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Resumo 

Este ensaio pretende discutir, a partir do fim da Revista Fluir, parte da crise que os meios de 

comunicação de massa impressos atravessam desde o começo do Século XXI. Em um 

contexto onde o público e marcas acreditam ser produtores de conteúdo em potencial, a 

ampliação do número de plataformas de mídia online fez com que diversos meios de 

comunicação de massa perdessem força e relevância no mercado editorial: um deles foi a 

Revista Fluir, símbolo da cobertura jornalística do surfe durante as décadas de 1980 e 1990 

e que encerrou suas atividades em 2016. Para discutirmos tal ponto, partimos da visão 

funcionalista do Mass Communication Research, passamos pela teoria de Two step flow 

communication, abordamos a Agenda Setting, falamos da Escola Invisível de Palo Alto e 

encerramos com o nascimento das tecnologias da informação e da comunicação (TICs). 

 

Palavras-chave: Meios de Comunicação de Massa; Tecnologias da informação e da 

comunicação; Conteúdo; Revista Fluir. 

 

Introdução 

O objetivo do presente artigo é explorar, a partir de um mapeamento bibliográfico, 

como diferentes teóricos do campo da comunicação têm interpretado as mudanças que o 

jornalismo sofreu com a influência das TICs (tecnologias da informação e da comunicação), 

bem como as concordâncias e divergências entre eles. 

 O surgimento de novas tecnologias tem criado comportamentos difusos entre os 

consumidores. Antigamente, textos saíam de uma máquina de escrever. Reescrever um 

período completo, após datilografado, era complicado. Hoje, com programas em 

computadores de última geração, escrevemos, apagamos, reescrevemos, copiamos e 

colamos. Imagens, antigamente, somente impressas. Hoje, as temos em nossos aparelhos 

celulares, tablets e outros dispositivos, a qualquer hora, em qualquer lugar. 

 Em meados do século passado, eram poucos os veículos de mass media que 

atingiam o cidadão-comum médio. Ele ouvia seu programa de rádio preferido no caminho 

até o trabalho – ou lia o jornal no transporte público. Durante o dia, eram apenas conversas 

                                                 
1 Trabalho apresentado no GP Jornalismo Impresso, XVI Encontro dos Grupos de Pesquisas em Comunicação, evento 

componente do XXXIX Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
2 Mestrando em Comunicação e Práticas do Consumo do PPGCOM ESPM-SP, pós-graduado em Master in Business 

Communication pela Escola de Administração de Empresas da Fundação Getúlio Vargas e bacharel em Comunicação 

Social e em Direito pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. É membro do Grupo de Pesquisa “Comunicação, 

discursos e biopolíticas do consumo”, da ESPM, e-mail: renatopezzotti@gmail.com. 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XXXIX Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – São Paulo - SP – 05 a 09/09/2016 

 
 

 2 

de corredores que traziam novas informações. À noite, depois do jantar com a família, 

sentava-se à frente da única televisão da casa e assistia ao telejornal. Antes de dormir, mais 

um pouco de rádio, para relaxar antes de descansar para mais um dia de trabalho. 

A ideia, aqui, é passar por algumas das mais importantes teorias da comunicação, 

elucidando o caminho que transformou o indivíduo, até então um simples espectador dos 

efeitos onipotentes da comunicação, em co-criadores que alteram o modus operandi de 

veículos tradicionais de comunicação – influenciando até, na extinção de algumas 

publicações. 

 

A luta intermídia 

 As TICs mudaram não só a maneira de nos relacionarmos com os outros. Elas 

ajudaram a construir, também, uma geração de pessoas com comportamentos distintos dos 

que estávamos acostumados poucas décadas atrás. 

 Somos impactados absolutamente em todos os momentos pelas mais diversas fontes 

de produção informacional. Ao acordarmos, geralmente pelo despertador do celular, a tela 

inicial já contém um resumo do que aconteceu enquanto estávamos dormindo – aliás, para 

quê descansar tanto?  

 No âmbito comunicacional, tudo é conteúdo: todos somos produtores em potencial, 

com a ampliação do número de plataformas de mídia. Mansell (2011) lembra que 

economistas que acompanham o desenvolvimento das TICs digitais afirmam que tais 

“termos estão associados a uma perspectiva de que ideias e tecnologias inovadoras 

deveriam abastecer o desenvolvimento econômico” (MANSELL, 2011, p. 100). 

 Para François Jost (2011), “as crianças do computador substituíram as crianças da 

TV, que haviam substituído as crianças do rádio”. Segundo o autor, essas classes de uso 

continuam coexistindo na sociedade: é o que ele define como “luta intermídia” (JOST, 

2011, p. 94). E, nesta “luta intermídia”, temos acompanhado a derrota de alguns meios de 

comunicação de massa: jornais e revistas impressas que não se atualizam – principalmente 

em questões tecnológicas –, acabam perdendo espaço no investimento dos anunciantes e 

são obrigados a fechar suas portas. 

 Para Jost, tal batalha continua em destaque nas discussões da sociedade 

contemporânea: 

O computador matará a TV? Ou, ao contrário, será que amanhã o televisor 

se apropriará de todos os usos do computador? E o telefone, que permite a 

um e a outro entrar em nossa casa, que papel terá? Os tablets digitais terão 
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já esvaziado de seu sentido as oposições entre essas mídias? (JOST, 2011, 

p. 95) 

 

 Uma pesquisa recente da Deloitte, publicada pelo veículo especializado Mobile 

Time3, indicou que o brasileiro olha, em média, 78 vezes para seu telefone móvel por dia – 

praticamente uma extensão do corpo de cada cidadão. Nas baias de trabalho, as redes 

sociais nos puxam para um mar de informações sem volta, multiplicadas por hiperlinks. 

Nem nos elevadores nos vemos livres: são telas que despejam informações a cada segundo 

– as mesmas que estão nos transportes públicos, piscando a cada momento. 

 Tais mudanças têm sido cada vez mais rápidas. A televisão, antigamente, dominava 

os assuntos na sala de estar dos telespectadores. Hoje, tais programas são retransmitidos em 

sites. Outros programas ficam à disposição na forma on demand, para que o consumidor os 

acesse a hora que preferir.  Estas novidades, também, fizeram nascer um novo tipo de 

mídia.  

 Outrora, os grandes formadores de opinião eram os jornalistas dos principais mass 

media de cada região.  

 Segundo Hjarvard, 

hoje experimentamos uma midiatização intensificada da cultura e da 

sociedade que não está limitada ao domínio da formação da opinião 

pública, mas que atravessa quase toda instituição social e cultural, como a 

família, o trabalho, a política e a religião. (HJARVARD, 2014, p. 23)  
  

 Por este motivo, acompanhamos o crescimento no número de outros tipos de 

influenciadores, ampliando o conceito até então estabelecido de two-step flow of 

communication, que aborda a “comunicação como um processo que se dá num fluxo em 

dois níveis: dos meios aos líderes e dos líderes às demais pessoas” (ARAÚJO, 2011), e do 

qual iremos tratar mais tarde, neste artigo. Sim, os “líderes” mudaram. 

 Tal abordagem se modificou – e, primordialmente, por causa da expansão do acesso 

à internet e à intensificação das redes sociais. Os “formadores de opinião verticais”, 

definidos outrora por Bourdieu (1980) como os intelectuais, jornalistas, professores, líderes 

de classes, empresários e lideranças comunitárias, passaram a ser, nesta época de redes 

sociais, web-celebridades quase que instantâneas. Veículos de imprensa tradicionais 

encerram suas atividades por não alcançarem mais seu público-alvo, que agora procura 

informação em redes sociais, como páginas de Facebook e perfis de Instagram. Este público 

                                                 
3 DA REDAÇÃO. “Brasileiro olha o smartphone 78 vezes por dia, em média”. Portal Mobile Time. 

<http://www.mobiletime.com.br/28/10/2015/brasileiro-olha-o-smartphone-78-vezes-por-dia-em-

media/422226/news.aspx>. Última visualização: 14/06/2015. 

http://www.mobiletime.com.br/28/10/2015/brasileiro-olha-o-smartphone-78-vezes-por-dia-em-media/422226/news.aspx
http://www.mobiletime.com.br/28/10/2015/brasileiro-olha-o-smartphone-78-vezes-por-dia-em-media/422226/news.aspx
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se atualiza com estes formatos modernos de mídia. Com o aumento do alcance da internet e 

a facilidade de expor suas opiniões, o espectador – até então apenas receptor – se tornou, 

até certo ponto, co-criador. 

 

O homem como transformador da mídia 

 Segundo Serge Proulx, professor da Université du Québec à Montréal, do Canadá, a 

conjuntura histórica ligada ao momento da Segunda Guerra Mundial foi preponderante para 

os direcionamentos epistemológicos dos estudos da área de comunicação. Desta época 

nasce a pesquisa norte-americana, hegemonicamente marcada pelo campo de estudos 

denominado Mass Communication Research. 

Ainda que alguns trabalhos realizados por membros da primeira Escola de 

Chicago – definidos pelas perspectivas do pragmatismo e pelas 

abordagens do interacionismo simbólico – tenham estabelecido uma 

definição da comunicação como partilha de experiências e como processo 

de criação de laços sociais entre participantes de uma comunidade 

democrática, as condições e restrições particulares ao contexto militar dos 

anos 1940 fomentaram prioritariamente pesquisas de caráter positivista 

marcadas pela epistemologia behaviorista e pelas metodologias 

quantitativas (PROULX, 2014, p. 56 e 57). 

 

 O marco inicial da Mass Communication Research, porém, é identificado com a 

publicação de Propaganda Techniques in the World War, obra de Harold Lasswell, de 1927 

(ARAÚJO, 2011).  

Propaganda techniques in world war (1927), o mais conhecido livro de 

Lasswell voltado para o estudo da comunicação de massa, nasce, como 

visto, justamente nesse período, juntamente com um aglomerado de obras 

que formaram a base do conhecimento científico inicial sobre a 

comunicação e cuja sistematização acabou sendo elencada sob a 

denominação de teoria Hipodérmica, ou Bullet Theory, assim chamada 

por acreditar-se que a comunicação de massa se dava de acordo com o 

modelo da agulha hipodérmica, onde cada elemento do público seria 

atingido profundamente pela mensagem dos mass media, sendo facilmente 

manipulado. (DE SOUSA e VARÃO, 2006, p. 3) 
 

 A realização de uma série de eventos, também, é descrita como importante 

fundadora da área de estudos em comunicação de massa nos Estados Unidos: foram os 

seminários da Fundação Rockfeller (FR), organizados em Nova York. Eram encontros 

mensais, realizados entre setembro de 1939 e junho de 1940, que tinham como interesse 

“construir um quadro teórico geral que permitisse à FR estabelecer critérios pertinentes à 

eventual subvenção dos projetos de pesquisa em comunicação” (PROULX, 2014, p. 59).  

 E a participação de Lasswell no ciclo de debates foi particularmente importante. É 

nesse contexto que ele apresenta seu famoso modelo de cinco questões, que teve grande 
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influência em toda pesquisa norte-americana: “Quem? Diz o quê? Em que canal? Para 

quem? Com que efeito?” (LASSWELL, 1978, apud ARAÚJO, 2011). 

(...) a questão-programa finalizou a estrutura do fenômeno comunicativo, 

tornando-a rígida e, a partir da decomposição dos elementos, abriu 

caminho para que os estudos científicos do processo comunicativo 

pudessem concentrar-se em um ou outra dessas interrogações. Qualquer 

uma dessas variáveis define e organiza um setor específico de pesquisa – 

entre os quais se destacaram as análises de conteúdo e, principalmente, os 

estudos sobre os efeitos. (ARAÚJO, 2011, p. 124) 
 

 E é justamente sobre tais efeitos que vamos montar a teia deste ensaio. Seguindo a 

Teoria Hipodérmica de Lasswell, os efeitos da comunicação dos meios sobre os indivíduos 

são diretos. Os mass media são identificados como onipotentes, “causa única e suficiente 

dos efeitos verificados” (ARAÚJO, 2011) nos indivíduos, qualificados como totalmente 

passivos a tais mensagens.  

Lasswell acreditava que os receptores eram como “baldes” vazios 

dispostos a receber o volume de informações “despejado” pelos emissores. 

Nesse sentido, os receptores reagiam às mensagens. A ação ficava na mão 

dos emissores. Esses, sim, tinham um papel ativo e consciente no processo 

de comunicação. (DE SOUSA e VARÃO, 2006, p. 9)  
 

 Tal cenário se tornou inaceitável nas pesquisas de comunicação. Assim, o paradigma 

lasswelliano tornou-se objeto dos estudos, que buscavam aperfeiçoar o modelo 

comunicativo de tal colocação.  

 Surge, então, a Teoria dos Efeitos Limitados, abordada pelo austríaco Paul 

Lazarsfeld, formado em matemática e em ciência política e especialista em ciências sociais 

aplicadas. Também financiado pela Fundação Rockfeller (FR), Lazarsfeld busca produzir 

provas científicas, no campo sociológico, sobre os impactos das ações dos meios sobre os 

comportamentos dos indivíduos. O pesquisador insiste na “necessidade de produzir dados 

empíricos para fundamentar qualquer discurso analítico sobre os efeitos dos meios de 

massa” (PROULX, 2014, p.61).  

 Lazarsfeld se estabelece em 1940 na Universidade de Columbia, em Nova York, 

onde dirige – ao lado de Robert Merton – o Bureau of Applied Social Research. E é este 

birô, segundo Araújo (2011), que produz dois dos estudos mais importantes para a evolução 

da teoria norte-americana: The People’s Choice, de 1944, e Personal Influence: The Part 

Played by People in the Flow of Mass Communication, de 1955.  

 Aqui nasce, enfim, o modelo de two steps flow of communication: definição de um 

intermediário que é extremamente importante até hoje em todos os meios de comunicação – 
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e que, atualmente, são valorizados nas personas de blogueiros4 (sites pessoais com 

impressões sobre marcas e acontecimentos do dia-a-dia e que, hoje, se tornaram mais 

importantes até mesmo do que jornalistas especializados): os líderes de opinião. Os mass 

media deixam de ser onipotentes. Agora, eles disputam espaços com influenciadores de 

toda forma. 

Se a “comunicação de massa” age no seio de uma rede complexa de canais 

de influência, o poder dos meios consiste, no máximo, em reforçar os 

fatores de mudança  já existentes em cada indivíduo. Paul Lazarsfeld e 

Elihu Katz refinaram o “paradigma dos efeitos limitados” com a 

elaboração da hipótese do “fluxo comunicacional em dois tempos” (two 

steps flow of communication): há líderes de opinião que selecionam e 

filtram as mensagens difundidas pelos meios. Eles atuam, assim, como 

mediadores entre os meios e a massa de indivíduos que compõem os 

públicos. (PROULX, 2014, p. 62) 
 

 Neste momento, então, iniciam-se os estudos sobre a importância do contexto social 

sobre o indivíduo que recebe a mensagem do mass media. Os processos diretos de 

influência se tornam indiretos. “É o primeiro momento em que se percebe a influência das 

relações interpessoais na configuração dos “efeitos” da comunicação” (ARAÚJO, 2011, p. 

128).  

 Por outro lado, surge a Teoria dos Efeitos a Longo Prazo, também conhecida como 

agenda-setting. Ainda sendo objeto de vários artigos e pesquisas, o modelo continua sendo 

tratado como uma hipótese.  

Temáticas contemporâneas, como a globalização e a convergência de 

mídias, ajudaram a renovar o interesse pelo modelo e trazem novas 

perspectivas de pesquisa. A evolução dos conceitos originais analisados 

por McCombs e Shaw aponta para caminhos que extrapolam o ambiente 

político e confere maior amplidão às inquietações iniciais. Novos campos 

de aplicação e diferentes formulações passam a conviver e disputar espaço 

no âmbito da definição do modelo (FORMIGA, 2006, p. 5). 
 

 De qualquer modo, vamos voltar no tempo e contar um pouco da história de sua 

concepção. Segundo Araújo (2011), o campo de pesquisa teve origem em 1952, concebido 

a partir de um trabalho de Kurt e Gladys Lang, mas sendo formulada oficialmente apenas 

no artigo “The Agenda-Setting Function of Mass Media”, de 1972, uma co-autoria entre 

Maxwell McCombs e Donald Shaw. Mas diferentes temáticas contemporâneas, como a 

globalização, a convergência de mídias e a própria discussão sobre criação de conteúdo por 

parte do espectador ajudaram a renovar o interesse pelo modelo, que não parece inacabado. 

                                                 
4 TEIXEIRA, Maíra. “Blogueiros profissionais ganham (muito) dinheiro com posts na internet”. Portal iG. 

<http://economia.ig.com.br/financas/seunegocio/2014-11-07/blogueiros-profissionais-ganham-muito-dinheiro-com-posts-

na-internet.html>. Última visualização: 10/06/2016.  

http://economia.ig.com.br/financas/seunegocio/2014-11-07/blogueiros-profissionais-ganham-muito-dinheiro-com-posts-na-internet.html
http://economia.ig.com.br/financas/seunegocio/2014-11-07/blogueiros-profissionais-ganham-muito-dinheiro-com-posts-na-internet.html
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 Clóvis de Barros Filho, aluno do próprio McCombs, afirma que “os temas discutidos 

no cotidiano são determinados pelas mensagens da mídia” (BARROS FILHO, 1995, p. 

157). Para o autor, a hipótese alega que a mídia, por meio de sua seleção, disposição e 

incidência de seus produtos, acaba por escolher os temas sobre os quais os indivíduos 

discutirão.  

Barros Filho (1995) justifica o surgimento da primeira geração de 

pesquisa de Agenda-setting  como uma reação aos quatro pontos 

fundamentais da Teoria dos Efeitos Limitados: o excessivo empirismo e 

preocupação quantitativa dos estudos, a concentração nos efeitos de curto 

prazo, a do conceito de opinião pública e a análise do comportamento do 

receptor apenas no contato com a mensagem. Dentro deste contexto 

doutrinário, o modelo de Agenda-setting representa uma ruptura nas linhas 

investigatórias da comunicação (FORMIGA, 2006, p.13). 

 

 Segundo Saperas (1987), a pesquisa de agenda-setting nasceu da constatação do 

poder que os meios de comunicação exercem, principalmente devido à sua capacidade 

simbólica, para determinar o grau de atenção que o público dedica a temas específicos. Se 

os mass media focam em tais assuntos, são eles que serão abordados pelo público no dia-a-

dia. Se ele for deixado de lado, será esquecido pela audiência. Mas a importância dos 

veículos de comunicação também constitui um pré-requisito para testar a influência do 

conteúdo das notícias sobre a audiência.  

 Para Formiga (2006, p. 63), “os índices de exposição da agenda dos meios são 

criados com base na confiança das pessoas em cada veículo”. A filtragem das informações, 

até aqui o Santo Graal do jornalismo, é esquecida em grande parte dos momentos de 

contato entre o produtor e o consumidor.  

 Vemos, agora, nascerem novas formas de jornalismo – muitas vezes misturadas, de 

forma polêmica, ao entretenimento5. Com nomes como branded content, brand 

entertainment, content marketing e infotainment, grandes grupos de mass media têm 

tentando unir partes de seu noticiário a anunciantes para sustentarem seus jornalistas mais 

experientes. 

 A teoria do agenda-setting ainda assim, não é deixada de lado: ela, muitas vezes, 

apenas tem sua ordem alterada. Um assunto que nasceu na nas redes sociais, por exemplo, 

pode acabar ganhando força nos meios de comunicação de massa. Eles se retroalimentam. 

O agendamento, como existia, passa a acontecer em duas mãos. 

 

                                                 
5 MENDES, Germana Plácido de Carvalho. “A polêmica combinação de jornalismo com entretenimento”. 

Observatório da Imprensa. <http://observatoriodaimprensa.com.br/diretorio-academico/a-polemica-combinacao-de-

jornalismo-com-entretenimento>. Última visualização: 14/06/2016. 
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Os múltiplos ajustes de feedback 

 Aqui, lembraremos das apropriações interdisciplinares da Escola Invisível (ou de 

Palo Alto): o homem, como transformador do entorno, também transforma a mídia. 

Liderada pelo biólogo Gregory Bateson, os estudos da Escola de Palo Alto propõem um 

modelo de comunicação diferente ao utilizado na época: no lugar de linear, exemplificado 

pelo telégrafo, a partir do que ocorre uma “transmissão intencional de mensagens entre um 

emissor e um receptor” (WINKIN, 1998, p. 13), o “colégio invisível”6 defende que a 

comunicação acontece a partir de um modelo orquestral: uma sinfonia num mesmo ritmo, a 

partir de múltiplos comportamentos de um sistema, que funciona como uma partitura com 

vários pentagramas, onde cada linha pode representar diferentes notas musicais.  

   Os estudos de Bateson formam uma matriz, a partir do momento em que aposta em 

um “jogo interacional” entre sujeitos (BRAGA, 2004). Sem tais interações mútuas, não 

existe comunicação. O observador passivo inexiste. Os fluxos de informação dinâmicos 

formados a partir da interação entre pessoas são claramente influenciados por parceiros, 

família e cultura.   

 A “Nova Comunicação” da Escola de Palo Alto, cunhada assim por Winkin, tem 

forte inspiração na cibernética, fundada a partir dos estudos de Norbert Wiener, em 1948. 

Tais estudos tiveram grande colaboração no projeto de uma importante invenção de defesa 

aérea. O engenho computadorizado preestabelecia o trajeto de voo dos aviões inimigos e 

respondia a cada mudança de rota, com o objetivo de se ajustar a um alvo em movimento 

variável. O instrumento ajustava-se ao avião, autocorrigindo seu funcionamento. Assim, 

surgia o conceito de retroação (feedback), utilizado por Bateson. Trazendo para o nosso 

campo de estudo, podemos comparar com a troca entre audiência e mídia – que, assim, 

torna-se evidente: “as relações interpessoais são vistas como o processo de receber 

mensagens, interpretá-las e retorná-las” (LANA, 2008). 

 Assim, com inserções de campos de diversas disciplinas, Bateson monta sua 

proposição em cima da questão relacional da comunicação, em permanente construção 

principalmente executada devido à elaboração de produção de sentidos diversos pelos 

indivíduos. Com estes múltiplos ajustes de feedback, a audiência passa a ser agente 

modificador da mídia. 

 

                                                 
6 Os pesquisadores da Escola de Palo Alto eram de áreas teóricas distintas (Antropologia, Sociologia, Psicologia e 

Psiquiatria, entre outras) e não se vincularam a uma única universidade, compartilhando pressupostos teóricos a partir de 

1940. Por conta deste caráter diverso, Winkin (1998) a caracterizou como um “colégio invisível”.  
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Tudo é conteúdo 

 A narrativa e o desejo de ficção são universais (JOST, 2011). A ampliação do 

alcance das novas mídias deu novas vozes a quem gostaria de expressar suas ideias. 

Qualquer um – indivíduo ou marca – cria e distribui conteúdo.  

 As “novas mídias”, para Lev Manovich, “ocupam-se de objetos e paradigmas 

culturais capacitados por todas as formas de computação, não apenas pela rede” 

(MANOVICH, 2005, p. 27). Pesquisas demostram que o uso das tecnologias da informação 

e da comunicação “sempre será influenciado e moldado pelo seu contexto de uso” 

(MARVIN, 1998, apud MANSELL, 2009). Quebrados estes paradigmas culturais a partir 

do progresso no uso das citadas TICs, tais tecnologias criaram novas racionalidades, novas 

maneiras de pensar (MANSELL, 2009):  

Daniel Bell (1973), um dos primeiros acadêmicos a fazer referência à 

Sociedade da Informação, defendeu com entusiasmo considerável que a 

inovação tecnológica se daria de forma a revelar relações de poder 

existentes, abrindo a possibilidade para novos modos de ação racional, o 

que poderia beneficiar todos os cidadãos independentemente das pressões 

geradas pelo funcionamento do sistema capitalista. (MANSELL, 2009, p. 

101) 
 

 Robin Mansell, em Power, media culture and new media (2011), coloca em xeque a 

cacofonia de argumentos a favor e contra os aspectos de empoderamento de tais novas 

mídias. Tudo é conteúdo? Todos somos capazes de criar e distribuir conteúdo? A curadoria 

do que realmente é relevante para nós ficará nas mãos de um algoritmo de uma rede social? 

 A autora questiona sobre as pressões pela mercantilização de sentidos originadas 

daqueles que tentam lucrar com nossas relações dentro dos novos espaços midiáticos. Os 

paradigmas da produção e do consumo mais antigos estariam sendo quebrados? Os 

consumidores estariam se tornando produtores? 

 Ao menos na questão do conteúdo, podemos dizer fatalmente que sim. Segundo a 

professora Christine Greiner, vivemos na era da criação. “Tudo agora é criativo. A 

sociedade é criativa. A economia é criativa. Temos que criar o tempo todo” (GREINER, 

2016) 7.  

 Em Creativity and Others Fundamentalisms (2013), o italiano Pascal Gielen faz 

uma ressalva sobre tal “onda criativa” que assola nossa sociedade. Segundo o autor, a 

indústria criativa (junto ao capitalismo criativo e ao neoliberalismo) está falando de outra 

                                                 
7 Opiniões colocadas durante a palestra “Reflexões sobre corpo e biopolítica”, realizada pelo GP Comunicação, Discurso 

e Biopolíticas do Consumo, do PPGCOM – ESPM, em maio de 2016. 
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coisa quando usa a palavra criatividade. Para ele, o certo seria “criativismo” (GIELEN, 

2013): 

A pessoa criativística é roubada de algo fundamental para poder ser 

realmente criativa. Isto é, do êxodo temporário de uma cultura ou de uma 

realidade, que é tomada como se fosse o real. Enquanto nos movemos e 

nos mantemos ocupados, não temos tempo de parar para pensar no que 

realmente pode e deve contar. O apelo à mobilidade do capitalismo 

criativo pode não ter outra intenção que a de diminuir a reflexividade e a 

auto reflexividade. (GIELEN, 2013 apud KATZ, 2015, p. 6). 

 

Conteúdo de todos para todos 

 Não só as pessoas passaram a criar e compartilhar seu conteúdo. Empresas passaram 

a criar suas próprias plataformas de distribuição. A companhia austríaca Red Bull, fundada 

em meados da década de 1980 por Dietrich Mateschitz, foi a pioneira no mercado de 

bebidas energéticas. Presente em 165 países, já vendeu mais de 40 bilhões de latas de seu 

produto e emprega quase 10 mil pessoas pelo mundo e hoje pode ser citada como um 

exemplo perfeito desta nova dinâmica de comunicação empresarial, com base na criação de 

conteúdo.  

 Agora, em 2016, a Red Bull não é mais somente uma fabricante de bebidas. É uma 

empresa de comunicação, que vende seus produtos por meio de uma filosofia de vida. Sua 

marca forte atua como guarda-chuva dos diversos tipos de conteúdo de alto impacto que 

produz, assinados pela Red Bull Media House (RBMH), agência própria criada em 2007 

como unidade de negócios separada da empresa principal.  

 A RBMH é uma usina de conteúdo, onde uma centena de profissionais produzem 

diversos materiais para mídia impressa, TV, cinema e internet, além de desenvolverem 

aplicativos para diferentes tipos de dispositivos, entre smartphones e videogames8. O perfil 

da Red Bull no Facebook, que distribui vários destes conteúdos, tem 45 milhões de fãs.  

 Em relação à extinção dos veículos de comunicação de massa, temos um exemplo 

do nosso próprio país – e que é o ponto nevrálgico da discussão trazida até aqui.  

 

Como uma onda no mar 

 Concebida em 1983 por cinco amigos surfistas, estudantes universitários que vivam 

em São Paulo, a Revista Fluir sempre foi considerada o principal veículo impresso nacional 

                                                 

8 TROIANO, Jaime. “Branded Content: um estudo de caso de marketing Red Bull”. Portal HSM Experience. 

Disponível em http://experience.hsm.com.br/posts/branded-content. Última visualização: 10/06/2016. 

 

http://experience.hsm.com.br/posts/branded-content


 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XXXIX Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – São Paulo - SP – 05 a 09/09/2016 

 
 

 11 

a abordar o surfe como esporte e estilo de vida (FORTES, 2007). A publicação, aliás, 

nasceu com o objetivo de tratar de vários esportes que tivessem relação com a terra, o mar e 

o ar9. Porém, ao longo já de suas primeiras edições, resolve trilhar o caminho da praia e 

abordar somente o surfe em suas páginas. 

Segundo Cláudio Martins, um dos criadores da publicação, as primeiras edições 

fizeram com que eles percebessem que quem sustentava a revista era o surfe, e aos poucos, 

os outros esportes foram deixando a revista (FORTES, 2007). Tal afirmação mostra 

claramente a importância dos patrocinadores na vida da revista. E, quando eles foram 

deixando a publicação, ela morreu. Depois de 32 anos, a Fluir encerrou seu ciclo de 

atividades no final de maio de 201610.  

Mesmo com as conquistas recentes de atletas brasileiros no esporte, com os títulos 

de Gabriel Medina, em 201411, e de Adriano de Souza, em 201512, da World Surf League, a 

publicação não estava mais saudável financeiramente e teve que dar fim às suas atividades. 

A revista que ajudou a desenvolver o esporte no País teve que fechar suas portas – num 

litoral com mais de 8.000 km de praias (e ondas). 

 Devido à desaceleração econômica, um interesse crescente do público por conteúdo 

digital e audiovisual e a mudança do perfil do anunciante, a Editora Waves, proprietária dos 

direitos da Fluir, resolveu mirar apenas para a internet e deixou de publicar uma das revistas 

mais icônicas do mundo do esporte nacional.  

 De outro lado, podemos analisar a presença midiática do jovem atleta Gabriel 

Medina. Com apenas 22 anos, o jovem surfista do litoral de São Paulo13, hoje conta com 

dez patrocinadores e números gigantescos de fãs em suas redes sociais: no Facebook, são 

1,3 milhões de fãs. No Instagram, são 4,4 milhões de seguidores que acompanham as suas 

novidades não mais por um veículo de imprensa e, sim, por postagens próprias, com fotos 

do dia-a-dia do atleta ou informações passadas por sua equipe de assessoria de conteúdo. 

 

                                                 
9 A publicação nasceu, em 1983, com o título “Fluir – Terra, Mar e Ar”  
10 RIBEIRO, Igor. “Fluir encerra atividades após 32 anos”. Meio & Mensagem Online. 

<http://www.meioemensagem.com.br/home/midia/2016/06/02/fluir-encerra-atividades-apos-32-anos.html>. Última 

visualização: 06/06/2016.  
11 FONTES, Carol. “É campeão! Fanning cai, e Medina conquista o histórico título mundial”. Portal Globo Esporte. 

<http://globoesporte.globo.com/radicais/surfe/noticia/2014/12/e-campeao-fanning-cai-e-medina-conquista-o-historico-

titulo-mundial.html>. Última visualização: 10/06/2015. 
12 ABRAMVEZT, David. “Mineirinho conquista sonhado título e ainda vence Pipe em final com Medina”. Portal 

Globo Esporte. <http://globoesporte.globo.com/radicais/surfe/mundial-de-surfe/noticia/2015/12/mineirinho-conquista-

titulo-mundial-no-havai-com-ajudinha-de-gabriel-medina.html>. Última visualização: 10/06/2016.   
13 CORREIA, David. “O voo de Gabriel Medina, o jovem ídolo do surfe brasileiro”. Portal Veja.com. 

<http://veja.abril.com.br/noticia/esporte/o-voo-de-gabriel-medina-o-jovem-idolo-do-surfe-brasileiro>. Última 

visualização: 06/06/2015.   

http://globoesporte.globo.com/radicais/surfe/mundial-de-surfe/noticia/2015/12/mineirinho-conquista-titulo-mundial-no-havai-com-ajudinha-de-gabriel-medina.html
http://globoesporte.globo.com/radicais/surfe/mundial-de-surfe/noticia/2015/12/mineirinho-conquista-titulo-mundial-no-havai-com-ajudinha-de-gabriel-medina.html
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Considerações Finais 

 O receptor não é mais apenas um espectador: ele decide o que ler, ele interfere na 

criação da mass media e ele cria seu próprio conteúdo. Hoje, nos encontramos numa era de 

hiperoferta de informação. 

 O conceito de agenda-setting de McCombs e Shaw mudou. O consumo de mídia 

mudou. Os meios de comunicação de massa, que passaram o Século XX reforçando suas 

posições de “donos da verdade absoluta”, perderam espaço.  

 Desta forma, seguindo o fluxo e a facilidade proporcionada pelas novas tecnologias, 

“todos se tornam produtores de conteúdo” (O’REILLY, 2005, apud MANSELL, 2009, p. 

104). Muitas vezes, agora são as pessoas “comuns” que promovem o agendamento dos 

meios de comunicação de massa. As novas mídias dão suporte para tal transformação 

organizacional, tornando a prática de “criar conteúdo” algo extremamente democrático (e 

muitas vezes, quase obrigatório para que as pessoas se encaixem nesta nova sociedade).  

 Em ambientes extremamente colaborativos, tudo se torna relevante. Desabamos 

textos em nossos perfis no Facebook, publicamos fotos no Instagram e em nossos perfis do 

Flickr, postamos opiniões curtas e comentamos notícias nos 140 caracteres do Twitter, 

reproduzimos textos em perfis do LinkedIn, produzimos pequenos filmes para publicação 

no YouTube e fazemos video-selfies no Snapchat.  

 Os brasileiros gastam 650 horas por mês em redes sociais. O Facebook é a maior 

delas em número de visitantes únicos: são 58 milhões, o que representa um alcance de 78% 

do total de usuários únicos no Brasil14. Um número chama atenção: oito em cada 10 de 

todos os usuários de internet em nosso País está na rede social criada por Marck 

Zuckerberg. 

 Mas seria este um conteúdo de qualidade? A afirmação de que “tudo é conteúdo” 

valeria se perguntássemos se tudo é relevante? Onde ficaria a curadoria deste conteúdo, 

realizada, até então, por um jornalista expert no assunto?  

 Mas a sabedoria e a qualidade não estão associadas à quantidade nem à escolaridade 

de maneira óbvia na tradição das ciências sociais (MANSELL, 2009). Este é um dos novos 

desafios desse consumidor-espectador super conectado, que deixa de lado tal curadoria para 

apostar em conteúdos advindos de lugares nem tão conhecidos. 

 

 

                                                 
14 OTONI, Ana Clara. “Brasileiros gastam 650 horas por mês em redes sociais”. O Globo. Disponível em 

<http://blogs.oglobo.globo.com/nas-redes/post/brasileiros-gastam-650-horas-por-mes-em-redes-sociais-567026.html>. 

Último acesso em 26/05/2016. 

http://blogs.oglobo.globo.com/nas-redes/post/brasileiros-gastam-650-horas-por-mes-em-redes-sociais-567026.html
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