mas para reconhecer
que para cada um dos casos o fundamento do signo é diferente. Analisa a pesquisadora:
[...] Os aspectos ou propriedades desse complexo físico que chamamos de
termômetro, o caráter significante específico, quer dizer, o fundamento que nele
selecionamos para decidir sobre a idade do termômetro indica a idade da casa. Do
mesmo modo fundamento para a minha crença de que a idade do termômetro indica
a idade da casa. Do mesmo modo, o objeto do signo variará dependendo do
interpretante e do fundamento. Em um caso, o artesão é o objeto do signo. No outro,
o objeto é a idade do edifício. No outro ainda, é o gosto da pessoa que escolheu
colocar o termômetro naquele exato lugar e não em outro. Assim sendo, uma mesma
coisa pode ser diferentes signos. (1) Um signo é alguma coisa, qualquer coisa. É
uma aspecto de uma coisa, (1.1 seu fundamento), selecionada por um intérprete
como uma espécie de hipótese (1.3 seu interpretante), a fim de identificar algo além
do signo ele mesmo (1.2 seu objeto) (SANTAELLA, 2005, p. 44).

De acordo com Lucia Santaella (2005), Peirce postula que todo pensamento se dá em
signo. Sendo o pensamento como extensão do signo, qualquer coisa que esteja presente na
mente – frases verbais, imagens, diagramas de quaisquer espécies, reações, sentimentos –
deve ser considerado pensamento. No entanto os tipos de signos estudados por Peirce são
abstratos e gerais, “são tipos lógicos fundamentais que estão subjacentes a quaisquer
linguagens manifestas.” (ibid., p. 56).
Assim a pesquisadora estabelece que as matrizes das linguagens, alicerçadas nas
classes de signos e estes nas categorias fenomenológicas, são menos abstratas do que as
classes de signos, já que concretizam as classes de signos em linguagens manifestas, como
música, diversas formas de visualidade e o discurso verbal. As variações, a partir das matrizes
sonora, visual e verbal, originam-se nas diversas distribuições que cada matriz exibe das
classes de signos que lhes estão subjacentes. As linguagens também se misturam quando se
manifestam em canais específicos. Deste modo as linguagens adquirem traços próprios
daquele canal. Santaella (op. cit.) esclarece que isso pode gerar a ilusão de um mero
somatório de linguagens e de mídias. E vai além:
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Ao contrário, o que aqui postulo é que, por trás dessa proliferação, estão classes
finitas e muito vastas de signos-pensamentos. As matrizes da linguagem e
pensamento estão sustentadas nas três classes principais de signos: o quali-signo
icônico, remático para a sonoridade, o sin-signo indicial, dicente para a visualidade e
o legi-signo simbólico, argumental para o discurso verbal. Entretanto, uma vez que
as classes de signos são mais abstratas do que as matrizes, as classes reaparecem em
distribuições diferenciadas e específicas no interior de cada matriz o que dá origem
às modalidades e submodalidades exibidas por cada matriz.
As premissas da teoria das matrizes da linguagem e pensamento não param aí. As
matrizes também estão relacionadas à percepção e esta aos sentidos humanos. Assim
sendo, enquanto a matriz verbal é mais abstrata e, portanto, menos dominada por um
sentido determinado, a visual está mais ligada ao olho e o sentido da visão, enquanto
a sonora está ligada ao ouvido e o sentido auditivo (SANTAELLA, 2005, pp. 56,
57).

Ao desenvolver seu estudo sobre matrizes de linguagem e pensamento, Santaella
(2005) encontrou eixos em que as classificações e as características de cada categoria se
legitimam. O eixo da sintaxe para a sonora, o eixo da forma na visual e o eixo do discurso na
verbal. Sendo a sintaxe estrutura primordial para o funcionamento de qualquer linguagem,
alicerça a forma, bem como juntas, sintaxe e forma fundamentam o discurso, ou seja, a forma
engloba a sintaxe, e o discurso a forma e a sintaxe.
Não se quer dizer com isso que a sonoridade em si, no seu caráter material, esteja
contida na visualidade, nem se quer dizer que a sonoridade e visualidade, nas suas
materialidades, estejam contidas no discurso verbal. Até podem estar, como é o caso
da linguagem verbal oral, que evidentemente tem elementos de sonoridade, assim
como é o caso de uma linguagem escrita diagramada ou de poesias visuais que
trazem fortes elementos de visualidade para o discurso verbal [como se verá mais a
frente com o cruzamento entre as matrizes]. Entretanto esses são casos de
manifestações específicas de linguagens. Embora elas sirvam para demonstrar as
interseções que são possíveis entre as matrizes, as correspondências lógicas que
estou aqui estabelecendo entre as três matrizes é algo abstrato, genérico e não de
superfície (SANTAELLA, 2005, pp. 79, 80).

Além disso, a pesquisadora ressalta que a sonoridade, com seu eixo na sintaxe, é
autônoma e independente da matriz visual e verbal, já que primordialmente a sonoridade não
pressupõe a forma, eixo da matriz visual, nem o discurso, eixo da matriz verbal. Já a forma
visual pressupõe a sintaxe – eixo da matriz sonora -, pois não há forma sem sintaxe. Mas a
forma visual independe do discurso. O discurso verbal implica a sintaxe e a forma, afinal nem
mesmo uma frase verbal é possível sem sintaxe e forma para que haja um discurso coerente:
Enfim, o substrato dessas correspondências lógicas está na postulação de que aquilo
que a matriz sonora tem de mais específico e dominante, aquilo que faz dela uma
linguagem é a sintaxe. A sintaxe é eminentemente uma questão da sonoridade. Não
há material mais livre e propício à mais pura experimentação e invenção sintática do
que o som. Aquilo que a matriz visual tem de mais específico e dominante, aquilo
que faz dela uma linguagem é a forma a qual implica, evidentemente, uma sintaxe.
A materialidade da sintaxe visual não vem do som, é claro, mas da lógica da sintaxe
pertence à sonoridade, visto que é a sonoridade que está mais habilitada para
perseguir as potencialidades da sintaxe até seus limites últimos. Embora o discurso
verbal deva a sua natureza de linguagem ao seu caráter simbólico e convencional,
não haveria discurso sem sintaxe e sem forma, evidentemente uma sintaxe e uma
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forma que se enquadram na especificidade do discurso verbal e de seus padrões
convencionais, mas cujos princípios e desenvolvimentos lógicos têm suas moradas
precípuas na sonoridade e na visualidade respectivamente (SANTAELLA, 2005, p.
80).

Apesar de tais considerações, Santaella fundamenta que não existem matrizes,
linguagens puras. A sonoridade poderia alcançar certo grau de pureza se o ouvido não fosse
tátil e não se ouvisse com o corpo todo. A verbal é a mais misturada, pois envolve a sintaxe
do domínio sonoro e a forma do domínio verbal. Sendo assim, esclarece-se que
a lógica da matriz verbal não quer necessariamente significar que a linguagem tem
de estar manifesta em palavras, assim como a lógica da matriz sonora não quer dizer
que a linguagem deva estar necessariamente manifesta como som. Há uma lógica da
matriz verbal que, certamente, o discurso verbal realiza de maneira otimizada, assim
como há uma lógica da sonoridade que o som evidentemente realiza de maneira
otimizada, tanto quanto há uma lógica da visualidade que, sem dúvida, a linguagem
visual realiza em sua plenitude. Entretanto, isso não quer dizer que a lógica verbal
não possa se realizar em signos visuais ou sonoros. Assim também, a lógica visual
pode se manifestar em signos verbais ou sonoros, tanto quanto a sonoridade pode
adquirir formas que a aproximam dos signos plásticos ou da discursividade própria
do verbal (SANTAELLA, 2005, p. 373).

Por outro lado, justifica-se a inexistência de outras matrizes além da sonora, visual e
verbal. Os outros sentidos, paladar, olfato, tato, não se constituem como origens de outras
linguagens, porque se esgotam no ato perceptivo sem deixar rastros. Porém o tato é um
“instrumento” de sentir e de fazer. Ao explorar o ambiente, o tato pode inclusive mudá-lo.
Esse agir propicia o som (gesto sonoro puro e simples) que gravado, o registro sonoro
(manifestado com o gesto), oportuniza ao tato existir enquanto linguagem – sua única
oportunidade: “O ponto central da matriz sonora é assim um ponto nevrálgico em que som e
tato se unem, nessa situação [...] limite em que o som nasce tão-somente do gesto tátil, do
corpo a corpo com as coisas, para dar corpo à única oportunidade do tato poder ser
linguagem.” (SANTAELLA, 2005, p. 374).
Quando se trata de linguagens manifestas, como denomina Lucia Santaella (2005), a
consideração a se fazer é que todas as linguagens existentes são híbridas. Cada linguagem
surge do cruzamento entre as matrizes e/ou suas submodalidades. Quanto mais cruzamentos
em uma mesma linguagem, mais híbrida essa linguagem será. Para sinalizar alguns
cruzamentos entre as matrizes, Santaella (op. cit.) sugere algumas sinalizações não exaustivas
para caracterizar a complexidade de cada sistema de signos.
Assim, as linguagens sonoras referem-se à música, incluindo o ruído; mas música
sem fala. Nessa matriz, podem-se sugerir as linguagens sonoro-verbais (orais) que se
encontram na canção na qual a fala se engendra em música ou a música na fala. A letra e o
som desempenham papéis variáveis, a letra pode ser o destaque ou o som pode assumir a
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função principal. Neste extremo, de sonoro-verbal a linguagem retorna ao estatuto sonoro. No
entanto a linguagem da canção é sonoro-verbal quando é transmitida à distância. Na presença
do intérprete, a canção é sonoro-verbo-visual. A linguagem do rádio também nasce do
cruzamento sonoro-verbal, incluindo vários signos: som, ruído, ruído ambiente, música,
música de fundo, voz, fala, texto, narrativa, novela, etc. E as linguagens sonoro-visuais são
das músicas feitas em laboratório que dispensam o intérprete. São músicas gravadas que em
apresentações públicas fazem uso de caixas acústicas, criando uma verdadeira arquitetura
sonora. Tal sonoridade em cena recebe nomes do tipo música instalação, música
eletroacústica, performance sonora, teatro instrumental.
As linguagens visuais são signos do desenho, pintura, gravura, escultura, mapa,
diagrama, pictograma etc. Enfim, são linguagens visuais fixas. Tais linguagens são produzidas
artesanalmente, por intermédio da mão, e, por isso, guardam em si a marca do gesto em sua
produção. Algo válido também para a linguagem sonora. As linguagens híbridas decorrentes
dessa matriz são linguagens visuais-sonoras representadas pela arquitetura que replica, no
plano visual, uma característica fundamental da música presente em suas relações de
iconicidade interna: nos paralelismos, nas hierarquias icônicas, repetições, contrastes,
movimentos ascendentes, descendentes, nas variações sobre um mesmo tema, inversões,
retrogradações etc; na computação gráfica, cinema, vídeo, televisão, imagens em movimento
em que a lógica sonora se apresenta em imagens como questão de timing, duração. Quando o
vídeo não acompanha palavras ou fala também se realiza na interseção entre o visual e o
sonoro com a dinâmica própria da sonoridade, das durações, intensidades, acelerações e
retardamentos, atingindo graus de poeticidade. Outro exemplo é a dança. É evidente que a
dança é visual-sonora quando não há narrativa. No balé clássico, em sua maioria, a linguagem
envolvida é visual, sonora e verbal. A dança é visual-sonora não porque vem acompanha de
música, mas porque corporifica a lógica da sonoridade (temporalidade do som) mesmo sem a
música.
As linguagens visuais-verbais são representadas por todas as formas de escritas
(pictográficas, ideográficas, alfabética), pela poesia visual em que a ênfase no visual pode
chegar à perda do aspecto sonoro das palavras, porque a linguagem se impõe na sua natureza
de imagem até quase se transformar em linguagem visual com sutis reminiscências do verbal
(a poesia em si é uma condensação das matrizes sonora, visual e verbal), pela publicidade
impressa (imagem, palavra, diagramação), pela charge e pelos quadrinhos, pela linguagem do
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jornal (integração de texto, fotografia, desenho, gráfico, publicidade, desenho, diagramação,
design da página etc.).
As linguagens verbais referem-se às linguagens verbais escritas, ou seja, o discurso
em todas as modalidades e submodalidades. Nessa matriz encontram-se as linguagens verbosonoras, sendo mais proeminente a fala com sua natureza acústica, articulatória. A literatura
oral, poesia sonora, ambas levam a realidade sonora da fala ao limite. As linguagens verbovisuais são o gesto – paisagens do rosto, postura do corpo, movimento do pescoço, braços e
mãos, proximidade ou distância entre o falante e o interlocutor, gestualidade – que vai
desenhando contornos visuais para a sonoridade da fala; a mímica – que guarda a memória da
fala; a performance e o happening – que representam prolongamentos do gesto, mesmo sem a
fala, sendo gesto teatralizado, gesto encenado (acompanhados do som tornam-se linguagens
verbo-visuais-sonoras). E as linguagens verbo-visuais-sonoras estão presentes na dança –
quando tem caráter narrativo; no cinema; nos vídeos; no teatro; na ópera; no circo; na poesia e
na literatura como um todo – lê-se, ouve-se uma literatura, mas quando se compreende a
mensagem do escritor “vê-se” o que ele quer dizer. Tais cruzamentos entre as matrizes vão ser
demonstrados com a análise das postagens do Facebook.
Dentre os canais semióticos múltiplos, Santaella (2005) caracteriza a televisão como
aquele que leva a multiplicidade ao limite de suas possibilidades, sendo capaz de absorver
outras linguagens: rádio, teatro, cinema, apresentação musical, shows, publicidade, esportes,
jornalismo. Na linguagem própria da televisão, essas linguagens são transformadas e originam
a linguagem híbrida da televisão feita de suas misturas e absorções: “São tantas as linguagens
e, conseqüentemente, são tantos os gêneros que convivem na televisão que, cada um deles,
reclama por uma análise em separado [...] (SANTAELLA, 2005, p. 388).” A internet traz
também essa marca de multiplicidade em dimensões, talvez, mais elevadas.
É imprescindível ressaltar que o meio, veículo ou mídia de comunicação, é a parte
mais superficial do processo, visto que é o primeiro que aparece. No entanto os veículos são
canais que ficariam esvaziados sem a mensagem que neles se configura. Estudá-los é
relevante, bem como o processo comunicativo, desde que pressuponha o estudo das diversas
linguagens e sistemas sígnicos que se configuram dentro desses veículos em consonância com
o potencial e o limite de cada veículo. Devem-se pressupor, ainda, as misturas entre as
linguagens que se “corporificam” nesses veículos híbridos:
Apesar de todas essas variações, contudo, meios continuam a ser meios. Deixar de
ver isso e, ainda por cima, considerar que as mediações sociais vêm das mídias em si
é incorrer em uma ingenuidade e equívoco epistemológico de base, pois a mediação
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primeira não vem das mídias, mas dos signos, linguagem e pensamento, que elas
veiculam (SANTAELLA, 2005, p. 380). (grifo da autora).

Santaella explica que as linguagens são muitas. O poder multiplicador e o efeito
proliferativo das linguagens está se ampliando velozmente desde a revolução industrial até,
mais recentemente, à revolução eletrônica, prosseguida da revolução informática e digital.
Além de crescerem a cada novo veículo ou meio, as linguagens também crescem através do
“casamento” entre os meios. Exemplifica também que o jornal é, entre outras coisas, uma
junção (que deu certo) entre o telégrafo (transmutado em fax e rede de telecomunicação), a
foto e a modificação qualitativa da linguagem escrita no espaço gráfico (diagramação, uso dos
tipos, etc.). Ainda relata que o videotexto – versão rudimentar das atuais redes telemáticas
conectadas com os computadores pessoais cujo modelo é a internet – nasceu da combinação
de um banco de dados com o telefone e um terminal de vídeo (SANTAELLA, 2005, p. 28).
Para a estudiosa, no universo midiático, pode-se constatar inúmeros exemplos de
união entre os meios, que ela chama de hibridização de meios, códigos e sistemas sígnicos. E
lembra que esses processos impulsionam o crescimento das linguagens, estando atentos ou
não, o fato é que “[...] as linguagens já tomaram literalmente conta do mundo”
(SANTAELLA, 2005, p. 28), com maior ou menor intensidade se está imerso em signos e
linguagens, rodeado de livros, jornais, revistas, de sons vindos do rádio, cd. Há um
bombardeio de imagens, palavras, música, sons, ruídos vindos da televisão, do cinema, e, com
a internet, pode-se ter acesso a informações e se conectar a qualquer parte do mundo em
frações de segundos.
Antes do processo digital, os suportes eram incompatíveis: papel para o texto, película
química para a fotografia ou filme, fita magnética para o som ou vídeo. Após a digitalização,
a informação é transmitida independente do meio de transporte (fio de telefone, onda de rádio,
satélite, cabo), mantendo-se a qualidade e a estocagem com custo menor e maior capacidade.
Atribui-se esse feito ao desenvolvimento rápido da multimídia, convergindo meios
tradicionais no campo digital: o documento escrito (imprensa, magazine, livro); o audiovisual
(televisão, vídeo, cinema); as telecomunicações (telefone, satélites, cabo) e a informática
(computadores e programas informáticos). Para a pesquisadora:
Nesse ambiente, o texto digitalizado, fluido reconfigurável à vontade, que se
organiza de modo não linear, em arquiteturas reticulares, é chamado de hipertexto. A
hipermídia é uma extensão do hipertexto, pois não se limita à informação escrita,
mas permite acrescentar aos textos não apenas os mais diversos grafismos (símbolos
matemáticos, notações, diagramas, figuras), mas também todas as espécies de
elementos audiovisuais (voz, música, sons, imagens fixas e animadas). Em ambos os
casos, o termo hiper se reporta à estrutura complexa alinear da informação
(SANTAELLA, 2005, p.24).
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Para Santaella (2005), a revolução tecnológica é mais profunda do que foi a invenção
do alfabeto, da imprensa de Gutenberg, da explosão da cultura de massa. É uma revolução
psíquica, cultural e socialmente mais profunda que atinge proporções antropológicas
importantes, sendo comparada à revolução neolítica. Fato que culmina na nova ordem
econômica, social e cultural mundial. Sem a revolução digital essa nova ordem não seria
possível. Além disso, a digitalização propicia a universalização da linguagem, a compressão
de dados que permite estocagem e circulação, em grande escala, menos onerosa e a
independência da informação digital em relação ao meio de transporte.
Com o universo virtual surge outra cultura, a cibercultura, e atrelada a ela a hipermídia
como linguagem. Para Santaella (2005, pp. 390, 392, 394), “uma linguagem inaugural em um
novo tipo de meio ou ambiente de informação no qual ler, perceber, escrever, pensar e sentir
adquirem características inéditas.” A hipermídia não se resume apenas a um novo meio para
transmissão de conteúdos preexistentes, mas é “uma nova linguagem em busca de si mesma”;
“a combinação de hipertexto com multimídias, multilinguagens”. “Toda nova linguagem traz
consigo novos modos de pensar, agir e sentir.”
Como síntese dos desdobramentos e misturas possíveis das matrizes de linguagem e
pensamento sonoro, visual e verbal, a hipermídia fundamenta formas de pensamento
divergentes, semioticamente convergentes e não lineares cujas implicações começam a ser
identificadas. A hipermídia pressupõe um layout estrutural para a inserção interativa do leitor
imersivo, de modo que as estruturas da hipermídia, movente fluida, submetida às intervenções
dos usuários, constituem-se em arquiteturas líquidas. A digitalização permite, além da mistura
das três matrizes, a organização dos fluxos informacionais em arquiteturas hipertextuais. Por
isso, a hipermídia caracteriza-se pela capacidade de armazenar informação e através da
intervenção do receptor, transmutar-se em diversas versões virtuais. Isso só é possível pela
estrutura hiper, não sequencial, multidimensional que dá suporte às infinitas opções do leitor
imersivo, em posição de coautor. A hipermídia é uma linguagem interativa, e o leitor não
pode usá-la de modo reativo ou passivo. É o usuário que delimita seus caminhos (ou quase,
sendo por vezes direcionado), escolhe a informação a ser lida e por quanto tempo. Assim, a
interatividade e a experiência de imersão do leitor-usuário têm ligação direta. Em outro
ângulo, tal flexibilidade pode gerar desorientação no usuário.
Assim, postula-se que a multiplicação crescente de todas as formas de linguagem tem
suas bases nas três matrizes – sonora, visual, verbal. Assim, os programas multimídias
(softwares) “programam as misturas de linguagem a partir dessas três fontes primordiais: os
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signos audíveis (sons, músicas, ruídos), os signos imagéticos (todas as espécies de imagens
fixas e animadas) e os signos verbais (orais e escritos).” (SANTAELLA, 2005, p. 25). Para
tanto, a (re)configuração da linguagem a ser detectada no presente estudo busca ressaltar que
o estilo linguístico nos objetos analisados tem por base essas matrizes.

3.2 – A Teoria das Funções da Linguagem
Sobre os papéis que a linguagem pode assumir, convocam-se as funções da linguagem
de Jakobson. O linguista Russo Roman Jakobson (2003) desenvolveu um esquema, em 1969,
que reflete sobre o processo de comunicação, envolvendo elementos e funções que o autor
aperfeiçoou com base nas três funções (representativa, emotiva e conativa) caracterizadas
pelo psicólogo Alemão Karl Büler (1933).
Karl Bühler indica três funções da linguagem, como modelo tradicional da linguagem,
hierarquizadas nos distintos enunciados. São elas: de representação (Darstellungsfunktion), de
exteriorização psíquica (Kundgabefunktion) e a de apelo (Appellfunktion), sendo a função
representativa a que caracteriza a linguagem como atividade tipicamente humana. Cada
situação de comunicação constitui três elementos: uma pessoa (Sender - emissor) que informa
outra pessoa (Empfänger - receptor) de algo (Gegenstände und Sachverhalte – objeto e
circunstâncias). É nessa atividade que se manifestam as três funções, as quais não são
mutuamente exclusivas, mas coexistem no mesmo evento.
Assim, na concepção de Jakobson (2003), a comunicação, ou qualquer ato de fala,
envolve sempre uma mensagem e quatro elementos conexos: o emissor, o receptor, o tema
(topic) da mensagem e o código utilizado. Sendo a relação entre esses elementos variável. A
comunicação não é uma função da linguagem, da mesma forma que a linguagem não é apenas
um instrumento da comunicação. A razão de existir de ambas está intrinsecamente ligada. “A
linguagem deve ser estudada em toda a variedade de suas funções.” (JAKOBSON, 2003, p.
122). Antes de apresentar as funções da linguagem, Jakobson (2003, pp. 122, 123) explica que
Para se ter uma idéia geral dessas funções, é mister uma perspectiva sumária dos
fatores constitutivos de todo processo lingüístico, de todo ato de comunicação
verbal, O REMETENTE envia uma MENSAGEM ao DESTINATÁRIO. Para ser eficaz,
a mensagem requer um CONTEXTO a que se refere (Ou “referente”, em outra
nomenclatura algo ambígua), apreensível pelo destinatário, e que seja verbal ou
suscetível de verbalização; um CÓDIGO total ou parcialmente comum ao remetente e
ao destinatário (ou, em outras palavras, ao codificador e ao decodificador da
mensagem); e, finalmente, um CONTACTO, um canal físico e uma conexão
psicológica entre remetente e o destinatário, que os capacite a ambos a entrarem e
permanecerem em comunicação (grifo do autor).
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O linguista (op. cit.) esquematiza esses fatores da maneira como apresenta a Figura 11,
a seguir.

Figura 11 – Esquema dos fatores fundamentais de comunicação.
Fonte: Jakobson (2003, p. 123).

Cada fator determina uma diferente função da linguagem. Não que haja apenas uma
única função em uma determinada mensagem, mas que se entenda que existe uma função que
se apresenta em primazia em relação às outras funções. Ou seja, a diversidade não reside no
monopólio de alguma dessas funções, mas em uma diferente ordem hierárquica de funções.
Jakobson (2003) acrescenta outras funções às três de Bühler, compondo uma cadeia de seis
funções da linguagem, cada uma delas mais diretamente ligada a um dos fatores no ato de
comunicação verbal:
• Ao contexto (ou referente; conteúdo da mensagem, objeto ou situação a que a
mensagem se refere, contexto relacionado ao emissor e receptor): Função referencial;
• Ao remetente (o que emite a mensagem): Função emotiva;
• Ao destinatário (indivíduo/grupo que decodifica a mensagem): Função conativa;
• Ao contato (ou canal, meio físico que circula a mensagem entre o emissor e o
receptor): Função fática;
• Ao código (conjunto de signos usado na transmissão e recepção da mensagem,
normalmente uma língua natural): Função metalinguística;
• À mensagem (texto/informação transmitida): Função poética.
Podem-se explicar as abordagens de cada função da seguinte maneira:
1 – Função Referencial (ou denotativa ou cognitiva): Linguagem centralizada no
contexto (referente), pois o emissor transmite informações, conhecimento. Características:
objetiva, direta, denotativa, prevalecendo a terceira pessoa do singular. Linguagem usada na
ciência, na arte realista, no jornal, no “campo” do referente e das notícias de jornal e livros
científicos.
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2 – Função Emotiva (ou expressiva): Centralizada no remetente (emissor), revelando
a sua opinião, emoção, sentimento, sensação, ponto de vista, julgamento, expressão direta
sobre o que está falando. Características: prevalência da primeira pessoa do singular,
interjeições e exclamações. É a linguagem das biografias, memórias, poesias líricas, blogs e
cartas de amor.
3 – Função Conativa (ou apelativa): É aquela que se centraliza no destinatário
(receptor); o emissor procura influenciar o comportamento do receptor. Características: como
o emissor se dirige ao receptor, é comum o uso de tu e você (segunda pessoa do singular), ou
o nome da pessoa, além de vocativos, imperativos e figuras de linguagem. Usada nos
discursos, sermões e propagandas, discursos políticos, promoção em pontos de venda que se
dirigem diretamente ao consumidor.
4 – Função Fática: Centraliza-se no canal, tendo como objetivo prolongar ou
interromper o contato com o receptor (a comunicação) ou testar a eficiência do canal – se o
canal funciona para atrair a atenção do interlocutor ou confirmar sua atenção continuada.
Características: interjeições, linguagem das falas telefônicas, saudações e similares,
cumprimentos diários, comentários sobre o clima. Essa é a primeira função verbal que as
crianças adquirem, já que elas têm tendência de comunicar-se antes de serem capazes de
enviar ou receber comunicação informativa.
5 – Função Metalinguística: Centralizada no código, usando a linguagem para falar
dela mesma. Características: referência ao próprio código de comunicação linguística que
estiver sendo usado. A poesia que fala da poesia, da sua função e do poeta; um texto que
comenta outro texto, propaganda sobre propaganda, os dicionários são “repositórios” de
metalinguagem, crítica literária, metapoemas (poemas que se referem à própria poesia),
quando o remetente e/ou destinatário verificam se estão usando o mesmo código (Não estou
compreendendo. O quer dizer?).
6 – Função Poética: É aquela que se centraliza na mensagem, revelando recursos
imaginativos criados pelo emissor. Características: afetiva, sugestiva, conotativa, metafórica,
subjetividade, figuras de linguagem, brincadeiras com o código; valoriza as palavras, suas
combinações. É a linguagem figurada apresentada em obras literárias, poesia, letras de
música, em algumas propagandas. Para essa função Jakobson (2003, pp. 128, 129) atenta:
Qualquer tentativa de reduzir a esfera da função poética à poesia ou de confinar a
poesia à função poética seria uma simplificação excessiva e enganadora. A função
poética não é a única função da arte verbal, mas tão-somente a função dominante,
determinante, ao passo que, em todas as outras atividades verbais ela funciona como
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um constituinte acessório, subsidiário. Com [Ao] promover o caráter palpável dos
signos, tal função aprofunda a dicotomia fundamental de signos e objetos. Daí que,
ao tratar da função poética, a Linguística não possa limitar-se ao campo da poesia.
[...] As particularidades dos diversos gêneros poéticos implicam uma participação,
em ordem hierárquica variável, das outras funções verbais a par da função poética
dominante. A poesia épica, centrada na terceira pessoa, põe intensamente em
destaque a função referencial da linguagem; a lírica, orientada para a primeira
pessoa, está intimamente vinculada à função emotiva; a poesia da segunda pessoa
está imbuída de função conativa e é ou súplice ou exortativa, dependendo de a
primeira pessoa estar subordinada à segunda ou esta à primeira.

Como apontado anteriormente, tais funções podem agir em separado, mas,
normalmente, apresenta-se um feixe de funções. Jakobson (2003) ressalta que esse feixe não
significa uma simples acumulação de funções, mas constitui uma hierarquia de funções. O
que torna importante distinguir a função primária e as funções secundárias.
Para completar o esquema dos fatores fundamentais da comunicação, Jakobson (2003)
apresenta um esquema correspondente das funções da linguagem (Figura 12).

Figura 12 – Esquema das funções da linguagem.
Fonte: Jakobson (2003, p. 129).

Na análise do corpus, aflora-se as funções presentes nas publicações do Face.

3.3 – A (Re)Configuração da Linguagem a partir da Comunicação Mediada
pelo Computador
Com a mudança de suporte, outras potencialidades são oferecidas como características
agregativas à linguagem presente na internet pela possibilidade de integração do meio. Sobre
a (re)configuração da linguagem, temática contundente para esta pesquisa, abordam-se as
reflexões de Mark Poster, David Crystal e Mauro Sousa, estudiosos no assunto. O pesquisador
americano Mark Poster, docente em história, cinema e mídia, dedicou seus últimos anos de
vida (faleceu em 2012) a reflexões sobre as novas mídias e as oportunidades políticas
propiciadas pela internet. Em seu livro A segunda era dos média, versão portuguesa lançada
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em 2000, Poster fundamenta o seu interesse sobre o papel dos novos média 36 a partir da teoria
crítica social, inspirando-se, principalmente, nos postulados de Michel Foucault.
Poster (2000) propõe a tese do modo de informação como meio de analisar as
transformações em curso desde o final do século XX, bem como Marx propôs o modo de
produção como fundamento para decifrar as transformações ocorridas no século XIX. Assim,
Poster delineia outra estratégia interpretativa para a teoria crítica, no que diz respeito ao
estudo das mídias, ao questionar o papel dos média nas sociedades contemporâneas,
discutindo de que forma as comunicações eletrônicas são diferentes do discurso e da escrita
presentes nas mídias anteriores e o que significa essa diferença.
Em analogia ao modo de produção, Poster salienta, ao desenvolver a tese do modo de
informação, duas dimensões também presentes na teoria de Marx: a periodização histórica e a
existência de uma metáfora para caracterizar o espaço das relações sociais. Desta maneira,
entende-se que o modo de informação é caracterizado por fases históricas que são
influenciadas diretamente pelas formas de trocas simbólicas, de comunicação e, também, pelo
grau de importância que a cultura confere à informação. Algo que difere da perspectiva
econômica presente na análise de Marx. Ao contrário, Poster distingue que para a
compreensão das sociedades é fundamental considerar a dimensão cultural, pela vertente das
construções de identidade, e que a identidade é constituída também pela mediação da
comunicação. Para Poster, uma sociedade pode ser analisada a partir de três parâmetros: das
populações, dos bens e serviços e da informação enquanto motor de mudança cultural.
A teoria crítica social, para Poster (2000), não pode se contentar com o modo de
produção, visto que há diferenças no cenário contemporâneo (moderno e pós-moderno). Para
além dos seus perímetros, os avanços teóricos, na linguística (estruturalismo, semiologia, pósestruturalismo), na psicanálise da relação entre os objetos, no feminismo e na teoria de
comunicação, têm princípios fora do conceito do modo de produção. Ao perceber essa
conjuntura teórica, Poster (2000, p. 153) desenvolve o conceito de modo de informação “para
designar um cluster [grupo] não homogêneo de comunicações electronicamente mediadas.” E
destaca:
Em particular, os anúncios televisivos, as bases de dados e a escrita digital, são
padrões simbólicos, comunicações se o desejarmos, que exigem teorias baseadas na
linguística para o seu modo de funcionamento, o modo como se articulam, as formas
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Média (português europeu) é o mesmo que media (inglês) e mídia (português brasileiro). Para ser compatível
com o livro de Poster, utilizam-se ambas as terminologias para designar veículo de comunicação.
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de dominação em que incorrem e as perspectivas que oferecem para o projecto de
emancipação.
Estes elementos do modo de informação constituem o sujeito sob novas formas. O
sujeito, como agente da história sob a forma de indivíduo liberal autónomo ou a
consciência colectiva social de classe, o sujeito como um ponto de perspectiva
racional centrado, unificado e em oposição ao mundo dos objectos que se encontram
expostos à sua dominação, enfim, o sujeito da cultura masculina ocidental tem sido
destabilizado nos dois últimos séculos, ameaçado e subvertido por novos padrões
comunicacionais. Bastante distantes das mudanças sociais e afastado de movimentos
políticos “marginais” como os do feminismo, da ecologia, dos activista gays e
lésbicas e dos defensores anti-nucleares, as práticas culturais familiares que
acompanharam o emergir do capitalismo industrial estão a desintegrar-se
rapidamente no novo modo de informação. O sentido do real e do imaginário da
teoria crítica, o sujeito e o objecto, o ideal e o material, o dentro e fora, o masculino
e o feminino, a mente e o corpo, estão todos receptivos a transformações fluidas,
cujos padrões são difíceis de discernir (POSTER, 2000, pp. 153, 154).

Com a difusão do rádio, telefone, filme, televisão, das comunicações mediadas pelo
computador, sistemas de comunicação por satélite, modificam-se não apenas a comunicação,
mas a própria vida social. Poster (2000) ressalta que seja qual for a teoria priorizada na análise
da comunicação, quando se consideram os desenvolvimentos históricos recentes, há de se
posicionar no centro das ciências sociais. Desta forma, exige-se da teoria da comunicação o
reconhecimento das eventualidades e da autorreflexão, pela dependência do conhecimento
neste contexto. A “verdade” da teoria da comunicação é registrada em relação à mudança
histórica, não é absoluta e nem pretende a posse da universalidade. “A teoria da comunicação
deve, então, produzir um novo tipo (uma nova forma) de ‘verdade’, uma que não se ligue ao
objectivo modernista da universalidade.” (POSTER, 2000, p. 88). Outra lição para a teoria
social é que a teoria deve evitar a pretensão de que é independente do mundo: “Então, o
primeiro princípio da teoria da comunicação da idade da tecnologia electrônica é que não
existe primeiro princípio, apenas um reconhecimento de uma exteriocidade à teoria, um outro
olhar para a teoria, o de um mundo que motiva a teoria.” (POSTER, 2000, p. 88).
Para Poster (2000), a teoria pós-estruturalista amplia o campo das comunicações
mediadas eletronicamente ao ponto de localizar a sua complexidade interna e a sua relação
com a cultura. Apesar de a teoria pós-estruturalista ser diversas vezes rotulada como
totalitarista, de um reducionismo linguístico, de nunca ir além do texto, de despolitizar a ação
social, de apenas analisar um infinito jogo de análise do discurso, Poster fundamenta que seu
esforço em teorizar o modo de informação é justamente o de
contrariar a tendência textualista através da ligação da teoria pós-estruturalista à
mudança social ao relacioná-la com as tecnologias electrônicas da comunicação, ao
aplicar os seus métodos à arena da vida quotidiana, ao insistir nas comunicações
como um contexto histórico que justifique a passagem para uma ênfase na
linguagem. A ‘abordagem linguística’ é apropriada, não apenas pela sua capacidade
em criticar as teorias modernistas, mas em virtude das mudanças que decorreram no
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campo sociohistórico. Seguindo este raciocínio, relaciono a teoria pós-estruturalista
ao modo de informação para sublinhar a contingência daquela teoria, e não para lhe
atribuir uma estabilidade falsa, uma fundação sólida na história. Assim, as
implicações políticas do recurso ao pós-estruturalismo devem ser vistas sob esta
perspectiva (POSTER, 2000, p. 89).

Para o historiador (op. cit., pp. 90, 91),
a sociedade contemporânea contém as instituições e discursos modernistas que
privilegiam certas configurações do sujeito, as que apoiam a racionalidade autônoma
e subordinam outros (mulheres, minorias étnicas, etc.). Mas a sociedade
contemporânea também inclui as instituições e discursos “pós-modernistas”, tal
como as comunicações electronicamente mediadas, que apoiam novas configurações
do sujeito. Na medida em que é apropriado levantar a questão das restrições das
formas modernistas da constituição do sujeito, as comunicações electrónicas,
entendidas no sentido pós-estruturalista, fornecem uma base para a crítica. O que
não significa que toda a emissão desta comunicação tecnológica e automaticamente
revolucionária; a grande preponderância destas comunicações trabalha para
solidificar a sociedade e cultura existente. Mas existe uma forma de entender os seus
impactes que revelam o seu potencial para a mudança estrutural. Por outras palavras,
existe uma tendência secular que emana da comunicação electrónica que mina a
estabilidade da figura do indivíduo racional autônoma. Daqui resulta o grito de
alerta contra estas comunicações e o aviso dos seus perigos pelos que partilham das
posições políticas modernistas.
A comunicação electronicamente mediada abre a possibilidade de compreensão do
sujeito constituído em configurações históricas concretas do discurso e da prática.
Esclarece o modo de ver o self como múltiplo, mutável, fragmentado, em resumo
como fazendo um projecto da sua própria constituição. Em troca, esta possibilidade
desafia todos aqueles discursos e práticas que poderiam restringir este processo, que
poderiam fixar e estabilizar a identidade, fossem estes fascistas que assentam as suas
ideias nas teorias de raça essencialistas, liberais que se baseiam na razão ou
socialistas que confiam no trabalho. Uma compreensão pós-estruturalista das novas
tecnologias da comunicação levanta a possibilidade de uma cultura e sociedade pósmoderna que ameaça a autoridade como a definição da realidade pelo autor. (grifo
do autor).

O modo de informação possui três fases que convivem entre si, pois não são
consecutivas. São as trocas simbólicas mediadas oralmente, pela escrita, e eletronicamente.
Esta última, divide-se em duas eras: a primeira é a era das mídias eletrônicas – telefone, rádio,
cinema e televisão; e a segunda era é a das novas mídias – computador, internet, etc. Em cada
estágio “a relação entre a linguagem e sociedade, a ideia e a acção, o eu e o outro será
portanto diferente.” (POSTER, 2000, p. 8):
[...] O conceito de segunda era dos média não constitui parcela binária para a
primeira era dos média: coloca esta sob uma nova perspectiva, talvez minimizandoa, conferindo-lhe sem dúvida um carácter histórico, tornando-a relativa ou até
subordinada de uma segunda era. A segunda era retira à primeira as pretensões a ser
algo mais do que uma era. Até agora, o modelo de difusão não constituía uma era,
uma vez que se tinha naturalizado como a única forma possível de acesso aos média
– poucos produtores, muitos consumidores. Na medida em que este conflito quase
edipiano está implicado na noção de segunda era dos média, então terei introduzido
um binômio. Uma vez que estou a produzir um discurso que, ainda que pretenda ser
crítico, funciona no âmbito da modernidade, este facto não deveria surpreender ou
desiludir. A experiência da teoria feminista, como argumenta Teresa de Lauretis,
sugere que os esforços para escapar completamente às condições de dominação
resultaram na reprodução destas por outros meios: a écriture féminine produz um
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fundacionalismo de outro tipo. A questão chave é a tomada de consciência do
problema do binômio quando se introduzem novos termos, não para estorvar essa
introdução, mas para torná-la reflexiva.
[...] fora do binômio autonomia/heteronomia, evitando o determinismo tecnológico,
temos presente a possibilidade de análise das tecnologias de poder no âmbito da qual
se salientam os discursos / práticas que traçam os contornos da identidade, por
oposição a uma análise dos modos de apropriação / resistência que destaca a agência
de recepção.
No que diz respeito ao que designo por primeira era dos média – por exemplo,
anúncios televisivos – defendo em The Mode of Information que o modelo de
massificação não apreende o processo de constituição do sujeito. Poder-se-ia
igualmente estudar os anúncios de televisão como “leitura”, ressimbolização, ou
mesmo resistência. A diferença consiste em saber se o maior interesse está em
estudar as estruturas de dominação – neste caso o primeiro método será mais
adequado – ou na capacidade que os agentes têm de transformar as suas condições –
neste caso, o segundo método é mais apropriado. Continuo convicto de que (1) não
deve ser colocada em questão a capacidade que os humanos têm de alterar as suas
circunstâncias; (2) a situação actual é confusa acerca da natureza da dominação e do
carácter das respectivas alternativas e, assim, (3) é mais importante iniciar uma
análise das condições ou, como diz Fredric Jameson, um “mapeamento cognitivo”,
em vez de insistir no carácter revolucionário da agência (POSTER, 2000, pp. 32,
33). (grifo do autor).

“No modo de informação, os poderes decisivos não são mecânicos, mas informativos.”
(POSTER, 2000, p. 157). Da mesma forma que, no século XIX, a imprensa escrita (jornal,
revista) teve papel crucial para formação da ideia do sujeito autônomo e racional, a nova
mídia, principalmente a internet, torna a informação um termo privilegiado na cultura
contemporânea, dando origem à ideia de “indivíduo informado” – um sujeito múltiplo,
descentrado e disseminado. As mídias atuais permitem a comunicação de muitos para muitos,
a recepção simultânea, a alteração e a redistribuição de objetos culturais, o afastamento das
relações territorializadas da modernidade (estado-nação), promovendo o contato global
instantâneo e colocando o sujeito moderno em uma relação em rede potencial.
Por outro lado, Poster (2000) salienta que a cultura ocidental tende a tornar
imperceptível o papel mediador dos meios de comunicação, não sendo apenas máquinas, mas
participantes ativos da produção de formas de cultura. Deixa perceptível sua visão da não
neutralidade das mídias, uma vez que, para ele, a utilização dos meios eletronicamente
diferentes promove realidades socioculturais diferenciadas, em uma perspectiva de cultura
enquanto espaço de formação de identidades. Assim, considera a linguagem (discurso) uma
tecnologia de poder (concepção de Foucault), sendo as imagens, texto, sons e a palavra,
elementos de dominação que contribuem para a formação das identidades do sujeito impondo
determinadas lógicas. As mídias são produtoras de cultura. Então, as características das novas
mídias, como a internet, influem na formação das identidades.
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A tese do pesquisador (op. cit.) é que uma visão crítica dos novos meios de
comunicação exige uma análise do tipo de indivíduos que estes encorajam. “[...] os média
como formações de linguagens novas que, em certas dimensões, estruturam os sujeitos para
além das intenções de emissores e receptores da informação.” (POSTER, 2000, p. 26). A
inovação tecnológica não é apenas uma questão instrumental de eficiência no intercâmbio –
com novas vias para investimento, aumento de produtividade no trabalho e outras
possibilidades de lazer e consumo – mas, também, causa mudanças consideráveis na cultura:
No século XX, os média electrónicos sustentavam uma transformação igualmente
profunda da identidade cultural. O telefone, a rádio, o cinema, a televisão, o
computador e, agora, a sua integração no multimédia reconfiguram palavras, sons e
imagens de maneira a cultivar novas formas de individualidade. Se é possível dizer
que a sociedade moderna encoraja um indivíduo racional, autônomo, centrado e
estável (o “homem sensato” do Direito, o cidadão instruído da democracia
representativa, o “homem económico” calculista do capitalismo, o estudante do
sistema público de educação, definido em função das habilitações acadêmicas),
então talvez esteja a surgir uma sociedade pós-moderna que alimenta formas de
identidades diferentes, ou até mesmo opostas, às da modernidade – e as tecnologias
de comunicação electrónica aumentam significativamente estas possibilidades pósmodernas (POSTER, 2000, p. 36).

Outra preocupação do historiador são as implicações políticas da internet para o futuro
(destino) do estado-nação e o desenvolvimento da comunidade global, principalmente, porque
a “super-auto-estrada” de informação abre oportunidades políticas qualitativamente novas, já
que cria novos lugares de discurso. O efeito das mídias atuais é multiplicar os tipos de
“realidade” que se encontram na sociedade. Bem como, com as mídias anteriores, o processo
de instituição da super-auto-estrada de informação e da realidade virtual envolve uma
articulação histórica complexa e multidimensional em que a tecnologia, a economia, as
instituições, a cultura, a política e a população desempenham papéis interligados:
Em The Mode of Information sustento que as comunicações electrónicas constituem
o sujeito de forma diferente das grandes instituições modernas. Se a modernidade ou
o modo de produção significam práticas padronizadas que resultam em identidades.
autônomas e (instrumentalmente) racionais, a pós-modernidade ou o modo de
informação indicam práticas de comunicação que constituem um sujeito instável,
múltiplo e difuso. A super-auto-estrada de informação e a realidade virtual irão
difundir o modo de informação a outras implicações, ampliando a sua difusão ao
inserir mais práticas e indivíduos no seu padrão de formação. Continuam sem
dúvida a existir, e até a dominar o espaço social, muitas instituições e práticas
modernas. O modo de informação é um fenómeno emergente que afecta aspectos
pequenos [não tão tímidos na realidade atual] mas importantes da vida quotidiana;
mas certamente não obscurece as sociedades industriais avançadas, e a sua presença
é ainda menos significativa em países menos desenvolvidos. A super-auto-estrada de
informação e a realidade virtual podem ser interpretadas através da lente pósestruturalista que utilizei aqui em relação ao problema cultural de constituição do
sujeito. Esta interpretação permite tratar a questão dos meios de comunicação de
massa além dos binômios emissor / receptor, produtor / consumidor, governante /
governado. A passagem para uma rede de comunicações descentralizada transforma
os emissores em receptores, os produtores em consumidores, os governantes em
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governados, perturbando a lógica de compreensão da primeira era dos média. [...]
(POSTER, 2000, pp. 45, 46).

Assim, a teoria de comunicação precisa considerar a comunicação eletrônica, dando
ênfase à teoria social – o seu lugar próprio. Na concepção de Poster (2000), os teóricos da
sociedade moderna não reconhecem tal importância, já que enfatizam suas pesquisas na ação
(trabalho) e nas instituições (burocracia) sobre a linguagem e a comunicação. No entanto, “a
cultura electrónica promove teorias (tais como o pós-estruturalismo) que focam o papel da
linguagem no processo de constituição dos sujeitos e que mina as visões do leitor e do autor
como pontos estáveis, respectivamente de crítica e autoridade.” (POSTER, 2000, p. 73).
Sobre a mudança de compreensão da linguagem, a partir do reconhecimento das influências
das comunicações eletrônicas, e da concepção de sujeito, Poster (2000, p. 73) explica:
Quando a imprensa medeia a compreensão dos teóricos do sujeito, a linguagem é
compreendida como representacional, como um sistema arbitrário de signos,
invocado por um pensador de modo a conduzir aos objectos. Desde que este regime
foi instaurado, o sujeito permanece fixo e estável no espaço e no tempo. As figuras
que interferem na compreensão do sujeito – mulheres, crianças, não europeus – são
vistos como o outro e não considerados seriamente. Quando as comunicações
electrónicas são um factor na compreensão dos teóricos do sujeito, a linguagem é
entendida como performativa, retórica, como um veículo activo na construção e
posicionamento do sujeito. Com a expansão deste regime de comunicações, o sujeito
só pode ser entendido como parcialmente estável, como algo que é continuamente
reconfigurado em diferentes pontos do tempo e do espaço, como não igual a si
mesmo e, portanto, como sendo sempre parcialmente um “outro”.

A partir de três exemplos de comunicação eletronicamente mediada (publicidade na
televisão, base de dados e escrita eletrônica), Poster (2000) defende que as tecnologias de
informação, inseridas nas práticas comunicativas, geram efeitos variados nos níveis cultural
da constituição do sujeito e político. Na publicidade televisiva, é colocada em questão a
identidade centrada do sujeito; nas bases de dados, constitui-se um múltiplo do sujeito através
da informação que, por sua vez, é transformada à distância pelo computador; e na escrita
eletrônica, o sujeito autoral é desestabilizado. Para o pesquisador (ibid., p. 86), a escrita
eletrônica compreende “a volatilidade da linguagem escrita, a sua instabilidade e autoria
incerta.” A linguagem é algo que afeta e desestabiliza o sujeito, causa a dispersão do
indivíduo e rompe a ilusão da unidade e fixidez do self:
Nos exemplos da publicidade na televisão, das bases de dados e da escrita
electrónica, as perspectivas pós-estruturalistas permitem uma compreensão das
características linguísticas das novas tecnologias da comunicação e relacionam-nas
ao problema cultural da construção do sujeito. Em particular, deixam-nos ver o
modo como a comunicação electronicamente mediada promove uma nova
configuração do sujeito que pode ser denominado como pós-moderno no sentido em
que é estruturalmente diferente do da idade moderna (POSTER, 2000, pp. 86, 87).
Podemos afirmar que a linguagem não é exactamente central para a prática social,
mas que o seu carácter se tem transformando à medida que tem vindo a assumir
formas electrónicas, e que o modo como a linguagem solicita um sujeito – isto é, o
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modo como o discurso constitui lugares de subjectividade – está a passar por
transformações drásticas. Numa outra obra, designei este processo de modo de
informação (ibid., p. 115). (grifo do autor).

O modo de informação é, em potencial, uma força tanto de dominação como de
libertação. Como suas construções inserem-se em diversos espaços culturais, os seus efeitos
políticos são imprevisíveis e dependem das relações de força específicas em cada contexto. O
fato é que o modo de informação (as mídias atuais) constitui-se como meio importante de luta
e contestação de cujo significado final não se tem certeza. A comunicação eletrônica
desestabiliza a sociedade e o sujeito autônomo, ao multiplicá-lo, fragmentá-lo e dispersá-lo,
tendo como característica a instabilidade pós-moderna do lugar de sujeito.
Em suma, Poster (2000, p. 71) ratifica:
A minha tese (geral) é que o modo de informação decreta uma reconfiguração
radical da linguagem, que constitui sujeitos fora do padrão do indivíduo racional e
autônomo. Este sujeito familiar moderno é deslocado pelo “modo de informação”
em favor de um que seja múltiplo, disseminado e descentrado, interpelado
continuamente como uma identidade instável. Ao nível da cultura, esta instabilidade
coloca tantos perigos como desafios que se tornam parte de um movimento político,
ou se estão relacionados com às políticas feministas, minorias étnicas/ raciais,
posições gays e lésbicas, podem conduzir a um desafio fundamental às instituições e
estruturas sociais modernas.

Outro pesquisador que reconhece as transformações por que a linguagem vem
passando é o linguista britânico David Crystal, docente honorário em Linguística na
Universidade de Wales, em Bangor (cidade do estado americano do Maine). Em seu livro A
revolução da linguagem, de 2005, Crystal ressalta a década de 1990, em particular, como um
período significativo na história da linguagem em que se pode observar o encontro de três
tendências principais com implicações globais de cada uma e que, juntas, vêm alterando a
“ecologia linguística” do mundo. São elas: o surgimento de uma língua global – o inglês; o
fenômeno das línguas ameaçadas e a chegada da internet. Tais fatos tiveram consequências
para a concepção sobre diversidade linguística, como ratifica Crystal (2005, pp.103, 104).
O “inglês global” forneceu um motivo extra para a criação de uma variedade do
“inglês-padrão”, de forma a garantir um veículo de entendimento internacional. Mas
isso incentivou também o crescimento de outras variedades locais, como meio de
expressar identidades regionais, e algumas dessas variedades irão, a seu tempo se
constituir em línguas novas. A Internet nos proporcionou um meio linguístico novo,
que oferece uma escala completamente nova de possibilidades de expressão, com
dimensões inéditas de variação estilística e formas novas de enfocar o uso da língua.
Existe até um aspecto positivo sobre a questão do perigo que ocorrem certas línguas
[a ameaça de desaparecimento de algumas línguas sofre a influência do inglês, mas
também de todas as línguas majoritárias]: a manifestação da morte das línguas em
semelhante escala provocou um grande alerta na mente dos usuários de línguas
ameaçadas e em todos os lugares estão sendo vistas agora iniciativas inéditas – entre
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elas a que levou ao Ano Europeu das Línguas 37 – para influenciar a opinião pública
sobre o que significa identidade lingüística e como ela pode ser estimulada. O
potencial para que grandes coisas aconteçam existe. Mas, como sempre ocorre nas
revoluções, compete aos indivíduos tirar proveito delas.

O linguista (op. cit.) não tem por foco as teorias, nem as metodologias, mas os
usuários das línguas ou a linguagem em situações de uso, de comunicação. Para ele é dessa
revolução da linguagem e da língua que interagem forças sociais e linguísticas “centrípetas e
centrífugas”. E que “nenhuma língua existe de forma isolada. Todas as línguas em contato se
influenciam mutuamente.” (CRYSTAL, 2005, p. 53).
Em atenção à terceira dimensão da revolução da linguagem, Crystal (2005) avalia que
a internet é um meio de comunicação revolucionário que afeta toda a sociedade e representa
algo que há mais de dez mil anos não aparecia. Sabe-se, porém, que outros meios surgiram
antes desse intervalo de tempo com impactos relevantes, como o advento da imprensa de
Gutenberg. Para Crystal (2005), revoluções dessa magnitude são raras, reconhecendo que o
primeiro meio de comunicação foi a fala, seguido da escrita e da língua de sinais, cada qual
sendo facilitado pela chegada de outras tecnologias (telefone, rádio e televisão, no caso da
fala, e a impressão e o telégrafo, para a escrita) – novamente uma concepção ampla na
perspectiva do que tem sido defendido nesta pesquisa:
A Internet é um veículo eletrônico, global e interativo, e cada uma dessas
propriedades traz conseqüências para o tipo de linguagem encontrado lá. A
influência mais fundamental provém do caráter eletrônico desse canal. Obviamente,
as opções de comunicação do usuário são determinadas pela natureza do hardware
necessário para se obter acesso à Internet. Assim, uma série de caracteres em um
teclado determina a capacidade linguística produtiva (o tipo de informação que pode
ser enviado); e o tamanho e a configuração da tela definem a capacidade linguística
de recepção (o tipo de informação que pode ser visto). Tanto os que viam como os
que recebem se vêem ainda constrangidos linguisticamente pelas propriedades do
aplicativo e do hardware de Internet que os une. Existem, portanto, certas atividades
linguísticas que o veículo pode facilitar bastante, e outras com que ele não consegue
lidar de modo algum. Há também algumas atividades lingüísticas permitidas pelo
meio eletrônico que nenhum outro veículo consegue alcançar. É por isso que nos
parece apropriado falar em “revolução” (CRYSTAL, 2005, p. 80).

A linguagem utilizada na comunicação mediada pelo computador difere da linguagem
utilizada na fala e na escrita, mesmo as que mais se assemelham a elas. Dentre as diferenças
que essa tecnologia acarreta estão a falta de retorno simultâneo (na conversa face-a-face os
movimentos faciais, os gestos, as expressões e a postura corporal também comunicam; na
internet não há como prever ou reagir antes que a mensagem seja digitada e enviada); a
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Crystal (2005, p. 14) refere-se à primeira vez que um ano inteiro foi dedicado à língua, em particular às
línguas europeias, em 2001. “Foi um ano que pôs em evidência a importância da língua como expressão de
identidade cultural, como meio de entendimento internacional e nacional, e como forma de possibilitar que
indivíduos e países abrissem portas para um mundo cultural e comercialmente mais amplo.”
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participação em várias conversas (como nas sala de bate-papo); limitações temporais da
tecnologia (fatores como o computador, processamento da banda larga, densidade de tráfego
influenciam a interação); limitação do espaço da escrita tradicional, alteração do texto; links;
falta de elaboração da escrita (pela agilidade que requer tal comunicação); mudança no caráter
formal da língua (abreviações: d+ - demais, fds - fim de semana; erros de ortografia não
indicam falta de escolaridade); outras convenções (todas as palavras em maiúsculas indicam
gritos ou em uma palavra, ênfase extra – “Esse ponto é MUITO importante”, bem como a
utilização de asteriscos e espaçamentos - *muito*, m u i t o); outros vocabulários (insert,
delete, home, window); neologismos (ciberespaço, hiperlink, cibercultura, infonet, netiqueta);
acrônimos (HTML - HyperText Markup Language, que significa linguagem de marcação de
hipertexto, UOL – Universo Online), presença de várias línguas.
Crystal (2005) denomina a linguagem da internet como netspeak, uma linguagem que
não é idêntica à fala ou à escrita, mas apresenta certas propriedades seletivas e adaptáveis
presentes em ambas. Desta maneira defende que
Netspeak é mais do que um agregado de características faladas e escritas. Porque faz
coisas que nenhum desses outros meios faz, tem de ser visto como uma nova espécie
de comunicação. É mais do que um híbrido de fala e escrita, ou o resultado do
contato entre dois veículos existentes há muito. Os textos eletrônicos, de qualquer
tipo, não são a mesma coisa que as outras formas de texto. Eles demonstram fluidez,
simultaneidade (ao estarem disponíveis em um número indefinido de máquinas) e
não se degradam com cópias; transcendem as limitações tradicionais de
disseminação do texto; e possuem fronteiras permeáveis (por causa do modo como
um texto pode ser integrado a outros ou exibir links para outros). Algumas dessas
possibilidades apresentam consequências para a língua, e essas se combinam com
aquelas associadas à fala e à escrita para tornar o netspeak um autêntico “novo
veículo” (CRYSTAL, 2005, p. 90).

Assim, Crystal (2005) comenta que muitos linguistas ficaram impressionados com a
velocidade que as inovações linguísticas presentes na internet ganharam fôlego
mundialmente. No entanto percebe-se, mesmo que aos poucos, que a internet revela mais do
que uma variedade estilística de linguagem. É uma alternativa inovadora para as formas de
comunicação que apresenta revoluções não só em termos linguísticos como também nos
aspectos tecnológicos, culturais e sociais:
E hoje estamos experimentando uma revolução linguística, na qual modelos antigos
estão sendo substituídos por novos, e passamos por um período de transição que é
inevitavelmente de grande incerteza. As pessoas não estão certas sobre o papel de
uma língua franca verdadeiramente global, porque nunca utilizaram uma antes. Elas
estão vendo a perda de línguas no mundo e não tem certeza do que fazer. E estão se
defrontando com tecnologias novas e inexploradas, das quais possuem experiência
limitada em relação ao manuseio. [...] Portanto, há uma tendência compreensível de
resistir, de tomar posições extremas e de conferir às idéias tradicionais (como a de
uma língua ter “status oficial”) um peso que elas não foram feitas para carregar. [...]
Muito melhor me parece que as pessoas trabalhem para substituir suas concepções
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absolutistas por outras relativistas – o conceito de “língua oficial”, por exemplo,
deve ser substituído por “oficial para um propósito particular”, e que gastem tempo
tentando entender o que esses propósitos significam (CRYSTAL, 2005, pp. 109,
110).

No Brasil, Mauro Sousa, docente e pesquisador em Teorias da Comunicação, com
ênfase em Práticas de Comunicação na Universidade de São Paulo – ECA/USP, contribui
para a discussão sobre as mudanças na linguagem a partir das comunicações eletrônicas,
principalmente com a consolidação da internet, em seu livro intitulado Novas linguagens, de
2003, no qual disserta sobre essas transformações de perspectivas socioculturais e
educacionais.
Pela relação direta entre as linguagens e as mídias, considerando a comunicação como
uma interação mediada por um veículo e que, no contexto atual, o “estar-junto” passou a ser,
predominantemente, “mediatizado”, o conhecimento das técnicas de comunicação
(tecnologias, interação) passou a ser um componente sobre o qual as linguagens se constroem
e, por derivação, a própria cultura. Porém “as linguagens não são as tecnologias, mas o
sentido que damos a elas, que criamos a partir delas.” (SOUSA, 2003, p. 10).
Para Sousa (2003), as linguagens e sua relação com as mídias passam por três grandes
idades que podem ser modos de compreender a sociedade, a relação entre as pessoas. A
primeira idade é a oralidade/escrita, pela comunicação mediada pela expressão corporal, pela
palavra oral que em seguida decorreu-se a escrita: “Palavra, escrita, texto, são nomes,
processos históricos e sociais que se completam.” (SOUSA, 2003, p. 11); a segunda, que
começou ao longo dos últimos duzentos anos, é a imagem eletrônica que se tornou
indispensável na vida das pessoas (cultura da imagem), transmitida pela fotografia (imagem
fixa), pelo cinema (imagem em movimento) e pela televisão (imagem em movimento com a
ideia de temporalidade): “A imagem, presente e percebida desde a Antiguidade, é agora
redescoberta e publicizada pelos suportes tecnológicos.” (ibid., p. 12); e a terceira é chamada
de multimídia (convergência midiática), que é a idade do visual, da simulação, da linguagem
digital. Para o pesquisador tais idades podem coexistir, partindo do princípio de que uma
pessoa pode estar dentro de uma idade que se confunde ainda com o predomínio da escrita ou
outras já tenham avançado para as tecnologias (multimídia). Talvez, isso seja resultado da
coexistência de linguagens e de suportes midiáticos:
Mais do que reconhecer as novas linguagens, a grande questão é a de como
interpretá-las. Quando eu dizia que a palavra está ligada ao código escrito, que a
imagem está ligada à representação e que a multimídia está ligada à simulação, isso
dá bem uma idéia da complexidade do que significa hoje o processo
comunicacional. Nós estamos vivendo a transição entre o que se chama
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modernidade e o fim dessa mesma modernidade. [Para alguns autores já estamos na
pós-modernidade] (SOUSA, 2003, p. 14).

Para o pesquisador (op. cit.), vive-se um período de transição, uma nova ambiência
entre o moderno e a pós-modernidade. A modernidade é um projeto social (episteme Foucault), um modo de ser, de sentir a vida em que se organiza a vida com projetos futuros
que condicionam o presente. “O passado é utilizado por nós racionalmente como elemento
que sustenta o presente em vista de um amanhã.” (SOUSA, 2003, p.15). Como um
“adiamento do prazer” pelo prazer da vida ser buscado no amanhã. A família, a igreja, a
escola são instituições fundadoras da modernidade, no sentido que nutrem, mantêm a
modernidade. Os meios de comunicação também contribuem para tal concepção: “Os meios
de comunicação também chamados massivos reproduzem exatamente o objetivo de uma
cultura baseada nesse ideal de que se deve construir um certo tipo de sociedade para ser
vivida amanhã.” (ibid., p.18). A modernidade tem como princípio o tempo linear (sequência
da vida: começo, meio e fim) que o autor associa ao fundacionalismo, positivismo,
racionalismo, uma fase histórica que sustenta a razão, após a fase representada pela fé e pela
metafísica. Essa racionalidade faz com que as mídias tenham uma linguagem do tempo linear.
No entanto as tecnologias atuais instauram outro tempo, passam a existir mais para o
hoje, o presente. O princípio da pós-modernidade é exatamente a mudança de tempo, segundo
o pesquisador (op. cit.), que, em vez do tempo linear, apresenta o tempo individual. Assim,
“as tecnologias são utilizadas como instrumentos do viver [do prazer]. Ontem, na
modernidade, era o ser; na pós-modernidade, é o viver. Na modernidade, a grande questão era
adiar para amanhã; na pós-modernidade, é o aqui, o agora.” (SOUSA, 2003, p.20). Não há
mais instituições fundadoras (igrejas, escolas, famílias) como referências. Em vez dessas,
buscam-se as tribos, os pequenos grupos de curta duração que oportunizem a dimensão do
presente. Para Sousa (op. cit.), a espetacularização é uma característica da pós-modernidade,
já que não importa o racional, mas sim a performance, o prazer:
Na realidade, estamos vivendo uma fase de transição, onde eu não posso dizer
exatamente “isso aqui é moderno e isso aqui é pós-moderno”. Os meios de
comunicação estão aí, criando espaços relacionais, espaços sociais, espaços de vida
em que a presença das tecnologias passa a ser mediadora de formas distintas de
compreender a própria vida. Elas não causam, por si só, novas relações sociais. Mas
mediam um processo social novo. Uma ambiência nova.
A partir do momento em que as tecnologias se colocam como instrumento de
reformulação, de transformação dentro da sociedade, de transformação do sistema
produtivo, elas mexem também com o sistema pensante. Então, mais do que
tecnologias, o que nós temos são formas de pensar.
[...] Vive-se uma nova ambiência. Uma nova forma de o homem se apropriar do
tempo e do espaço, redescobrir a velocidade como condicionamento do ser.
(SOUSA, 2003, pp. 23, 34).
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Nas abordagens dos três autores, Poster, Crystal e Sousa, pode-se reconhecer o
entendimento das mídias como expressões de linguagens em transformação:
As mídias isoladamente, tanto quanto as tecnologias de modo geral, não são causas
únicas e deterministas de comportamentos, pensamentos e linguagens. Mas
conseguem ser expressão, às vezes cúmplices, de processos mais amplos e
complexos de mudança social.
[...] Vivemos traços especiais de uma mudança na sociedade. Não são mudanças a
partir de estruturas sociais sendo imediatamente revolucionadas. São mudanças que
lentamente vão modificando, como que numa ambiência, modos de ser e de viver,
de entender a vida e os outros, de redefinição do espaço e do tempo social (SOUSA,
2003, p. 60).

Apesar de a pesquisa não ter um enfoque educacional, destaca-se que
É a compreensão desse processo de mudanças e rupturas sempre acontecendo na
história, mas sempre peculiares a seu tempo e às suas circunstâncias, que possibilita
entender que a educação também faz parte de tudo isso. [...] Noções de diferença,
desigualdade, pluralidade, hegemonia e tantas outras impõem um leque novo de
termos e conceitos expressando nossos olhares sobre o processo educacional (ibid.,
p. 61).
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4 – O UNIVERSO EM REDES DE INTERAÇÃO
Nesta parte, mostra-se o universo de análise das redes sociais digitais, perfazendo distinções
entre mídia social e rede social. Posteriormente, focaliza-se o cenário de estudo: o Facebook,
além de tornar conhecidas as fan pages que serão os objetos de análise: Guaraná Antarctica e
Banco Itaú.

4.1 – Rede Social Digital
O conceito de redes é associado a diversas áreas, cada qual designa uma significação
para o termo. Na mitologia a ideia de rede associava-se à tecelagem, labirinto. Já na
antiguidade, Hipócrates na área de medicina relacionava rede com organismo com base no
princípio de que “[...] todas as veias se comunicam e se escoam de umas para as outras; com
efeito, umas entram em contato com elas mesmas, outras estão em comunicação pelas
vênulas, que partem das veias e que nutrem as carnes” (MUSSO38, 2004, pp. 17, 18).
Ainda, segundo o autor (op. cit.), outras remissões são possíveis como rede de caça ou
pesca e tecido – malha têxtil envolvendo o corpo. Do século XVIII ao XIX, percebe-se que há
uma desassociação do conceito sobre ou dentro do corpo humano. A rede passa a ser
assumida como algo externo ao organismo humano – artificial ao invés de natural, sendo
relacionada com o espaço/território para designar o Estado/Nação ou o planeta.
Uma primeira abordagem social de rede foi feita pelo sociólogo alemão Georg Simmel
(1909), no ensaio “A ponte e a porta”, que descreve a vida em sociedade feita de agregações,
separações, coletividade e individualidade, sucessivas e simultâneas. No trabalho o teórico
explica que a ponte é a representação da distância que existe em relação ao outro, incitando o
desejo de perpetuar uma ligação entre eles – o desejo da ligação, da agregação. E a porta, o
que separa o indivíduo do outro, mantendo a sua individualidade, interioridade, evitando a
socialização. Para o autor, a vida social se estabelece nesse ciclo de sucessivas passagens em
que o indivíduo se agrega e se isola nesse caminho da ponte à porta e da porta à ponte.
Souza e Cardoso (2011, p. 66) ressaltam que o sociólogo francês Michel Maffesoli
(1998), baseado em Simmel, contribuiu para o “entendimento deste método de agregação
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social dos indivíduos com sua metáfora de tribos, a rede das redes, em que “redes” também
são as pessoas”.
Esses entendimentos de rede recontam o percurso para se chegar ao conceito atual de
rede social. Conforme os autores (op. cit., p. 67), rede social é uma expressão cunhada pelo
pesquisador J. A. Barnes (1987) em uma comunicação em 1953, publicada em 1954. Assim,
foi empregada para “descrever como noções de igualdade de classes eram utilizadas e de que
forma indivíduos usavam laços pessoais de parentesco e amizade em Bremnes, uma
comunidade da Noruega”. Barnes (id.) inspirou-se nas ideias de Radcliffe-Brown (1940) que
já falava sobre estrutura social como uma rede de relações.
Outra vertente, de acordo com Souza e Cardoso (2011), é que estudiosos afirmam que
a noção de redes e redes sociais surge na Antropologia, sendo a primeira aproximação feita
por Claude Lévi-Strauss com a análise etnográfica das estruturas elementares de parentesco
no livro “As estruturas elementares de parentesco”, em 1949.
Conforme descrito anteriormente, variadas áreas de conhecimento apresentam estudos
relacionados às redes. Recuero (2005, p. 1) acrescenta que os estudos da rede como metáfora
das relações estão sendo retomados recentemente em diversos campos da ciência, como o
matemático, o físico, o econômico e o social.
Recuero (2009) enfatiza que uma rede social é definida como um conjunto de dois
elementos: os atores (pessoas, instituições ou grupos; os nós da rede) e suas conexões
(interações ou laços sociais). Assim, o termo rede é uma metáfora para observar os padrões de
conexão de um grupo social, a partir das interações entre os diversos atores.
A estudiosa (op. cit.) destaca a diferença entre redes sociais e sites de redes sociais que
são os espaços utilizados para a expressão das redes sociais na internet. Sites de redes sociais
foram definidos por Boyd & Ellison (2007) como sistemas que permitem i) a construção de
uma persona através de um perfil ou página pessoal; ii) a interação através de comentários; e
iii) a exposição pública da rede social de cada ator. Os sites de redes sociais seriam uma
categoria do grupo de softwares sociais, que seriam softwares com aplicação direta para a
comunicação mediada por computador. Para tal, enfatiza que a diferença crucial entre sites de
redes sociais e outras formas de comunicação mediada pelo computador é “o modo como
permitem a visibilidade e a articulação das redes sociais, a manutenção dos laços sociais
estabelecidos no espaço off-line”. (RECUERO, 2009, p. 102)
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Com isso, a autora (op. cit.) defende que nessa categoria estariam os fotologs (Flickr e
o Fotolog, por exemplo); os Weblogs (embora sua definição não seja exatamente dentro de
um sistema limitado, defende-se que são sistemas semelhantes); as ferramentas de
micromessaging atuais (como o Twitter e o Plurk), além de sistemas como o Orkut e o
Facebook. Esses sites se enquadram nas categorias descritas, já que possuem mecanismos de
individualização (personalização, construção do eu etc.), mostram as redes sociais de cada
ator de forma pública e possibilitam que os mesmos construam interações nesses sistemas.
A partir dos dois elementos trabalhados por Boyd e Ellison (2007), apropriação
(sistema utilizado para manter redes sociais e dar-lhes sentido) e a estrutura (caracterizada
pela exposição pública da rede dos atores), Recuero (op.cit., p. 103) esclarece:
A apropriação refere-se, portanto, ao uso das ferramentas pelos atores, através de
interações que são expressas em um determinado tipo de site de rede social. Já a
estrutura, tem um duplo aspecto: por um lado, temos a rede social expressa pelos
atores em sua “lista de amigos” ou “conhecidos” ou “seguidores”. Por outro, há a
rede social que está realmente viva através das trocas conversacionais dos atores,
aquela que a ferramenta auxilia a manter. As conexões decorrentes das listas são
normalmente associadas a um link, a uma adição ou a uma filiação preestabelecida
pela estrutura do sistema.

Para tal, Recuero (op. cit., p. 104) delimita que há dois tipos de sites de redes sociais:
- Sites de redes sociais propriamente ditos (estruturados): são aqueles que
compreendem a categoria dos sistemas interessados em expor e publicar as redes sociais dos
atores. O foco é a exposição pública das redes conectadas aos atores com o objetivo de
mostrar essas redes. São sistemas em que há perfis e espaço para exibir as conexões com os
indivíduos. Ex.: Orkut, Facebook, Linkedin, dentre outros.
- Sites de redes sociais apropriados (apropriação): são sistemas que não tinham,
originalmente, a finalidade de mostrar redes sociais, mas que são apropriados pelos atores
com este fim. Não há espaços específicos para perfil e para a publicização das conexões.
Esses perfis são construídos através de espaços pessoais pela apropriação dos atores. Ex.:
alguns Fotologs, Twitter, Weblogs.
A autora esclarece que as redes sociais também podem ser construídas por meio dos
comentários e dos links. Apesar de os Weblogs, por exemplo, não serem sites de redes sociais,
podem ser assumidos como espaços de construção e exposição das redes pela apropriação que
os usuários fazem deles.
E ainda ressalta que embora os sites de redes sociais atuem como suporte para as
interações que constituirão as redes sociais, eles não são, por si sós, redes sociais. Eles podem
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apresentá-las, auxiliar a percebê-las, mas é importante salientar que são, em si, apenas
sistemas. São os atores sociais, que utilizam essas redes, que constituem essas redes. Ou seja,
sem as pessoas a rede não se estabelece.
Outra abordagem é feita pelo pesquisador em Marketing Digital e Novas Mídias,
André Telles (2010), que diferencia redes sociais de mídias sociais. Para o autor, os sites de
relacionamento (como eram chamados em 2005) ou redes sociais são ambientes cujo foco é a
reunião de pessoas que, inseridas no contexto, passam a se chamar membros e podem expor
seu perfil com dados como fotos, textos, mensagens e vídeos, além de interagir com outros
membros, criando listas de amigos e comunidades. Por exemplo: Facebook, Orkut, MySpace,
dentre outros.
As mídias sociais são sites na internet construídos para permitir a criação colaborativa
de conteúdo, a interação social e o compartilhamento de informações em diversos formatos.
Como por exemplo: Twitter (microblogging), Youtube (compartilhamento de vídeos),
SlideShare (compartilhamento de apresentações), Digg (agregador), Flickr (compartilhamento
de fotos), entre outros, mais as redes sociais. Assim, nessa linha tênue de diferenças, concluise que as redes sociais digitais são um tipo de mídia social, tendo as mídias sociais interesse
primordial na criação colaborativa de conteúdo e, em segundo plano, na interação, ao passo
que, para as RSDs, a interatividade é a qualidade primeira.

4.1.1 – O Universo de Análise: Facebook
Com a marca de 1 bilhão de usuários, o Facebook reafirma-se como a maior dentre as
redes sociais digitais mais importantes do mundo. Tal recorde foi alcançado em 14 de
setembro de 2012, e o Brasil é um dos cinco países com mais membros nessa RSD. Essa é
uma conquista representativa que foi alcançada em um curto intervalo de tempo, quando, no
final de junho do mesmo ano, o Face apresentava 955 milhões de usuários mensais ativos39.
O Facebook foi criado em 4 de fevereiro de 2004, nos Estados Unidos, pelos
estudantes da Universidade de Havard chamados Mark Zuckerberg, Dustin Moskovitz, Chris
Hughes e o brasileiro Eduardo Saverin. Com interesse nos alunos que terminaram o ensino
médio (High School) e estavam ingressando na Universidade, Mark invadiu um ID (código de
identificação) do banco de dados do site HarvardConnection e criou o Facemash, um site que
39
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possibilitava aos alunos comparar duas fotografias de identidade para escolher a mais bonita.
Logo, Zuckerberg, com receio de ações judiciais, criou o The Facebook, site específico para
os alunos de Harvard. Em março de 2004, foi expandida a participação de alunos de outras
universidades e abolido o “The” do nome da rede. O Facebook só foi aberto a todos que se
interessaram em 2006. No mesmo ano chegou ao Brasil, mas apenas em 2008 ganhou a
versão em português. A página de fãs - a ser utilizada por marcas, pessoas públicas – foi
criada em novembro de 200740.
No Facebook – www.facebook.com –, as pessoas podem criar o seu perfil (página de
usuário) preenchendo um cadastro com informações de nome, sobrenome, e-mail, gênero,
data de aniversário - dado que o site exige para assegurar que o usuário tenha experiência de
acordo com a faixa etária; segundo eles, os menores de idade podem ter acesso limitado41.
No caso da fan page, o usuário precisa informar o que representa dentre as opções:
negócios locais ou local; empresa, organização ou instituição; marca ou produto; artista,
banda ou figura pública; entretenimento; causa ou comunidade. Com essa opção escolhida, é
preciso informar a categoria em que a empresa ou pessoa pública se enquadra (Ex.:
representação de marca ou produto → categorias: comidas e bebidas; banco ou instituição
financeira; móveis, site, etc.). Em seguida, a marca ou o nome do produto e começar a
interação.
Recuero (2009, p. 172). informa que o sistema do Face é compreendido como uma
rede mais privada do que as outras. Nesta rede, as “atividades” funcionam através de perfis e
comunidades e nela há a possibilidade de acrescentar aplicativos como jogos e ferramentas.
Outra curiosidade é o fato deste site de relacionamento ter sido inspiração para o filme A rede
social. O longa metragem do diretor David Fincher narra os bastidores de criação da rede,
estreou no dia 3 de dezembro de 2010 no Brasil, sendo sucesso de crítica e público42.
No panorama de acesso à internet, o Brasil chegou ao quantitativo de 83,4 milhões de
pessoas no segundo trimestre de 2012, conforme dados do Ibope Nielsen Online divulgados
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em 29 de agosto de 201243. Dentre esses brasileiros conectados, 75% estão no Facebook,
somando 63.200.680 usuários, dos quais 29.140.940 são homens e 34.200.760, mulheres. As
dez capitais brasileiras com maior quantidade de pessoas conectadas em ordem crescente são
São Paulo (8.752.980), Rio de Janeiro (5.149.120), Belo Horizonte (1.732.640), Salvador
(1.606.160), Brasília (1.431.360), Recife (1.147.560), Curitiba (1.306.520), Fortaleza
(1.225.840), Porto Alegre (1.018.840) e Goiânia (860.92)44. Já em 2013, nos meses de maio,
junho, julho e agosto, o número de internautas brasileiros chegou a 105 milhões, segundo
pesquisa do Ibope divulgada em 03 de outubro de 2013. Um aumento de 3%, se comparado
aos três meses anteriores, quando o país teve 102,3 milhões de brasileiros conectados45.
Em relação ao quantitativo de empresas com página no Facebook nos dois últimos
anos. No mês de dezembro de 2011, eram somente 5 veículos de mídia, 8 marcas e 3 clubes
de futebol que atingiam mais de um milhão de fãs. Já em 2012, no mesmo mês, esse número
aumentou para 32 veículos de mídia, 94 marcas e 7 clubes de futebol e, nessa situação, as dez
marcas com mais fãs no Facebook Brasil perfazem juntas o quantitativo de 54 milhões de fãs
– o equivalente à soma da população de Portugal e Espanha46.
Pesquisas apontam também que o Brasil foi o país que mais cresceu no Facebook em
2012, agregando mais 29 milhões de usuários nesta rede. Em 2011, eram mais de 35 milhões,
e 2012 fechou com 65 milhões de usuários ativos no site. No segundo lugar, ficou a Índia que
levou mais de 21 milhões de usuários para o Face em 2012, o terceiro país é o Japão com o
acréscimo de quase 11 milhões de novos usuários e os Estados Unidos levou apenas 6
milhões de novos americanos. O maior país no site é o Estados Unidos com 164 milhões de
usuários, seguido do Brasil (segundo) e da Índia (terceiro)47. Em 2013, o Brasil apresentou no
Face o registro de 76 milhões de cadastrados, abaixo da Índia e dos Estados Unidos. Esse
dado é referente ao mês de junho e corresponde à parcela de 7% do quantitativo total de
cadastrados no site que chegou à marca de 1,15 bilhão de pessoas, em 2013. Apesar de o
Brasil perder para a Índia em número total de usuários, os brasileiros são mais ativos na rede
do que os indianos com 47 milhões de usuários que acessam a rede todos os dias, estando
43

Fonte:
http://g1.globo.com/tecnologia/noticia/2012/08/acesso-internet-no-brasil-chega-834-milhoes-depessoas-diz-pesquisa.html. Acesso em 07 jan. 2013.
44
Fonte: http://www.mylanderpages.com/raisny/destaques-2012. Acesso em 07 jan. 2013.
45
Fonte: http://g1.globo.com/tecnologia/noticia/2013/10/internautas-brasileiros-chegam-105-milhoes-segundopesquisa-do-ibope.html. Acesso em 08 jan. 2014.
46
Fonte: http://www.mylanderpages.com/raisny/facebook_brasil_2012. Acesso em 15 jan. 2013.
47
Fonte: http://g1.globo.com/tecnologia/noticia/2013/01/brasil-foi-o-pais-que-mais-cresceu-no-facebook-em2012-diz-pesquisa.html. Acesso em 23 jan. 2013.
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apenas atrás dos Estados Unidos. Em relação a fevereiro de 2011, quando o Facebook
começou oficialmente suas atividades no Brasil com o escritório em São Paulo, houve um
crescimento de 660% – 2011 - 10 milhões de usuários; 2013 - 76 milhões de cadastrados,
conforme apresentado na Figura 13 a seguir48.

Figura 13 – Gráfico de crescimento do Facebook no Brasil.
Fonte: Revista Veja (30.07.2013)49.

Dentre as redes sociais, o Facebook alcançou, em 2013, 73,5% da audiência no Brasil
de acordo com dados da Hitwise50, divulgados em 22 de outubro de 2013. O tempo médio de
visitas dura 25 minutos e 32 segundos, dado que teve crescimento de 12,84% em comparação
a outubro de 201251.
Dessa maneira, destaca-se o crescimento exponencial do Facebook no Brasil nestes
anos de acompanhamento, 2012 e 2013. No entanto é imprescindível ressaltar que, na parte
seguinte (cinco), explicam-se os critérios que resultaram na escolha do Facebook como
universo de análise, bem como a amostra delimitada.

48

Fontes: http://veja.abril.com.br/noticia/vida-digital/facebook-alcanca-marca-de-76-milhoes-de-usuarios-nobrasil.
http://g1.globo.com/tecnologia/noticia/2013/09/brasil-e-o-2-pais-com-mais-usuarios-que-entram-diaria
mente-no-facebook.html. Acesso em 08 jan. 2014.
49
Fonte: http://veja.abril.com.br/noticia/vida-digital/facebook-alcanca-marca-de-76-milhoes-de-usuarios-nobrasil. Acesso em 08 jan. 2014.
50
Uma ferramenta líder global especialmente desenhada pela empresa Serasa Experian para aprimorar o retorno
dos investimentos em marketing digital, mensurando o desempenho de campanhas na internet, protegendo e
ampliando o market share e antecipando as tendências de comportamento de busca e de navegação. Disponível
em http://www.serasaexperian.com.br/hitwise/. Acesso em 08 jan. 2014.
51
Fonte: http://g1.globo.com/tecnologia/noticia/2013/11/facebook-tem-73-da-audiencia-no-brasil-em-outubroentre-redes-sociais.html. Acesso em 08 jan. 2014.
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4.1.1.1 – A Fan Page do Guaraná Antarctica
Com o nome Guaraná Champagne Antarctica, foi lançada a marca de refrigerante
brasileira, em abril de 1921, pela Companhia Antarctica Paulista. Para garantir um agradável
sabor a fim de ser um refrigerante “natural” à base de guaraná, a empresa só lançou a bebida
no mercado quando os técnicos conseguiram eliminar a adstringência e o amargor natural da
fruta. O nome do produto foi pensado para associá-lo à bebida de prestígio da época –
champanhe – e assim a companhia lançou um refrigerante com características espumantes52.
Em termos de mercado, o Guaraná Antarctica – GA (www.guaranaantarctica.com.br)
é o refrigerante líder absoluto no segmento guaraná, fato comprovado com a maior
participação de mercado conquistado em sua história – 40% de market share (fatia de
mercado), em agosto de 2012. Tem distribuição em cerca de um milhão de pontos de venda
em todo o país. As versões do Guaraná são: Guaraná Antarctica, Guaraná Antarctica Zero,
Guaraná Antarctica Ice, Guaraná Antarctica Caçulinha e Guaraná Antarctica Açaí 53; nas
embalagens: garrafa Caçulinha 237 ml, garrafas Pet 600 ml, Pet 1 litro, Pet 1,5 litros, Pet 2
litros, Pet 2,5 litros, Pet 3,3 litros, garrafa de Vidro 290 ml, Lata 350 ml. Mais informações
sobre a história e a fabricação do Guaraná estão no ANEXO A.
A marca criou sua página no Facebook em outubro de 201054 (www.facebook.com/
GuaranaAntarctica). Possuía, no início de 2013, mais de 10 milhões de fãs; em fevereiro de
2014 são mais de 17 milhões. O GA tem também outras redes sociais: Twitter55
(www.twitter.com/guarana) com mais de 100 mil seguidores em janeiro de 2013. No mesmo
período de 2014, já são mais de 140 mil – a página foi iniciada em janeiro de 2010;
Google+56

(https://plus.google.com/110790579962410167050#110790579962410167050/

posts) com mais de 300 mil seguidores em janeiro de 2013, em janeiro de 2014 são mais de

52

Fonte: http://mundodasmarcas.blogspot.com.br/2006/06/guaran-antarctica-original-do-brasil.html. Acesso em
25 jan. 2013.
53
Fonte: http://www.ambev.com.br/pt-br/imprensa/releases/2011/03/03/guarana-antarctica-leva-carnaval-desalvador-para-o-mundo-todo.
http://smsp.com.br/blog/trends/guarana-antarctica-lanca-lata-azul-para-comemo
rar-a-marca-de-10-milhoes-de-fas-no-facebook. Acesso em 01 fev. 2013.
54
Fonte: http://cafeemarketing.com.br/tag/case-guarana-antarctica-no-facebook/. Acesso em 01 fev. 2012.
55
RSD com característica de microblogging que permite aos usuários enviar e receber atualizações pessoais de
outros contatos em textos de até 140 caracteres, conhecidos como "tweets".
56
RSD que permite postagem de fotos, vídeos, links, comentários, feed de notícias; a novidade é que os usuários
podem organizar seus seguidores por círculos sociais, além das ferramentas chat e vídeo conferência que ser
assistido pelo youtube.
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310 mil – a página foi criada em novembro de 201157; YouTube58 (http://www.youtube.com/
user/guaranaantarctica) com mais de 20 mil inscritos (pessoas que “assinam” o canal para
serem avisados sobre vídeos novos postados) e mais de 15 milhões de visualizações dos
vídeos em janeiro de 2013 e 19 milhões em janeiro de 2014. A página foi criada em 28 de
julho de 2006, segundo informação constante na própria página.
Ao acessar a fan page do Guaraná Antarctica (Figura 14), encontra-se o indicativo de
que a página foi verificada, por isso é a oficial da marca; informações sobre quantidade de fãs
e de pessoas que comentam sobre a marca no Face; o segmento de mercado –
comida/bebidas; links para o Twitter e para o canal do YouTube do GA; álbuns de fotos; seção
com informações sobre a página (semana, cidade e faixa etária em que é mais popular), total
de curtidas e pessoas falando sobre a página, gráfico com curtidas semanais e quantidade de
pessoas que comentam sobre a marca por semana; aplicativos Guaraná Pet Reciclado,
#DESAFIOGUARANA, Twitter, YouTube, Eventos, The Post Brothers; há também a opção
de o fã enviar mensagem e publicar fotos, vídeos e escrever algo para o Guaraná, além de
poder visualizar os amigos que também curtiram a fan page, convidar aqueles que ainda não
curtiram e as curtidas do GA.

Figura 14 – Página do Guaraná Antarctica.
Fonte: Facebook Guaraná Antarctica (2014).

57

Fonte: http://exame.abril.com.br/marketing/noticias/guarana-antarctica-e-uma-das-primeiras-marcas-a-apostarno-google. Acesso em 03 fev. 2013.
58
RSD segmentado como canal de vídeo.
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Na seção Sobre (Figura 15), tem-se informação sobre links do Twitter e YouTube da
marca, data de fundação, site do Guaraná e a missão sobre a finalidade da fan page e a
indicação de que as postagens devem estar de acordo com a filosofia do Guaraná Antarctica,
caso contrário as postagens abusivas, ofensivas, violentas serão removidas. O conteúdo da
missão consta no ANEXO B.

Figura 15 – Seção “Sobre” da página do Guaraná Antarctica
Fonte: Facebook Guaraná Antarctica (2014).

4.1.1.2 – A Fan Page do Banco Itaú
A junção entre os bancos Itaú e Unibanco ocorreu em 4 de novembro de 2008, quando
foi anunciada, mas a fusão de fato só se deu em 2010. Com isso, a história das instituições
financeiras sofreu uma fusão. O Banco Itaú Unibanco teve início em 27 de setembro de 1924
com a seção bancária aberta na Casa Moreira Salles, ponto de comércio em Poços de Caldas
(MG) – informações consideradas pelo Banco a partir da instituição mais antiga. A história
em separado apresenta-se assim: o Unibanco surgiu em 1924, o primeiro nome foi Casa
Moreira Salles em Poços de Caldas (MG); o Itaú foi fundado em 1943, com o nome Banco
Central de Crédito em São Paulo (SP)59. Mais informações estão no ANEXO C.

59

Fonte: http://www.itau.com.br/sobre/memoria/. Acesso em 03 fev. 2013.
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De acordo com informações do site do banco (www.itau.com.br), o Itaú Unibanco
Holding S/A possui 40 milhões de clientes em quatro mil agências no Brasil, 29 mil caixas
eletrônicos, atuando em vinte países com 35 mil pontos de atendimento no mundo60. O Itaú
Unibanco lidera como o maior banco do país61 e atua entre os quinze maiores bancos do
mundo62. Os produtos oferecidos são conta-corrente, cartões, créditos e financiamentos,
seguros para todos os clientes; específicos para pessoa física – investimento e previdência,
capitalização, consórcios, internacional; e outros direcionados para pessoa jurídica –
pagamentos, recebimentos, investimentos, câmbio e comércio exterior (informações no site do
Banco).
O Itaú iniciou no Facebook em agosto de 2011 (www.facebook.com/itau). Possuía no
início de 2013 mais de 4 milhões de fãs, em fevereiro de 2014 são mais de 6 milhões. O
Banco possui também outras redes sociais digitais: Twitter (www.twitter.com/itau) com mais
de 100 mil seguidores em janeiro de 2013, no mesmo mês de 2014, são mais de 160 mil – não
há informação sobre data de início e o Banco não respondeu à mensagem do Face sobre essa
indagação; YouTube (www.youtube.com/bancoitau) com mais de 10 mil inscritos (pessoas
que “assinam” o canal para serem avisados sobre vídeos novos postados) e mais de 50
milhões de visualizações dos vídeos em janeiro de 2013, no mesmo período em 2014 são mais
de 40 mil inscritos e mais de 70 milhões de visualizações – a página foi criada em 27 de
setembro de 2006, segundo informação na página; Instagram63 (http://instagram.com/itau)
com mais de 3 mil seguidores em janeiro de 2013, em 2014 mais de 8 mil – a página foi
criada em fevereiro de 2012 e possui 207 fotos postadas, de acordo com informações do site.
Possui, ainda, Orkut64 (www.orkut.com.br/Main#Profile?uid=3268658760985473560)
com mais de 600 amigos em janeiro de 2013 e 619 em 2014 – rede inaugurada em janeiro de
2009, informação assumida pela data de postagem das fotos – a última atualização foi em
2012; Formspring65 (www.formspring.me/tiraduvidasitau) que possui mais de 300 seguidores

60

Fonte: http://www.itau.com.br/sobre/quem-somos/. Acesso em 03 fev. 2013.
Fonte: http://economia.uol.com.br/ultimas-noticias/redacao/2012/06/13/itau-e-bradesco-lideram-ranking-demaiores-bancos-bb-passa-santander.jhtm. Acesso em 04 fev. 2013.
62
Fonte: http://www.inpresspni.com.br/clientes-415-ITA%C3%9A-UNIBANCO.html. Acesso em 04 fev. 2013.
63
RSD para postagem de fotos que permite comentários e suas postagens podem ser retransmitidas em várias
redes sociais: Facebook, Twitter, Google+, entre outras.
64
RSD que permite compartilhamento de fotos, mensagens, vídeos, depoimentos e os usuários podem participar
de comunidades e usar aplicativos de jogos, músicas, por exemplo.
65
RSD com característica de tira-dúvidas em que os usuários podem receber perguntas de outros usuários ou de
pessoas não cadastradas. Todas as respostas são armazenadas no perfil do usuário e qualquer um pode vê-las. O
site permite integração com outras redes sociais como Facebook, Twitter, Blogger e Tumblr.
61
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com mais de 1900 respostas – página criada em 2011, a partir das respostas no site – rede que
também está sem postagens atuais. As páginas citadas anteriormente são as que representam
os perfis matrizes da instituição, mas há outras RSDs de ações específicas do Itaú (ANEXO
D).
Ao acessar a página do Banco Itaú (Figura 16), mostra-se que a página foi verificada,
sendo oficial da marca; informações sobre quantidade de fãs e de pessoas que comentam
sobre a marca no Facebook; o segmento de mercado – banco/instituição financeira; álbuns de
fotos; seção com informações sobre a página (semana, cidade e faixa etária em que é mais
popular), total de curtidas e pessoas falando sobre a página, gráfico com curtidas semanais e
quantidade de pessoas que comentam sobre a marca por semana; notas sobre Itaú nas mídias
sociais, regulamento de concursos culturais, regras gerais, dicas de segurança; aplicativos Itaú
Uniclass Top 5, Eventos, Itaú Criança, Private Bank (evento Itaú Family Wealth Across
Generations/2013).
Há também a opção de o fã enviar mensagem e publicar fotos, vídeos e escrever algo
para o Banco, além de poder visualizar os amigos que também curtem a fan page, convidar
aqueles que ainda não a curtiram, publicações recentes de outros usuários sobre o Itaú e as
páginas que o Banco curte.

Figura 16 – Página do Banco Itaú
Fonte: Facebook Itaú (2014).

Na seção Sobre (Figura 17) há boas-vindas ao Face: “Bem-vindo à página oficial do
Itaú no Facebook! A gente quer ouvir você. Entre e fique à vontade para curtir ;-)”,
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informação sobre data de fundação, localização, site do Itaú e acontecimentos na história do
Banco.

Figura 17 – Seção “Sobre” da página do Banco Itaú
Fonte: Facebook Itaú (2014).
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5 – METODOLOGIA E ANÁLISE DOS OBJETOS
Nesta parte, delineiam-se os passos para o desenvolvimento da pesquisa, além disso, explicase o teste realizado para ratificar a eficácia do método escolhido. Em outro tópico a seguir,
aborda-se a análise das fan pages do Guaraná Antarctica e do Itaú. A referida análise
fundamenta-se em teorias apresentadas e discutidas em partes anteriores.

5.1 – O Desenvolvimento da Pesquisa
Para o desenvolvimento da pesquisa, primeiro foi identificado o universo de análise,
que, no caso, está inserido no ciberespaço: as redes sociais digitais. Tal estudo foi
imprescindível para fazer uma pesquisa detetivesca desse território “desterritorializado” que é
analisado e, desta forma, eleger a rede social digital Facebook que atende aos objetivos do
estudo por estar em ascensão, principalmente dentre as instituições brasileiras, demonstrando
pontos fortes nos quesitos: quantitativo de audiência (seguidores), interatividade,
representatividade, comunicação institucional, linguagem utilizada.
Com a rede definida, o passo seguinte foi acompanhar as fan pages das organizações
para se ter subsídios que definissem a amostra de análise. Essa observação foi importante para
verificar a assiduidade de postagens e a influência que causam. Com o respaldo de Recuero et
al. (2012, pp.62-75), que abordam o desafio de delimitar amostra em um universo tão amplo e
dinâmico como a internet, recorreu-se à amostragem qualitativa adequada para a compreensão
de variações, padrões e tendências. As autoras enfatizam que quando há a pretensão de
generalizar amplamente os resultados da pesquisa é preciso trabalhar com uma amostra
quantitativa que represente de forma real, apesar de reduzida, o universo de análise. Sobre a
amostragem qualitativa, Recuero et al. (2012, pp. 67-68) destacam:
A pesquisa qualitativa visa uma compreensão aprofundada e holística dos
fenômenos em estudo e, para tanto, os contextualiza e reconhece seu caráter
dinâmico, notadamente na pesquisa social. Nesse contexto, o número de
componentes da amostra é menos importante que sua relevância para o problema de
pesquisa, de modo que os elementos da amostra passam a ser selecionados
deliberadamente, conforme apresentem as características necessárias para a
observação, percepção e análise das motivações centrais da pesquisa [...] Assim, ao
contrário das amostras quantitativas, tipicamente probabilística, as amostras
qualitativas são, portanto, tipicamente intencionais.
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Na busca de uma escolha por critérios, a amostra das duas fan pages das marcas
Guaraná Antarctica e Banco Itaú foi definida com base na pesquisa mensal feita pela Dito66
(empresa especializada na produção de aplicativos e jogos para mídias sociais que trabalha
com agências e marcas para integrar suas campanhas e criar relacionamento de longo prazo
nessas mídias) que em 2012 monitorou mais de 5.400 fan pages brasileiras, por meio da
ferramenta GraphMonitor (primeira ferramenta brasileira criada em novembro de 2010 para
monitorar fan pages do Facebook) e vem apontando desde janeiro de 2012 essas páginas
como as mais influentes no quantitativo de fãs (ANEXO E) – cada qual com 17.014.074 fãs
do Guaraná e 6.568.735 fãs do Banco, em 19 de janeiro de 2014, nas categorias marcas e
instituição financeira, respectivamente67. Apesar de as instituições fazerem parte de
segmentos de mercado diferentes e se direcionarem a públicos distintos com finalidades
específicas de cada marca (produtos; serviços), teve-se o intuito de identificar as
(re)configurações ocorridas na linguagem da comunicação institucional a partir dessa
diversidade para, em uma análise verticalizada, apontar as aproximações e as dicotomias entre
as linguagens dessas fan pages. Outro critério foi monitorar fan pages de marcas brasileiras,
considerando a pesquisa em âmbito nacional.
A empresa Dito em 07 de janeiro de 2013 apresentou a análise das marcas de destaque
no Facebook Brasil em 2012. Seguindo o critério de audiência, a página do Guaraná
Antarctica cresceu 68%, ficando com 9.527.217 fãs, e a página do Itaú cresceu 81%, com a
marca de 3.525.178 seguidores. No quesito engajamento, ambas não receberam destaque68
(ANEXO F). No dia 15 de janeiro de 2013, a Dito fez uma retrospectiva do Facebook Brasil
2012 e, na categoria marcas, a página do Guaraná Antarctica foi a campeã de
compartilhamentos de suas publicações. A categoria Instituição Financeira, na qual é
instituída a fan page do Itaú, não apareceu nessa retrospectiva. O Guaraná recebeu outro

66

Uma das quatro empresas na América Latina aceitas pelo Facebook no exclusivo programa Preferred
Marketing Developer (PMD). A Dito foi premiada nas duas categorias do Desafio Facebook de Aplicativos com
o Bolão odrible e com o Pensando Bh. Fonte: https://www.facebook.com/ditointernet/info. Acesso em 07 jan.
2013.
67
* Pesquisa em janeiro de 2012, nas duas categorias. Fonte: http://blog.dito.com.br/2012/01/top-10-facebookbrasil-janeiro-confira-as-fan-pages-que-comecaram-bem-2012/_ * Pesquisa, categoria marcas, última em
outubro.
Fonte:
http://blog.dito.com.br/2012/11/confira-as-marcas-e-midias-brasileiras-com-mais-fas-nofacebook-brasilem-outubro/_ * Pesquisa, categoria instituição financeira, última em agosto. Fonte:
http://blog.dito.com.br/2012/09/top10-marcas-e-midias-no-facebook-brasil-em-agosto/. Acesso em 07 jan. 2013.
68
Fonte: http://www.mylanderpages.com/raisny/destaques-2012. Acesso em 07 jan. 2013 – data publicada.
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destaque importante por ser a primeira fan page brasileira a atingir a marca de 10 milhões de
fãs69 em janeiro de 201370(ANEXO G).
Em janeiro de 2014, teve-se acesso ao resultado mais recente das análises feitas pela
Dito que foi apresentado em 11 de dezembro de 2013 referente ao mês de novembro de 2013
(ANEXO H). Dentre tais resultados, o Guaraná Antarctica destaca-se como a primeira página
com mais fãs na categoria Marcas Brasil com 16.366.377 fãs, aumento de 0,09% em relação
ao mês anterior. Já o Banco Itaú apresenta-se na nona posição da mesma categoria com
6.479.102 fãs, representando crescimento de 0,13% sobre o quantitativo do mês anterior. Na
categoria Top 10 Brasil, o Guaraná também aparece em terceira posição com o percentual
apresentado anteriormente. O Banco não se destacou. Em todo ano de 2013, ambas as marcas
foram destaques nas pesquisas da Dito71.
Para fundamentar o estudo, utilizaram-se pesquisas qualitativas, por meio de revisões
bibliográficas e exploratórias, para levantamento de literaturas que pudessem contribuir com o
assunto, devido à escassez de reflexões sobre a temática, e estudo de caso. Em referência à
definição de pesquisa exploratória por Fabiana Kauark, et al. (2010, p. 28) que
[...] objetiva a maior familiaridade com o problema, tornando-o explícito, ou à
construção de hipóteses. Envolve levantamento bibliográfico; entrevistas com
pessoas que tiveram experiências práticas com o problema pesquisado; análise de
exemplos que estimulem a compreensão. Assume, em geral, as formas de Pesquisas
Bibliográficas e Estudos de Caso.

Além disso, fez-se pesquisa descritiva, por meio de observação sistemática no
intervalo de tempo determinado por um mês em 2013 (dezembro), sendo analisados o estilo
linguístico, a forma, o conteúdo e a função da linguagem. Para exemplificar tais critérios de
análise, elegeu-se primeiro as postagens que representavam cada critério. Em seguida, dentre
as selecionadas, escolheram-se as publicações que receberam mais likes (curtidas).

69

Em comemoração, o Guaraná Antarctica produziu 10 milhões de latinhas com a logotipo do Facebook,
trocando a cor tradicional verde pela azul do Face. Fonte: http://g1.globo.com/economia/midia-emarketing/noticia/2013/01/guarana-antarctica-lanca-lata-azul-para-comemorar-marca-no-facebook.html. Acesso
em 10 jan. 2013.
70
Fonte: http://www.mylanderpages.com/raisny/facebook_brasil_2012. Acesso em 15 jan. 2013.
71
Fontes: * http://blog.dito.com.br/2013/02/facebook-fan-pages-que-se-destacaram-em-janeiro/. *http://blog.
dito.com.br/2013/03/facebook-fanpages-que-se-destacaram-em-fevereiro/. * http://blog.dito.com.br/2013/04/face
book-fanpages-que-se-destacaram-em-marco/. * http://blog.dito.com.br/2013/05/facebook-fan-pages-que-sedestacaram-em-abril/. * http://blog.dito.com.br/2013/06/facebook-fan-pages-que-se-destacaram-em-maio/. *
http://blog.dito.com.br/2013/07/facebook-fan-pages-que-se-destacaram-em-junho/. * http://blog.dito.com.br/
2013/08/facebook-fan-pages-que-se-destacaram-em-julho/. * http://blog.dito.com.br/2013/09/facebook-fanpages-que-se-destacaram-em-agosto/. * http://blog.dito.com.br/2013/10/facebook-fan-pages-que-se-destacaramem-setembro/. * http://blog.dito.com.br/2013/11/facebook-fan-pages-que-se-destacaram-em-outubro/. * http://
blog.dito.com.br/2013/12/facebook-fan-pages-que-se-destacaram-em-novembro/. Acessos em 09 jan. 2014.
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Em outubro e novembro de 2012, fez-se uma breve análise das fan pages do Guaraná
Antarctica e do Banco Itaú para testagem do método escolhido. Tal teste foi imprescindível
para ratificar que os critérios de análise eram satisfatórios para o que se pretende com a
pesquisa. Para aproveitar esse início da pesquisa, esses resultados parciais foram
compartilhados em uma comunicação oral no III Colóquio Interdisciplinar de Cognição e
Linguagem: Pensamento, Cultura e Tecnologia - UENF, realizado em dezembro de 2012, e
publicado em artigo nos anais do evento72. Como mencionado, a intenção foi desenvolver o
estudo a partir desses moldes.

5.2 – Resultados Alcançados: Observação do Corpus
Pelo método escolhido, foram acompanhadas no mês de dezembro de 2013, as
referidas fan pages. Apresentam-se, então, os dados obtidos neste período sobre a marca de
refrigerante. A página do Guaraná Antarctica possui 16.879.225 fãs (no último dia do
período analisado – 31.12.2013), dentre as pessoas que mais comentaram sobre a marca são
323.722 fãs na semana de 16.12 a 22.12.2013 (pico de audiência); na última semana de
dezembro, 25.12 a 31.12.2013 foram 233.207 seguidores; a faixa etária média é de 18 a 24
anos de idade e a cidade da maioria delas é São Paulo. Nesta mesma semana última de
dezembro, teve-se 128.212 novas curtidas. As informações foram apresentadas na página na
seção “Curtidas e Pessoas falando sobre isto”73.
Com esta observação, registra-se que foram feitas, na fan page do Guaraná
Antarctica, 237 publicações em dezembro, uma média de 07 publicações por dia na linha do
tempo. Foram selecionadas, dentre a gama de postagens, as mais representativas para a
análise de modo a exemplificar os critérios a serem observados. Com as postagens escolhidas
pelo primeiro critério, outra referência utilizada foi a quantidade de curtidas nas postagens.
Em relação ao estilo linguístico nas postagens do Guaraná, utilizou-se a linguagem visual,
verbal e sonora (SANTAELLA, 2005) como maneira de aproveitar todas as possibilidades
disponíveis na mídia e promover um layout mais atrativo e agradável ao público a que se
dirige a informação. Pode-se perceber que a cor verde pertencente ao rótulo da marca e sua
cor oficial (o logotipo é branco e vermelho) aparece na maioria das publicações como maneira
72

Anais do III Colóquio Interdisciplinar de Cognição e Linguagem: Pensamento, Cultura e Tecnologia - UENF:
http://www.pgcl.uenf.br/cicl/download/anais/Anais_Col%C3%B3quio.pdf. Acesso em 20 mar. 2013.
73
Fonte: https://www.facebook.com/GuaranaAntarctica/likes. Acesso em 10 jan. 2014.
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de reforçar a presença da marca. Imediatamente a cor verde é associada ao Guaraná
Antarctica. Outra característica que se destaca é a netspeak (CRYSTAL, 2005) com
abreviações e expressões mais comuns na fala (sms - mensagem; tá - está/estar; bora - vamos
embora; pros - para os; pra - para; pro – para o; ó – olha; cadê - que é de?, equivale a Onde
está?; ok – inglês okay (expressão de aprovação), interjeições (né; hein; ixi) e gírias (rola acontece; topa - aceita; rolê - passear; top - ótimo; dose - dose de paciência). Além disso,
utilizam-se links e hashtag (cerquilha e palavras destaque: #comGuarana; #DesafioGuarana;
#DesafioGA).
Como fundamenta Santaella (2005, p. 379), a diversidade de linguagens que se
materializa nos veículos de comunicação origina-se a partir de três matrizes de linguagem e
pensamento: a matriz verbal, a matriz sonora e a matriz visual. Ao assumir tal concepção,
entende-se a linguagem como organismo vivo, fervilhante que está em constante movimento,
atualização, diferente do conceito de ser um campo estanque, acabado, suficiente em si. Essa
linguagem em movimento ganha potência ainda maior na internet, especificamente nas redes
sociais digitais, já que encontra meio propício para suas hibridizações. Não que as linguagens
passem a ser híbridas a partir do suporte digital: “Quando se trata de linguagens existentes,
manifestas, a constatação imediata é a de que todas as linguagens, uma vez corporificadas, são
híbridas.” Mas, antes da digitalização, os suportes eram incompatíveis (papel para texto,
película química para fotografia ou filme, fita magnética para som ou vídeo). Com a
digitalização, a informação digital é transmitida independentemente do meio de transporte (fio
de telefone, onda de rádio, satélite de televisão, cabo). Há uma junção das mídias em um
mesmo suporte, como aponta Lévy (2010) – unimídia. Algo que potencializa as formas
híbridas em que as linguagens podem se manifestar. Algo observado em ambas as fan pages.
A linguagem visual prevalece na Figura 18. Apesar de o post ter a frase “Quanto
tempo dura essa pizza com Guaraná Antarctica com a galera reunida?”, o que chama mais
atenção é a fotografia da pizza com o refrigerante (imagem fixa), sendo suficiente para
transmitir a mensagem do consumo da massa com o refrigerante. Talvez, ao ponto de os
olhares apressados dos usuários não perceberem o crédito que consta na foto. Essa postagem
recebeu 26.757 curtidas, 1.723 compartilhamentos e 3.074 comentários.
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Figura 18 – Postagem de refeição com Guaraná.
Fonte: Facebook Guaraná Antarctica (15.12.2013).

Na Figura 19, as linguagens visuais-sonoras apresentam-se no vídeo da série “Tá na
Mesa #ComGuaraná” (postagens de receitas práticas) por imagens em movimento e por
sonoridade, duração, timing do vídeo. Em outra leitura, pode-se afirmar que a linguagem
verbal também faz parte do filme, já que apresenta uma breve narrativa (em sentido amplo) ao
informar a receita (contar uma informação), tendo, portanto, linguagens verbo-visuaissonoras. Além disso, há presença da escrita na marca da série que aparece como uma placa no
vídeo e o texto que acompanha o post é complementar ao filme, pois informa o link para a
receita completa – “Com esta receita, a galera vai achar que você já nasceu sabendo cozinhar.
E pra aprender, você só vai gastar 16 segundos, vale a pena, né? Então, dê o play no Tá na
Mesa #comGuarana e depois veja a lista de ingredientes clicando aqui: http://guara.na/tana
mesa13”. O post recebeu 17.678 curtidas, 2.820 compartilhamentos e 1.878 comentários.
Outra forma híbrida são as linguagens visuais-verbais presentes na postagem
representada pela Figura 20, a seguir. Nela há a integração da imagem com o texto “ISSO É
ILUSÃO. MAS BEBER GUARANÁ ANTARCTICA COM OS AMIGOS NA REALIDADE
É MELHOR.”. Outra frase acompanha a postagem e estimula a participação dos fãs com
imperativo para curtir o post – “Se você está vendo a imagem se mover, curta!”. Foram
40.031 curtidas, 9.215 compartilhamentos e 1.428 comentários.
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Figura 19 – Postagem da série “Tá na Mesa #ComGuarana”.
Fonte: Facebook Guaraná Antarctica (09.12.2013).

Figura 20 – Postagem “Ilusão de Ótica com Guaraná”.
Fonte: Facebook Guaraná Antarctica (20.12.2013).

Na Figura 21, mostra-se a linguagem verbal que prevalece na postagem – “Amizade
não se fala. Demonstra-se”. Apesar de a postagem representar uma fotografia, a linguagem
verbal escrita destaca-se pelo objetivo da publicação: transmitir uma mensagem sobre
amizade, embora seja evidente que o objetivo primeiro de todas as postagens é publicizar as
marcas. Meta reforçada pela frase “Ações são mais fortes que palavras.” que acompanha o
post. Entre as ações, são 8.361 curtidas, 3.071 compartilhamentos e 159 comentários.
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Figura 21 – Postagem frase sobre Amizade - Guaraná Antarctica.
Fonte: Facebook Guaraná Antarctica (15.12.2013).

Sobre os formatos das postagens, o Face do Guaraná Antarctica caracteriza-se pela
utilização de cartazes digitais (frases metafóricas, de incentivo, significado), foto, foto
montagem (Série “DANDO UM GÁS NA HISTÓRIA” – fotos com personagens da história e
o Guaraná), vídeo, promoção (“#DesafioGuarana”), notas rápidas, links, aplicativos
personalizados, enquetes, enigma do dia (quantidade do Guaraná na imagem, encontre a lata
de refrigerante diferente), imagem com ilusão de ótica, desafio do dia (caça-palavra).
Os conteúdos na página do Guaraná Antarctica são diversificados e todos
relacionados ao refrigerante, como amizade, amigo (Série “Belas Reflexões”), dicionário
Guaraná Antarctica, mandamentos, listagens (15 micos, 15 promessas para manter amizade
forte, 15 sinais do amigo apaixonado, etc.), feriados, datas comemorativas, dia da semana,
contagem regressiva para o fim de ano, receitas, dicas de almoço, lanche da tarde e jantar,
personalidades na história (Série “DANDO UM GÁS NA HISTÓRIA”) – este último
conteúdo é exemplificado na Figura 22 que faz referência ao processo de Independência do
Brasil (07 de setembro de 1822) conhecido como o dia do Fico. Em 09 de janeiro de 1822, D.
Pedro, contrariando os deputados portugueses que exigiram o seu retorno a Portugal, decidiu
ficar no Brasil após receber abaixo-assinado dos brasileiros com 8 mil assinaturas e entoou a
célebre frase: “Como é para o bem de todos e felicidade geral da Nação, estou pronto. Diga ao
povo que eu fico.”74 Em alusão, o Guaraná afirma: “Se tiver Guaraná Antarctica, diga ao
povo que fico!” O post teve 1.425 curtidas, 168 compartilhamentos e 43 comentários.
74

Fonte: http://www.brasilescola.com/historiab/dom-pedro.htm. Acesso em 10 jan. 2014.
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Figura 22 – Postagem da série “DANDO UM GÁS NA HISTÓRIA”.
Fonte: Facebook Guaraná Antarctica (09.12.2013).

Dentre as funções da linguagem, encontram-se as funções referencial, conativa,
emotiva e metalinguística na página do Guaraná. A função referencial é exemplificada na
Figura 23 que apresenta mensagem sobre amizade na série “BELAS REFLEXÕES” –
“AMIGO É AQUELE QUE CURTE SEU STATUS QUANDO PERCEBE QUE NINGUÉM
VAI CURTIR.” Acompanha também a postagem a frase “Obrigado, amigo! Nunca duvidei de
você!”. Pode-se perceber que a mensagem é objetiva, denotativa, prevalecendo o uso na
terceira pessoa do singular nos verbos (é, curte, percebe e vai), pronome possessivo (seu),
pronome demonstrativo (aquele) e pronome de tratamento (você – que corresponde à terceira
pessoa). A publicação recebeu 1.795 likes, 595 compartilhamentos e 60 comentários.
A função conativa é representada na Figura 24 que traz uma imagem com ilusão de
ótica de figuras de pastéis e a lata de Guaraná no centro, acompanhada da frase “CURTA SE
VOCÊ ESTÁ VENDO OS PASTÉIS SE MEXEREM”, além do texto no post “Não fique
com cara de pastel. Coma logo um pastel com Guaraná Antarctica junto da galera.” Tais
mensagens estão centralizadas no destinatário/receptor com o objetivo de provocar o consumo
da bebida – influência no comportamento. Como característica da função, utilizam-se verbos
no imperativo (curta, fique e coma) e pronome de tratamento (você).
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Figura 23 – Postagem da série “BELAS REFLEXÕES”.
Fonte: Facebook Guaraná Antarctica (08.12.2013).

Figura 24 – Postagem de “Ilusão de Ótica”.
Fonte: Facebook Guaraná Antarctica (14.12.2013).

Na Figura 25, a seguir, prevalece na postagem a função emotiva com a foto que
simboliza a virada do ano e o Guaraná Antartica Zero, provocando duplo sentido em alusão à
contagem regressiva para a chegada de 2014. A imagem traz o texto “PASSAR O ANO
NOVO DE BRANCO? NÃO TEM ERRO.” e acompanha a frase “E com zero falsidade e
100% de coisas boas.” Nestas mensagens o emissor – marca Guaraná – expressa diretamente
seu ponto de vista sobre como se deve passar a virada do ano e os desejos para o ano novo.
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Figura 25 – Postagem de Ano Novo.
Fonte: Facebook Guaraná Antarctica (31.12.2013).

Outra função da linguagem presente nas publicações do GA é a função
metalinguística. Apesar de não ser tão comum nesse gênero textual, a metalinguagem
apresenta-se como interlocutora da postagem na Figura 26 que representa uma própria
postagem no Face. O Guaraná, ao fazer referência ao próprio meio/linguagem que utiliza –
Facebook –, convoca o recurso da metalinguagem para retratar uma postagem no interior de
outra. Como se o GA tivesse fotografado a postagem sobre os 10 mandamentos da amizade
verdadeira no status da rede e republicado em sua página. Foram 1.476 likes, 2.073
compartilhamentos e 96 comentários.

Figura 26 – Postagem sobre amizade verdadeira.
Fonte: Facebook Guaraná Antarctica (25.12.2013).
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Em outra perspectiva, a linguagem como produtora de sentidos é por si mesma
metalinguística. Antes de publicar tal postagem, há uma seleção de palavras para deixar claro
o objetivo daquela conversa. Essa intenção presente na situação de comunicação pode, ainda,
precisar, com a escolha dos termos, marcações espaço-temporal, estratégias, mensagem
subliminar, e, para um leitor detetivesco, emergem dos textos relações sociais, culturais,
políticas. No caso do Guaraná, apresenta-se a intenção maior de publicizar a marca por meio
dos compartilhamentos, estimulados no texto, e a identificação da marca com o logotipo e a
cor verde do Guaraná, presentes na imagem. Desta maneira, a linguagem em sua função
metalinguística, em sentido estrito, trata de precisar sentidos (sanar dúvidas e dificuldades de
entendimento).
Na fan page do Banco Itaú, houve 6.514.182 de seguidores (no último dia do período
analisado – 31.12.2013). Dentre eles, os usuários que mais comentaram sobre a marca 204.432, na semana de 06.12 a 12.12.2013 (pico de audiência); na última semana de
dezembro, 25.12 a 31.12.2013 foram 55.513 curtidores com idade entre 18 a 24 anos, e São
Paulo foi a cidade da maioria. Nesta última semana, registraram-se, também, 8.770 novas
curtidas. Todas as informações são apresentadas na página do Banco na seção “Curtidas e
Pessoas falando sobre isto”75.
O acompanhamento da página teve o resultado de 22 postagens no mês de dezembro.
A partir das publicações mais representativas para os itens a serem observados e pelo critério
de maior número de curtidas, apresentam-se as escolhidas. O Banco busca utilizar todas as
possibilidades do Facebook e dar notoriedade à marca por meio de um layout atrativo e
agradável. A cor laranja oficial da marca - o logotipo do Banco é azul e amarelo- faz-se
presente na maioria das postagens para reforçar a presença da marca na memória dos usuários.
Intuitivamente os usuários associam de imediato a cor laranja ao Banco Itaú.
A respeito do estilo linguístico, na página, apresentam-se as matrizes visual, verbal e
sonora (SANTAELLA, 2005) que desencadeiam outras hibridizações. Há também a presença
da netspeak (CRYSTAL, 2005) com emoticons (do inglês – emotion - emoção + icon - ícone)
que caracterizam sentimentos, expressões faciais e substitui, no Face do Banco, pontuação (
- sorriso; ;) – piscadela; \o/ - EEE! ou Oba!) e de palavras abreviadas (vc - você, pra - para, ó
– olha). Além de utilizar links e hashtag – utilização de palavras-chave sobre um assunto
precedido de cerquilha, viram hiperlinks dentro da rede, sendo computados os temas mais

75

Fonte: https://www.facebook.com/itau/likes. Acesso em 10 jan. 2014.

126

comentados76 – (#AmoràVida; #issomudaomundo; #BrasilSim; #Encontro; #issomudaojogo;
#leiaparaumacrianca). Esta característica inovadora pelo segmento de mercado da marca, no
entanto, justifica-se como estratégia do banco para modificar a imagem de um portifólio
formal na intenção de atrair principalmente os jovens com um mural/página mais lúdico,
atraente e sedutor. Ressalta-se que a comunicação acontece de fato quando os envolvidos
conseguem utilizar a mesma linguagem. A linguagem deve ser adequada ao contexto e ao
público-alvo.
A linguagem visual prevalece na Figura 27 com o registro do encontro de casal. A
imagem já significa o romance com a presença subliminar do banco na cor laranja do Lírio, e
o texto na postagem “Sorte do dia: no dinheiro e no amor, só vai dar certo com quem for feito
pra vc ;)” acrescenta outra informação em alusão ao slogan do Banco – “Itaú. Feito para
você.” Mas, de qualquer forma, a imagem chama mais atenção. A postagem teve 24.023
curtidas, 1.556 compartilhamentos e 438 comentários.

Figura 27 – Postagem de foto - série: “Sorte do dia”.
Fonte: Facebook Itaú (16.12.2013).

Na Figura 28, destacam-se as linguagens visuais-sonoras pela presença de imagens em
movimento, sonoridade, timing, duração que acrescenta certo grau de poeticidade. Além
disso, há a presença de frases ao longo do vídeo que narram os acontecimentos. Neste caso, o
vídeo demonstra linguagens verbo-visuais-sonoras. A postagem agrega uma espécie de
sinopse que atrai a atenção para o vídeo – “Ir de bike desde cedo #issomudaomundo / Um
passeio no parque pode esconder grandes surpresas ;) Veja o que a gente preparou para esse
Natal.” O post recebeu 28.967 likes, 3.827 compartilhamentos e 1.978 comentários.
76

Fontes: http://www.tecmundo.com.br/facebook/40769-sistema-de-hashtags-passa-a-funcionar-tambem-nofacebook.htm . http://www.tecnocurioso.com.br/2013/o-que-e/hashtag. Acessos em 12 jan. 2014.
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Figura 28 – Postagem de vídeo “Surpresa no parque”.
Fonte: Facebook Itaú (19.12.2013).

As linguagens visuais-verbais são exemplificadas na Figura 29, com a imagem em
alusão ao sorteio da Copa Brasil/2014 e informa um dos adversários do Brasil: “Croácia”,
associando imagem e texto. Nesta postagem, a atenção é voltada tanto para a imagem quanto
para a palavra que concretiza a mensagem. Além disso, inclui-se a frase “A língua deles é
difícil para nós, mas em campo a gente se entende: vai ter Brasil X Croácia na 1ª fase.
#BrasilSim”. Foram 22.171 curtidas, 1.249 compartilhamentos e 868 comentários.

Figura 29 – Postagem de imagem Brasil X Croácia.
Fonte: Facebook Itaú (06.12.2013).

Para a linguagem verbal, destacou-se o post na Figura 30 que apresenta nota rápida
com dica sobre utilização de serviços no Banco associado à cena na novela – “Fica aí a dica
da novela: esquecer a carteira não é um problemão se vc tem a biometria cadastrada ;)
#AmoràVida http://scup.it/49u7” O link direciona para o site do Itaú em uma seção que
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informa o programa iTempo com opções que poupam o gasto de tempo (horário estendido de
atendimento, biometria, leitor de códigos de barra, fatura digital, serviços pelo celular). A
postagem recebeu 1.346 curtidas, 66 compartilhamentos e 170 comentários.

Figura 30 – Postagem de nota indicativa.
Fonte: Facebook Itaú (02.12.2013).

A forma presente nas publicações foram cartazes digitais (frases metafóricas, de
incentivo), fotos, promoções, notas rápidas, links, aplicativos personalizados e vídeo. Para os
conteúdos prevaleceram assuntos, como Copa Brasil – 2014 (sorteio dos grupos, incentivo ao
time brasileiro, a torcida), novela, leia para uma criança, coleção Itaú de livros infantis, filme
do Programa Espaço Itaú de Cinema, dicas (gastos, compras seguras, pulseiras identificadoras
para as crianças na praia, doação de parte do imposto de renda – este último é apresentado na
Figura 31 que recebeu 12.660 curtidas, 478 compartilhamentos e 127 comentários), sorte do
dia, datas comemorativas, programa de compartilhamento de bicicletas77, sendo todos
associados à marca da instituição financeira.

77

“Programa Bike Rio, iniciado pelo Itaú Unibanco no fim de outubro de 2011 na capital carioca, também em
parceria com a Serttel. As bicicletas ficam disponíveis para a população em bases separadas por até um
quilômetro de distância, cujo objetivo é facilitar a integração do ciclista às outras modalidades de transporte
público e valorizar a mobilidade urbana e a bicicleta. As ‘laranjinhas’, como são conhecidas, ficam à disposição
dos usuários todos os dias da semana, da 6h às 22h. Para usar o sistema compartilhado é preciso preencher um
cadastro pela internet (www.movesamba.com.br).” Disponível em https://www.itau.com.br/imprensa/releases/
bike-sampa-inicia-atividades-em-cinco-novas-estacoes-neste-sabado.html. Acesso em 13 jan. 2014.

129

Figura 31 – Postagem sobre doação de parte do imposto de renda.
Fonte: Facebook Itaú (26.12.2013).

Sobre análise das funções linguísticas, de acordo com a teoria de Jakobson, as que
mais se destacaram foram referencial (denotativa ou cognitiva), conativa (persuasiva) e
emotiva. A função referencial é destaque na postagem da Figura 32 que apresenta uma foto de
rotina na praia. Tal cena é complementada com o texto sobre dica de segurança das crianças
nas férias de verão – “Neste verão, vamos dar uma força para os pais que estiverem nas praias
cariocas: estamos distribuindo pulseirinhas identificadoras para as crianças, em parceria com
a Cruz Vermelha RJ ;) Saiba mais: http://scup.it/4fxd. Esse link direciona para o site do Itaú
com mais informações sobre o apoio do Seguros Itaú com atuação da Cruz Vermelha em
praias cariocas. Com caráter denotativo, o post traz informações objetivas e diretas. O retorno
é de 17.837 likes, 961 compartilhamentos e 465 comentários.

Figura 32 – Postagem sobre ação do Itaú.
Fonte: Facebook Itaú (23.12.2013).
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Na Figura 33, está representada a função conativa. A imagem de uma criança rodeada
por livros é reafirmada com o texto “Gente, acabou o nosso estoque de livrinhos deste ano \o/
Foram milhões de histórias se espalhando pelo Brasil. Muito obrigado por embarcarem nessa
campanha com a gente ;) Leia para uma criança: #issomudaomundo (foto da Path Britto)”. A
mensagem informativa assume outro foco com o imperativo empregado ao final (leia). Em
várias publicações repercute esse apelo para a leitura sempre com o viés para a coleção Itaú
de livros infantis. Na maioria desses tipos de postagens, há fotografias com os exemplares.
Foram 19.042 comentários, 649 compartilhamentos e 649 comentários.

Figura 33 – Postagem “Leia para uma Criança”.
Fonte: Facebook Itaú (04.12.2013).

Constatou-se, ainda, a função emotiva demonstrada na postagem da Figura 34. O
vídeo apresenta vários pontos turísticos do Brasil onde todos estão envolvidos pela Copa 2014
com um estádio que é erguido em torno do país. Essa dinâmica de apresentação contribui para
a opinião expressa na frase “#issomudaojogo Quando a torcida brasileira entra em campo, ela
muda o jogo. Quer ver? Clique e confira.” Com esse incentivo, o Banco reforça sua
contribuição para o Brasil, por ser o banco oficial da copa e da seleção brasileira, e sua
apreciação pela torcida brasileira. O post recebeu 17.721 likes, 1.733 compartilhamentos e
665 comentários.
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Figura 34 – Postagem de vídeo “Torcida Brasileira”.
Fonte: Facebook Itaú (12.12.2013).

Com base nos resultados apresentados em cada fan page, apresenta-se a avaliação
comparativa verticalizada entre as postagens do Guaraná Antarctica e do Banco Itaú em busca
de aproximações e de dicotomias entre as linguagens utilizadas. Em respeito às
especificidades de cada marca por serem de segmentos diferentes, tal estudo comparativo é
feito com certa cautela, não tendo o objetivo de qualificar as páginas e suas ações. Ressalta-se
que em todo o estudo não houve a pretensão de classificar o engajamento dos Faces
analisados, nem analisar de forma aprofundada suas estratégias de comunicação e eficácia das
ações. Os esforços estão voltados para conhecer como a (re)configuração da linguagem da
comunicação institucional vem acontecendo nas redes sociais digitais.
A Tabela apresenta os números de postagens no mês de dezembro nas respectivas
páginas do Guaraná e do Banco, sendo nítida a diferença considerável entre os dados.
Tabela – Dados sobre quantidades de posts em dezembro/2013.
QUANTITATIVO DOS REGISTROS
Publicações
Fan Page
Dezembro/2013
Guaraná Antarctica

237

Banco Itaú

22

Fonte: Criação da pesquisadora (2014).
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O estudo comparativo é apresentado no Quadro 4. Desta maneira, as aproximações são
apresentadas na cor padrão do texto, e as dicotomias são destacadas nas cores verde oficial do
Guaraná Antarctica e laranja oficial do Banco Itaú.
Observa-se que o estilo linguístico é mantido em relação às matrizes de linguagem e a
netspeak, salvo algumas diferenças nesta última em que a página do Guaraná apresenta
palavras mais comuns na fala (interjeições, gírias) e o Face do Banco que utiliza emoticons,
que em muitos casos substituem a pontuação da frase.
O formato é recorrente em ambas as publicações, tendo acréscimos apenas do
Guaraná (foto montagem, enquetes, enigma do dia, ilusão de ótica e desafio do dia). Em
relação ao conteúdo, há mais especificidades do que aproximações (datas comemorativas e
dicas), algo já esperado pelas segmentações de mercado, público dirigido e interesses
temáticos próprios de cada marca.
As funções da linguagem identificadas (referencial, conativa e emotiva) nas duas
páginas são características da comunicação institucional. O diferencial foi a função
metalinguística explorada nas postagens do Guaraná.
Percebe-se um equilíbrio entre as características das fan pages, sobretudo, quanto ao
estilo linguístico e às funções da linguagem, comprovando a hipótese levantada: No caso do
Facebook, utilizam-se menos a persuasão e o enaltecimento da empresa para a comunicação
institucional e de marca com informações de interesse público – seguindo o formato de notas
rápidas (que mesclam texto, imagem, vídeos e links) – mas, principalmente, busca-se a
interação imediata com os públicos de interesse da empresa para manter uma relação mais
próxima, transparente e conquistar a simpatia, credibilidade e confiança do público, utilizando
uma linguagem não-linear de caráter interativo e hipertextual.
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ANÁLISE DOS REGISTROS
Fan Page
Critérios de Análise
Guaraná Antarctica

Estilo Linguístico

Forma

Conteúdo

Função da Linguagem

Banco Itaú

a) Matrizes de Linguagem

a) Matrizes de Linguagem

Linguagens visuais;
verbo-visuais-sonoras;
verbais.

Linguagens
visuais;
visuaissonoras;
verbo-visuais-sonoras;
visuais-verbais; verbais.

visuais-sonoras;
visuais-verbais;

b) Netspeak

b) Netspeak

Abreviações (sms - mensagem; tá está/estar; bora - vamos embora; pros para os; pra - para; pro – para o; ó – olha;
cadê - que é de?, equivale a Onde está?;
ok – inglês okay – aprovação; links e
hashtag
(#comGuarana;
#DesafioGuarana;
#DesafioGA);
interjeições (né; hein; ixi); gírias (rola acontece; topa - aceita; rolê - passear; top
- ótimo; dose - dose de paciência).

Abreviações (vc - você, pra - para,
ó – olha); links e hashtag –
(#AmoràVida; #issomudaomundo;
#BrasilSim;
#Encontro;
#issomudaojogo;
#leiaparaumacrianca);
emoticons
que caracterizam sentimentos,
expressões faciais e substitui, no
Face do Banco, pontuação ( sorriso; ;) – piscadela; \o/ - EEE! ou
Oba!).

Cartazes digitais (frases metafóricas, de
incentivo, significado); fotos; vídeo;
promoção (“#DesafioGuarana”); notas
rápidas; links; aplicativos personalizados;
foto montagem (Série “DANDO UM
GÁS NA HISTÓRIA” – fotos com
personalidades da história e o Guaraná);
enquetes; enigma do dia (quantidade de
embalagem do Guaraná na imagem,
encontre a lata de refrigerante diferente);
imagem com ilusão de ótica; desafio do
dia (caça-palavra).

Cartazes
digitais
(frases
metafóricas, de incentivo); fotos;
promoções; notas rápidas; links;
aplicativos personalizados e vídeo.

Datas comemorativas; dicas (almoço,
lanche da tarde e jantar); amizade; amigo
(Série “Belas Reflexões”); dicionário
Guaraná
Antarctica;
mandamentos;
listagens (15 micos, 15 promessas para
manter amizade forte, 15 sinais do amigo
apaixonado, etc.); feriados; dia da
semana; contagem regressiva para o fim
de ano; receitas; personalidades na
história (Série “DANDO UM GÁS NA
HISTÓRIA”).

Datas
comemorativas;
dicas
(gastos, compras seguras, pulseiras
identificadoras para as crianças na
praia, doação de parte do imposto
de renda); Copa Brasil – 2014
(sorteio dos grupos, incentivo ao
time brasileiro, a torcida); novela;
leia para uma criança; coleção Itaú
de livros infantis; filme do
Programa Espaço Itaú de Cinema;
sorte do dia; programa de
compartilhamento de bicicletas.

Funções referencial, conativa, emotiva e
metalinguística.

Funções
emotiva.

referencial,

Quadro 4 – Análise comparativa das publicações: Aproximações e dicotomias.
Fonte: Criação da pesquisadora (2014).

conativa,
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Nota-se ainda que a linguagem reconfigura-se em diversos estilos e hibridizações
reunidas em um mesmo suporte, fato inédito como declarado, anteriormente, por Santaella
(2005), potencializando as características de não-linearidade e hipertextualidade. Além disso,
a interatividade do ciberespaço contribui para o contato mais próximo e imediato com o
público.
Isso foi comprovado com a participação dos fãs entre curtidas, compartilhamentos e,
principalmente, comentários. O comentário é o critério para a análise das respostas dos
usuários porque é algo relevante para perceber mais claramente a opinião dos fãs sobre a
postagem e a própria marca. Dentre as publicações apresentadas nas figuras anteriores, as que
mais receberam comentários de cada marca foram a postagem de refeição com guaraná com
3.074 comentários, na página do Guaraná Antarctica, no dia 15.12.2013, e o post de vídeo
“Surpresa no parque” com 1.978 comentários, na página do Itaú, no dia 19.12.2013.
O Guaraná apresenta uma foto com pizza e o refrigerante, acompanhada da frase
“Quanto tempo dura essa pizza com Guaraná Antarctica com a galera reunida?”. As respostas
foram as mais variadas: tempo que duraria (segundos, minutos); brincadeiras (“Pizza? Que
Pizza? Poxa galera, nem me avisaram que tinha Pizza!”, “Pizza q pizza nem sabia”, “:3 :3 :3
[sorriso fofo] taa booua dii maais ouunwt diliça ><”, “na larica, antes q o cheiro da pizza
chegue ao nariz kk”, “uma pizza de verdade ou essa porcaria ai da foto?”, “Se me convidaçe
respoderia..kkkk”); desejo (“Me deu fome agora rsrs ”, “:o” [suspiro], “Eu queroooooo!!!”,
“kkkkkkkkkkk ai que dó ! Deu até vontade mesmoo ! kkkk”); preferência (“A pizza até que
dura mas o guaraná e vapi ti vupi ti.”, “O guarana eu não sei, mas a pizza...”, “Prefiro 1000
vezes esse refri do que Rato-Cola :v [pacman – come-come] kk!”), dentre outras.
A postagem do Banco Itaú apresenta vídeo e o texto “Ir de bike desde cedo
#issomudaomundo Um passeio no parque pode esconder grandes surpresas ;) Veja o que a
gente preparou para esse Natal.”. As ações dividem-se em reclamações sobre o Banco
(serviços, erros de cobrança, taxas abusivas, demora no atendimento, etc.); elogios sobre a
campanha, sobre o Banco (depoimentos de correntistas satisfeitos) e sobre a disponibilidade
de atendimento pelo Face; dúvida sobre como abrir conta, obter cartão de crédito,
oportunidades de emprego e estágio, dentre outras.
Na maioria das repostas, como nos exemplos citados, a linguagem escrita é o que
prevalece com abreviações, traços da fala, falta de pontuação e acentuação, erros ortográficos,
emoticons – características marcantes da internet. Há também algumas repostas com
linguagem visual do tipo foto e imagem com texto. Pela comunicação em caráter de conversa,
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as funções referencial e emotiva marcam a linguagem com troca de informações e opiniões
entre os envolvidos. Como apontado, a internet possibilita contato imediato entre a instituição
e o cliente, algo proveitoso para demonstrar transparência, disponibilidade, credibilidade e
proximidade. Mas, caso a empresa não esteja preparada para manter esse contato constante,
pode-se tornar um ambiente para publicidade negativa em que os fatos comprovarão a
ineficiência da instituição. É preciso assiduidade não só no número de postagens, mas em
disponibilidade de contato e solução de questionamentos.
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6 – CONSIDERAÇÕES FINAIS
Esta parte foi reservada para refletir sobre o desenvolvimento da pesquisa na tentativa de
assinalar as contribuições que o estudo pôde proporcionar e estimular “fios” (reflexões) que
possam ser desdobrados a partir deste “novelo”.
A pesquisa ambientou-se em conceitos sobre a linguagem e a comunicação na
tentativa de, a partir de sua contextualização histórica, entender o desenvolvimento desses
elementos até a situação atual com o ambiente virtual. Com isso, partiu-se do problema de
como a linguagem da comunicação institucional vem sendo (re)configurada em função da
migração das organizações para as redes sociais digitais, com acompanhamento do Facebook,
tendo por foco principal o objetivo geral de analisar a linguagem utilizada nas fan pages do
Face. Intenção atendida com a análise.
Nesta abordagem, entendeu-se a linguagem como sistema aberto que sofre alterações
ao longo do tempo pelas transformações socioculturais relativas às épocas históricas.
Reconheceu-se a importância do estudo linguístico sob a perspectiva que considera a estrutura
da linguagem não suficiente em si mesma, ou seja, a certeza de que o sentido não está
somente nas palavras, mas no fato de que a linguagem se desdobra e ganha sentido nas
múltiplas possibilidades de uso e nas circunstâncias em que são utilizadas por um dado grupo
social.
Da mesma forma, os meios e as formas de comunicação são considerados como
constituintes de determinantes das relações de poder e de dominação nas sociedades
contemporâneas. Assim, a internet – como mídia atual - não é apenas um fato tecnológico,
mas é um fato social que interfere diretamente nas relações sociais, culturais, econômicas,
políticas, “e a sua principal moeda de troca é a linguagem” (Tim Berners-Lee) – “a linguagem
é o coração da Internet e o motor que aciona a característica de interatividade na rede”
(CRYSTAL, 2001, p. 237 apud CORRÊA, 2005, p. 317).
Pôde-se constatar com a história da linguagem e dos meios de comunicação que as
transformações causam reflexos mútuos em ambas. Apesar de anúncios intempestivos com o
surgimento de cada “nova” mídia em relação à anterior, o que se observou foi a perpetuação
das mídias (jornal, revista, rádio, televisão) e das linguagens (verbal, sonora, visual), ainda
que tenham sofrido alterações. Assim, a tríade: cultura, linguagem e historicidade são fatores
envolvidos na multiplicidade de sentidos que acionam a comunicação.
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Esse movimento permitiu compreender que a linguagem, que já não se reduzia à
representação da realidade (espelhamento do mundo), não é apenas uma ferramenta
instrumental que enfatiza a racionalidade mecânica das estruturas sociais, mas a linguagem
(re)configura e é (re)configurada pela própria realidade/atualidade. Dessa forma, as estruturas
sociais são afetadas pela linguagem e não podem permanecer imunes frente a tal
(re)configuração. Ao reconhecê-la, a forma de organização das estruturas sociais e
empresariais é transformada. A abordagem dos percursos históricos da linguagem e da
comunicação contribuiu para o entendimento da (re)configuração da linguagem ocorrida com
a internet, conforme o objetivo específico a.
A análise dos resultados obtidos com a observação das fan pages do Guaraná
Antarctica e do Banco Itaú reconheceu que, mais do que linguagens em suas diversas
combinações, o universo virtual apresenta a cibercultura como outra cultura, em que a
hipermídia sobrepõe-se como linguagem. Retomando Santaella (2005, pp. 390, 392, 394),
“uma linguagem inaugural em um novo tipo de meio ou ambiente de informação no qual ler,
perceber, escrever, pensar e sentir adquirem características inéditas.” Sendo, assim, a
hipermídia não se resume apenas a um novo meio para transmissão de conteúdos
preexistentes, mas é “uma nova linguagem em busca de si mesma”; “a combinação de
hipertexto com multimídias, multilinguagens”. Ressaltou-se, com isso, que “toda nova
linguagem traz consigo novos modos de pensar, agir e sentir.” E, nesse sentido, direcionam-se
possíveis desdobramentos futuros da pesquisa.
Reafirmou-se, assim, a partir de Santaella (2005), que a hipermídia fundamenta formas
de pensamento divergentes, semioticamente convergentes e não lineares. E pressupõe um
layout estrutural para a inserção interativa do leitor imersivo, de forma que suas estruturas
moventes e fluidas, submetidas às intervenções dos usuários, constituem-se em arquiteturas
líquidas. Por isso, a digitalização permite, além da mistura das três matrizes, a organização
dos fluxos informacionais em arquiteturas hipertextuais. A hipermídia caracteriza-se pela
capacidade de armazenar informação e, por meio da intervenção do receptor, transmutar-se
em diversas versões virtuais. Isso só é possível pela estrutura hiper, não sequencial,
multidimensional que dá suporte às infinitas opções do leitor imersivo, em posição de
coautor. A hipermídia é uma linguagem interativa e o leitor não pode usá-la de modo reativo
ou passivo. É o usuário que delimita seus caminhos (ou quase, sendo por vezes direcionado),
escolhe a informação a ser lida e por quanto tempo. Assim, a interatividade e a experiência de
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imersão do leitor/usuário têm ligação direta. Por outro ângulo, tal flexibilidade pode gerar
desorientação no usuário.
Há uma infinita variedade de conexões possíveis. [...] A hipermídia não é feita para
ser lida do começo ao fim, mas sim através de buscas, descobertas e escolhas. Esse
percurso de descobertas, entretanto, não cai do céu. Ao contrário, para que ele seja
possível, deve estar suportado por uma estrutura que desenha um sistema
multidimensional de conexões. A estrutura flexível e o acesso não linear da
hipermídia permitem buscas divergentes e caminhos múltiplos no interior do
documento. Quanto mais rico e coerente for o desenho da estrutura, mais opções
ficam abertas a cada leitor na criação de um percurso que reflete sua própria rede
cognitiva (SANTAELLA, 2005, p. 394).

Nesta estrutura, há a linguagem, base principal de toda interação social. Sem ela, o
sistema comunicacional esvazia-se, não existe, fica sem sentido. Santaella (2005, p. 380)
afirma que, pelo ponto de vista das matrizes de linguagem e pensamento, as linguagens em
ação, em situações de comunicação, são concretizações de uma lógica semiótica abstrata,
sustentada pela sintaxe, na sonoridade, da forma na visualidade e pela discursividade no
verbal escrito. A profusão dos meios de comunicação é tão avassaladora que desvia o olhar
sobre a linguagem. Estudar as raízes sígnicas por trás das mídias permite não sucumbir a essa
visão de fetiche, meramente somatória e atomizada dos veículos de comunicação. “[...] A
mediação primeira não vem das mídias, mas dos signos, linguagens e pensamento, que elas
veiculam”:
As mídias isoladamente, tanto quanto as tecnologias de modo geral, não são causas
únicas e deterministas de comportamentos, pensamentos e linguagens. Mas
conseguem ser expressão, às vezes cúmplices, de processos mais amplos e
complexos de mudança social.
[...] Vivemos traços especiais de uma mudança na sociedade. Não são mudanças a
partir de estruturas sociais sendo imediatamente revolucionadas. São mudanças que
lentamente vão modificando, como que numa ambiência, modos de ser e de viver,
de entender a vida e os outros, de redefinição do espaço e do tempo social (SOUSA,
2003, p. 60).

Pela dinâmica do meio, explorou-se uma comunicação propícia à publicidade soft da
marca com postagens de temas diversificados, sem ter a necessidade de promover diretamente
um produto/serviço, prevalecendo o contato com os seguidores e a repercussão dos post,
levando embutida a divulgação da marca da empresa. Ambas as páginas do Face utilizaram
estratégias para estimular o feedback dos fãs com imperativos para curtir e compartilhar as
publicações. Ações que geram o movimento e o fortalecimento da página na rede. A rede
torna a publicidade diferente dos outros suportes por sua mobilidade, interação e mudança da
forma de apresentação e de conteúdo pela atualização constante. As mensagens são mais
objetivas, já que, pela mobilidade intensa do meio, há dificuldades de memorização de
slogans, leituras longas, e a imagem predomina dentre as linguagens como forma de sedução.
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Tais considerações mostram que os efeitos pretendidos com a linguagem utilizada nas
páginas do Face são convencer, persuadir para a aquisição do produto/serviço e manter a
marca presente na mente dos seguidores/fãs, como um “ciclo”, sendo a linguagem
caracterizada pelo estilo híbrido entre as combinações das matrizes verbal, sonora e visual
(linguagens visuais; visuais-sonoras; verbo-visuais-sonoras; visuais-verbais; verbais), em
formatos múltiplos com notas rápidas, fotos, vídeos, cartazes, links, nos mais diversificados
assuntos relacionados à marca. Apresentam-se também funções de referência, persuasão,
emoção e metalinguagem, sendo contemplados os objetivos b e c que delimitaram a
caracterização das (re)configurações ocorridas com a linguagem e suas intenções,
respectivamente.
Por outro lado, o texto considerado como sincrônico no paradigma clássico precisa ser
reavaliado. A produção textual, no meio digital pode não ter produto final. Há uma outra
noção de tempo, afinal pode-se responder em 2014 uma publicação de anos anteriores:
[...] Do ponto de vista linguístico, não podemos dizer que agora temos uma nova
interação sincrônica daquela página, porque a linguagem mudou nesse meio tempo.
Posso usar em meus comentários vocabulário que tenha entrado na língua após 2004
ou mostrar a influência de uma mudança gramatical que esteja em andamento. O
conteúdo é obviamente afetado. [...] A tais textos, cuja identidade emerge de usos
localizados em diferentes pontos do tempo, proponho chamar de pancrônicos
(CRYSTAL, 2013).

O ambiente virtual torna possível a integração de mídias separadas em um mesmo
suporte – unimídia, como diz Lévy (2010). E essa transformação também é refletida na
linguagem que se apresenta como uma quarta matriz de linguagem – a netspeak – conforme
assevera Crystal (2005), alegando que uma das mais significativas contribuições sociais da
internet é o contínuo enriquecimento da linguagem e que a internet revela mais do que uma
variedade estilística de linguagem, é uma alternativa inovadora para as formas de
comunicação que apresenta revoluções não só em termos linguísticos como nos aspectos
tecnológicos, culturais e sociais.
Sousa (2003) também faz uma espécie de análise evolutiva da linguagem e evidencia
uma terceira linguagem – a multimídia, presente nos suportes tecnológicos. Enfatiza o
processo atual em que muitos se confundem ainda com o predomínio da escrita (talvez, mais
os imigrantes digitais) e outros já avançaram. Vive-se um período de transição entre a
modernidade e a pós-modernidade em que as tecnologias atuais instauram outro tempo
voltado para o hoje, para o presente, para o prazer. Na modernidade prevalecia o ser, o adiar
para amanhã; na pós-modernidade é o viver, o aqui e agora. As instituições, as referências
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estão em conflito. Buscam-se as tribos de curta duração que oportunizem a dimensão do
presente.
A partir de Santaella (2005), entendeu-se a revolução tecnológica atual como uma
revolução psíquica, cultural e social que atinge proporções antropológicas importantes, fato
que culmina na nova ordem econômica, social e cultural mundial. Sem a revolução digital,
essa nova ordem não seria possível. Além disso, a digitalização propicia a universalização da
linguagem; a compressão de dados que permite estocagem e circulação, em grande escala,
menos onerosa e a independência da informação digital em relação ao meio de transporte.
A partir da perspectiva sociológica, Poster (2000) vai além ao defender a tese de que o
modo de informação - conceito usado para denominar a forma como a comunicação mediada
pelo computador desafia e, concomitantemente, reforça os sistemas de dominação emergentes
na sociedade globalizada – decreta uma reconfiguração radical da linguagem em tempos de
globalização. Essa reconfiguração da linguagem constitui sujeitos fora do padrão do indivíduo
racional e autônomo, acarretando em um sujeito múltiplo, disseminado e descentrado.
Poster percebe os sistemas de comunicação eletrônica como linguagem determinante
da vida dos indivíduos e dos grupos em todos os seus aspectos, social, econômico, cultural e
político. É com base no papel da linguagem nas relações sociais que o pesquisador aborda a
forma como a própria linguagem vem sendo alterada pelas tecnologias da comunicação.
Poster (2000, p. 73) diz que, nas comunicações eletrônicas, “a linguagem é entendida como
performativa, retórica, como um veículo ativo na construção e no posicionamento do sujeito”.
Acrescenta-se: uma linguagem não-linear de caráter interativo e hipertextual.
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ANEXO A
Neste anexo apresentam-se informações sobre o Guaraná Antarctica.
Linha do Tempo do Guaraná Antarctica
1981 – Lançamento do Guaraná Champagne Antarctica em lata de folha-de-flandres.
1984 – Lançamento da garrafa de vidro de 290 ml que virou símbolo da marca.
1989 – Lançamento do Guaraná Antarctica Diet, que contém adoçantes alternativos
em sua fórmula, o que reduz o valor calórico do refrigerante sem alterar o sabor.
2004 – Lançamento do Guaraná Antarctica Zero, versão do tradicional refrigerante
totalmente sem açúcar e do Guaraná Antarctica Zon (nome em referência à Amazônia),
bebida com alta dose de guaraná em sua composição, se transformando no primeiro
refrigerante energético do país. Para adicionar mais fruta na receita sem mudar o sabor foi
resultado de três anos de estudos e pesquisas. O Zon abria um novo segmento de mercado
com um público bem definido: o jovem ou adulto que se divide em diversas atividades e
precisa de uma bebida energética, mas que não é o consumidor de energéticos normalmente
misturados a bebidas alcoólicas à noite. O produto foi descontinuado em 2006.
2006 – Lançamento, durante a Copa do Mundo da Alemanha, da edição especial
chamada Guaraná Antarctica Seleção, com um toque de frutas.
2007 – Lançamento, em setembro, do Guaraná Antarctica Ice, edição especial para o
verão, inaugurando uma categoria no Brasil com a novidade da primeira bebida gaseificada
brasileira que possui o efeito “cooling” (resfriamento). A marca ainda passou a oferecer, em
dezembro, o picolé Guaraná Antarctica em parceria com a Kibon. O produto surpreendeu
vendendo 4.5 milhões de unidades em apenas um mês.
2008 – Lançamento do Guarah, bebida refrescante, levemente gaseificado e zero
açúcar com a fórmula secreta do Guaraná Antarctica. A marca buscou nas lendas dos índios
Saterê Maués o nome do seu novo produto. Guarah, para os índios que descobriram o
guaraná, quer dizer “ave das águas”. O desenvolvimento do novo produto levou mais de um
ano e foi conduzido apenas pelas duas pessoas que conhecem integralmente a fórmula do
Guaraná Antarctica. Guarah tem como destaque o líquido que, mesmo contendo extrato
natural de guaraná, como o refrigerante, é incolor, uma inovação jamais realizada no mundo.
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No mesmo ano o GA lançou também a maior embalagem do mercado brasileiro - a garrafa
com 3,3 litros.
2010 – Lançamento do Guaraná Antarctica Açaí que oferece dupla energia: guaraná e
açaí. O novo produto foi lançado com o slogan “Dupla energia com sabor natural”.

Obs.: Informação disponível no site http://mundodasmarcas.blogspot.com.br/2006/06/ guaranantarctica-original-do-brasil.html. Acesso em 01 fev. 2013.

Fabricação do Guaraná Antarctica

O Guaraná Antarctica foi lançado no mercado brasileiro em 1921, como Guaraná
Champagne Antarctica. Desde a criação do refrigerante, a Antarctica já comprava o fruto do
guaraná diretamente de fornecedores da região de Maués (AM) para produzir o extrato em sua
unidade em São Paulo.
Com o sucesso do produto e o aumento do consumo, a Antarctica detectou, no final da
década de 1940, a necessidade de estabelecer uma filial da companhia na região, para facilitar
o comércio do fruto, realizado diretamente em Maués. Porém, o extrato do guaraná continuou
sendo produzido em São Paulo até 1962, quando entrou em atividade uma unidade industrial
para extração do fruto na cidade de Maués.
Mas foi no início da década de 70, com a preocupação de garantir a qualidade da
matéria-prima, que a Antarctica passou a produzir parte dos frutos para produção do Guaraná
Antarctica. O início do plantio, em 1971, na Fazenda Santa Helena, permitiu à empresa
aprofundar os estudos sobre a cultura do guaraná e repassar a tecnologia e os conhecimentos
desenvolvidos no local para os demais fornecedores. Assim, a Antarctica garantiria a melhor
qualidade e preços menores das sementes compradas de terceiros.
A Fazenda Santa Helena é considerada um grande laboratório. O trabalho realizado na
área é pioneiro. O guaraná, antes cultivado de forma extrativista pelos agricultores da região,
passou a ser estudado. Os primeiros pés do fruto foram plantados como a uva, com armações
de madeira e arame, com base na observação de que a planta, no meio da floresta, se agarra e
escala as árvores.
Mais tarde, verificou-se que o guaraná só tem este comportamento devido à sua
necessidade de sol, que faz com que suba nas árvores para superar a sombra formada por elas.
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A experiência demonstrou que, em ambiente aberto, o guaraná cresce naturalmente,
sem necessidade de agarrar-se como as videiras. Na fazenda da Antarctica, até hoje se estuda
qual o melhor tipo de solo, de combate a pragas, de culturas paralelas, etc.
Foi também no local que se descobriu a importância do ecossistema original na
reprodução do fruto. Por não ser hermafrodita, o guaraná depende de agentes externos para
reproduzir-se.
É por essa razão que os 430 hectares de área cultivada da Fazenda Santa Helena estão
distribuídos em 34 quadras dentro da mata nativa, promovendo o equilíbrio ecológico. A área
total da fazenda é de 1.070 hectares.

Obs.: Texto publicado no site da Ambev (Companhia de Bebidas das Américas)
http://www.ambev.com.br/pt-br/nossas-marcas/refrigerantes/guarana-antarctica/guaranaantarctica. Acesso em 01 fev. 2013.
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ANEXO B
Neste anexo apresenta-se o conteúdo da seção Sobre da fan page do Facebook.
Missão
Esta página de Guaraná Antarctica no Facebook é uma comunidade onde todos podem
compartilhar a energia que contagia. Você é mais do que bem-vindo para encontrar seus
amigos, fazer novos amigos, compartilhar grandes momentos vividos com amigos. Aqui
também é o lugar ideal para as pessoas partilharem sua paixão por Guaraná Antarctica, além
de interagir com aqueles que curtem nossos produtos e campanhas.
Embora seja um enorme prazer ouvir o que todos têm a dizer, é importante observar
que os posts e comentários feitos pelos fãs aqui não representam a opinião de Guaraná
Antarctica ou da Ambev - e que tampouco ratificamos a exatidão delas. Vale lembrar que,
mesmo entre amigos, existem regras de convivência para garantir que todos se sintam sempre
respeitados.
Como parte de nosso compromisso com vocês, faremos o máximo para assegurar que
as postagens estejam de acordo com a filosofia de Guaraná Antarctica. Porém, como
infelizmente não é possível monitorar cada postagem ou conversa, a Ambev espera que os
usuários não coloquem conteúdo que recaia sobre as categorias a seguir e se reserva o direito
de remover posts e comentários que:
- Sejam abusivos, difamatórios ou obscenos;
- Sejam fraudulentos, capciosos ou que induzam a erro;
- Violem qualquer direito de propriedade intelectual ou outros direitos;
- Violem qualquer lei, norma ou regulamento;
- Sejam ofensivas sob qualquer outro aspecto;
- Refiram-se a novos produtos ou a ideias publicitárias.
Contamos com a colaboração, a compreensão e, sobretudo, com a participação de
todos! Obrigado!
Fonte: https://www.facebook.com/GuaranaAntarctica/info. Acesso em 08 jan. 2014.
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ANEXO C
Neste anexo mostram-se informações sobre a história do Banco Itaú Unibanco.
História do Banco Itaú Unibanco

Na época da fusão entre os Bancos Itaú e Unibanco, 2008, o portal de notícias da
Globo – G1 fez o infográfico abaixo que resume a história das duas instituições.

Fonte: Histórias de Itaú e Unibanco são marcadas por aquisições e fusões. Matéria no G1.
Editoria de Economia e Negócios. Seção Bancos. Data da publicação: 03 nov. 2008.
Disponível em http://g1.globo.com/Noticias/Economia_Negocios/0,,MUL847595-9356,00HISTORIAS+DE+ITAU+E+UNIBANCO+SAO+MARCADAS+POR+AQUISICOES+E+F
USOES.html. Acesso em 03 fev. 2013.

153

ANEXO D
Neste anexo apresentam-se informações sobre as redes sociais digitais do Banco Itaú.
Redes Sociais Digitais do Banco Itaú

Facebook:
- Itaú: www.facebook.com/itau
- Itaucard: www.facebook.com/itaucard
- Itaú Cultural: www.facebook.com/itaucultural
- Relações com Investidores do Itaú Unibanco: www.facebook.com/itauunibancori
- Instituto Unibanco: www.facebook.com/institutounibanco
- Itaú Universitários: www.facebook.com/ItauUniversitarios
- Fundação Itaú Social: www.facebook.com/itausocial
- Itaú Personnalité: www.facebook.com/itaupersonnalite
- Itaú Viver Mais: www.facebook.com.br/itauvivermais
- iCarros: www.facebook.com/icarros
- iMotos: www.facebook.com/imotos
- Itaú Paraguay: www.facebook.com/itauparaguay
Twitter:
- @itau: Perfil oficial do Itaú no Twitter, feito para apresentar nossas novidades, ouvir
e aprender com você.
- @itau30horas: Itaú 30 horas, conveniência também no Twitter. Feito para atender
suas dúvidas e ajudar no que for preciso, de segunda à sexta, das 9h às 18h.
- @itaucard: Itaucard no Twitter. Mais um canal à sua disposição. Conte com
atendimento exclusivo de segunda a sexta, das 9h às 18h.
- @itaucorretora: Perfil oficial da Itaú Corretora que oferece notícias relevantes para
seus investimentos em ações através de uma das maiores e mais respeitadas corretoras do
mercado.

154

- @itauunibanco_ri: Perfil oficial de Relações com Investidores do Itaú Unibanco
Holding S.A.
- @itausocial: Perfil oficial da Fundação Itaú Social que atua em todo Brasil
desenvolvendo e disseminando metodologias voltadas à melhoria de políticas públicas na área
de educação e à avaliação de projeto.
- @itaucultural: Perfil oficial do Itaú Cultural, com informações de eventos gratuitos
de música, audiovisual, teatro, dança, literatura, artes visuais e tecnologia.
- @inst_unibanco: Perfil oficial do Instituto Unibanco que trabalha no apoio à
juventude nas áreas de educação, trabalho e responsabilidade socioambiental.
- @icarros: Perfil oficial do iCarros, o maior portal automotivo do Brasil. Além de ter
tudo sobre o mundo automotivo, é o melhor lugar para você comprar, vender e avaliar seu
carro.
- @itauparaguay: Perfil oficial do Itaú Paraguay.
Youtube:
- Institucional: www.youtube.com/bancoitau
- Itaú Personnalité: www.youtube.com/itaupersonnalite
- Itaú Cultural: www.youtube.com/itaucultural
- Fundação Itaú Social: www.youtube.com/fundacaoitausocial
- Itaú Corretora: www.youtube.com/itaucorretora
- Instituto Unibanco: www.youtube.com/institutounibanco
- Espaço Itaú de Cinema: www.youtube.com/itaucinemas
- Invista: www.youtube.com/itauinvista
- Itaú Universitários: www.youtube.com/itauuniversitarios
- iCarros: www.youtube.com/icarros
- Itaú Paraguay: www.youtube.com/itauparaguay
Instagram:
- Itaú: http://instagram.com/itau ou @itau
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Google+
- www.plus.google.com/+itau
- www.plus.google.com/+icarros
Orkut:
- Instituto Unibanco: www.orkut.com.br/Main#Profile?uid=3268658760985473560
Flickr:
- Itaú Cultural: www.flickr.com/itaucultural
Slideshare:
- Instituto Unibanco: www.slideshare.net/institutounibanco
Agregador: Isso Muda o Mundo
- #issomudaomundo: www.issomudaomundo.com.br

Fonte:

https://www.facebook.com/notes/ita%C3%BA/ita%C3%BA-nas-m%C3%ADdias-

sociais/449011011815236. Acesso em 08 jan. 2014.
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ANEXO E
Mostra-se pesquisa da Dito Internet pela ferramenta GraphMonitor.
Top 10 do Facebook Brasil Janeiro/2012
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Top 10 do Facebook Brasil Novembro/2012
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ANEXO F
Neste anexo mostra-se pesquisa da Dito Internet feita pela ferramenta GraphMonitor.
Destaques do Facebook Brasil 2012
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ANEXO G
Neste, evidencia a retrospectiva do Face feita pela Dito Internet.
Retrospectiva Facebook Brasil 2012
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ANEXO H
Neste, expõem-se as páginas mais curtidas no Face de acordo com a Dito Internet.
Páginas mais curtidas no Facebook em novembro de 2013
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