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Resumo 
Criamos um novo apêndice do corpo: a rede. A rede como extensão 

do ser, como vício do instante, da programação cognitiva para o 
clique automático, da dependência psicológica do “always connected” 

na hora, ao minuto, ao segundo e a cada micro segundo.  
O homem depende da rede. (Re) Constrói lá o seu social. Projecta-o. 

Sem a rede o seu social é incompleto. Um novo protótipo de 
interação surge, assente numa linguagem com um significado 

universal que quebra barreiras e permite a emergência de uma 

comunicação que não é mais intercultural mas rede-cultural. 
Uma espécie de novo código morse universal de rede expresso em 

acrónimos, abreviações, emoticons e likes / don’t likes. Estes 
funcionam como código do explícito e implícito que transmite para 

além das palavras e estende o corpo individual a uma rede 
massificada.  A rede surge como um bálsamo para eliminar a timidez 

do homem em expressar o corpo, emoções e palavras. Qual a 
linguagem das redes sociais? Quais os seus significados implícitos e 

explícitos? Na rede o homem cria a notícia e procura-a, divulga-a e 
transforma-a. Como é que a notícia é propagada na rede? 

A partir de uma observação etnográfica direta e participante na rede 
pretende-se averiguar em que medida surge na rede o “jornalista 

anónimo”. Antigamente, no povo chamavam-se “regateiras” e 
“peixeiras”  s mulheres que funcionavam como pombo-correio das 
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notícias. Hoje a rede faz com que a notícia seja criada por qualquer 
um a qualquer momento e divulgada num espaço de segundos.  

 

Palavras-chave: redes sociais, linguagem, notícia, comunicação  
 

 
 

 
Motivos e objetivos para a travessia na rede 

 

Ao entramos na longa caminhada do Doutoramento em Ciências 

da Comunicação a linguagem e as redes sociais são atualmente 

paragens de reflexão quase obrigatórias. Os nossos doutoramentos, 

um na área de cyberbullying88 e outro na área da publicidade de 

sensibilização mundial89, são percursos que se caracterizam por uma 

caminhada comum através das conexões e desconexões da rede, pela 

linguagem que se cria e recria, pelos modos de vida dentro e fora do 

ecrã e pelo impacto daquele nas nossas vidas desde o quotidiano ao 

ocasional. Nesse sentido, e tendo em conta que, uma mais voltada 

para a vertente da violência e outra da sensibilização, percorremos as 

redes sociais motivadas pelas nossas investigações, deparando-nos, 

nesse excurso virtual, com fenómenos cada vez mais visíveis 

estimulados e alimentados tanto pelo vício da rede como pela nossa 

genética que nos incita à comunicação. Encontrando uma motivação 

comum, efectuamos então um estudo etnográfico sobre os “vícios” da 

rede que fazem mexer as massas. Este estudo baseou-se numa 

observação direta e participante no seio das redes sociais como 

Facebook, Youtube e Linkedin. A base que nos inspirou foi: que 

necessidade é esta que todos sentem em informar, noticiar, palpitar e 
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moralizar? Quem o faz e com que motivos? Na rede, as pessoas 

criam a notícia mas também a procuram, divulgam e transformam. 

Nota-se, assim, a emergência de um fenómeno de massas: o das 

pessoas que, não sendo jornalistas de profissão, assumem esse papel 

na rede. É a partir da observação etnográfica direta e participante se 

pretende averiguar em que medida surge na rede o “jornalista 

anónimo” que propaga de forma exímia a notícia na rede. As pessoas 

que recebem estas informações não só acreditam nelas como as 

partilham, fazendo uma notícia correr sites em horas. Visto que a 

palavra enquanto palavra adquiriu o monopólio do tempo (Bourdieu: 

1977), o objetivo deste artigo é descodificar e esclarecer o que 

aconteceu com a “notícia” na rede, como é difundida e como esta 

constrói a cultura da rede e qual a linguagem global que a suporta.  

Mas, antes de aprofundarmos a análise deste fenómeno tal 

como se apresenta, é de todo pertinente fazermos um retrocesso no 

tempo para o antes das redes sociais de modo a perceber se, 

porventura, poderemos estar perante um fenómeno novo ou perante 

o ressurgimento de um fenómeno antigo. Qualquer estudioso da 

cibercultura saberá que o que acontece na rede é o que acontece fora 

dela. Os fenómenos sociais fora da rede são projectados para a rede 

(Lemos: 2002). Apenas devido às características tão particulares das 

redes sociais como são o tempo e o espaço associados às inúmeras 

possibilidades permitidas pelas novas tecnologias, assumem 

contornos distintos dos fenómenos ocorridos na sociedade face-a-

face, mas cuja base é comum. Esta ciber sociedade em que nos 

estamos a tornar implica rapidez, velocidade e transformação (Lévy: 

1999). Mas, o que é cibercultura, segundo Lévy (1999: 47): “a 

universalização de cibercultura propaga a co-presença e a interação 

de quaisquer pontos de espaço físico, social ou informacional”. A 

interação na rede faz com que os indivíduos sintam a necessidade de 
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difundir e criar a notícia. Antigamente, esta era efetuada 

verbalmente; hoje, na rede, qualquer pessoa pode ser o criador da 

notícia. 

 

A alcoviteira clássica   

 

Retrocedendo no tempo, certamente todos nós já ouvimos falar 

daquelas pessoas que levavam a vida a falar da vida dos outros e do 

“ouvi dizer que”. Atividade esta popularmente associada  s mulheres 

do povo, as denominadas “alcoviteiras”, “regateiras” e “peixeiras”. 

Estas mulheres eram aquelas que funcionavam como pombos-correio 

das notícias, fossem elas verdade ou não. Na Idade Média dizia-se 

que a transmissão da notícia se fazia por meio dos viajantes, das 

alcoviteiras, pombos-correio, por meio do toque do sino da Igreja 

mais próxima ou por pessoas a quem se pagava para anunciarem 

notícias. Mas, centremo-nos aqui no papel dos alcoviteiros na 

sociedade. Os alcoviteiros, muito retratados pela literatura, como as 

peças teatrais de Gil Vicente, eram pessoas comuns que optavam por 

espalhar notícias cuja veracidade podia confirmar-se ou não e sendo 

mais associado ao indivíduo do sexo feminino (Figari: 2007). Assim, 

era associado às mulheres alcoviteiras a função de difundir a 

informação, de procurar mais informação mas também de criar 

rumores. A alcoviteira era uma figura comum tanto de século para 

século quanto de país para país, tal como podemos observar nas 

pinturas da Fig. 1.  
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Fig.1 – A alcoviteira na pintura do séc. XVII 

A alcoviteira Johannes Vermeer   A Alcoviteira de Gerrit van Honthorst       A Alcoviteira, de  Dick van Baburen 

 

Fig.2- La Celestina –Picasso-1903             Fig.3- Maja y Celestina 1824-1825- Goya 

 

 

 

 

 

 

No quadro de Gerrit van Honthorst podemos observar a 

dualidade do papel de uma personalidade que não tem uma 

identidade única mas dual. Nestas pinturas feitas em anos diferentes 

no século XVII, entre 1620 e 1670, é destacada a importância da 

alcoviteira (nos três quadros representada por mulheres) na 

sociedade enquanto informadora e como objeto de fazer despertar e 

desfrutar os prazeres carnais. Em outros quadros como o de Picasso 

(1903) Fig.2 e de Goya (1824-1825) Fig.3 a alcoviteira parece-nos 

como uma mulher de idade, mas no entanto que vende o corpo para 

sobreviver. Assim, nem sempre o corpo belo é associado a uma 
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alcoviteira. Esta, também é representada como um corpo velho, 

usado, metamorfoseado, um corpo que não respeita os padrões de 

um corpo belo, mas da vida. A La Celestina de Picasso pertence ao 

seu período azul (1994) e a uma espécie de representação da 

compaixão para com a personagem que representa. Tanto Goya 

como Picasso representam na sua pintura a La Celestina usada nas 

obras literárias, como é o caso de La Celestina de Fernando Rojas de 

1822. Poder-se-á dizer que, numa primeira fase da vida o corpo da 

alcoviteira seria um objeto convidativo para chamar atenção para a 

estética do corpo, como um instrumento de sedução para receber 

informação e numa segunda fase o envelhecimento de um corpo que 

se tornou indesejável, mas o seu saber informativo continuou a ser 

um elemento de interesse. O companheirismo demonstrado em dois 

dos quadros, de Vermeer e o de Dick van Babuen, a partir do abraço 

masculino induzem a que a “conversa” e a "cumplicidade" de corpos 

existia. A alcoviteira seria, na época, a pessoa a quem se dirigiriam 

para o prazer e para a informação das “novas notícias”. Com o 

avançar da idade, podemos ver que a alcoviteira deixa o sex appeal e 

assume um aspecto mais recatado e mais dado ao falar e apontar as 

notícias que correm. Veste-se, escondendo o seu corpo e o seu 

cabelo. É interessante observar que, nos dois quadros de Gerrit e 

Dick, os pintores representam as duas faces da alcoviteira: a nova e 

a velha. Em Goya e Picasso o corpo da alcoviteira aparece maltratado 

pelo tempo, como se tivesse sido castigado na sua carnalidade e na 

sua verbalidade. O escuro e o mórbido surgem nestes pintores em 

que o corpo suspira para uma piedade dos olhos que olham para essa 

representação da alcoviteira.   

Na vida real aparece-nos o conceito da mulher coscuvilheira, 

que surge relacionada com a mulher faz correr as notícias mais 

discretamente, como aquela vizinha que está sempre atrás da porta 
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ou da janela, daquela que se encontra no rio a lavar ou a vendedora 

da rua. A coscuvilheira é vista como a que observa, se interessa por 

tudo o que acontece, é curiosa, mas mantém o silêncio e só fala com 

o olhar. A coscuvilheira é criticada pela sociedade pela sua 

curiosidade e mesquinhice mas, por outro lado, fonte de interesse 

quando se quer obter alguma informação.  

 

Travessias para a rede 

 

Hoje em dia, parece que a atividade e o papel exercido pelas 

alcoviteiras e coscuvilheiras se transferiu para as redes sociais, aonde 

a notícia pode ser criada, por qualquer um e a qualquer momento, e 

divulgada num espaço de segundos. Pode-se entender então que 

comunicar as notícias - ou o que cada um de nós entenderá para si 

mesmo como notícia - é uma atividade, chamemos-lhe assim, que 

move massas, convertendo-se num verdadeiro vício de produzir a 

novidade ou de a procurar. Comunicar faz parte do homem e a 

procura da notícia, da novidade sobre o que os indivíduos fazem e 

constroem também (Fontucuberta:1980). Faz parte da essência do 

homem divulgar a novidade com rapidez (Fontucuberta:1993). 

Atualmente, podemos encontrar nas redes sociais não só os/as 

coscuvilheiros/as como os/as alcoviteiros/as. Uns mais espalhafatosos 

no exercício da transmissão da notícia do que outros, mas ambos 

empenhados na tarefa. A curiosidade reside em que, nas redes 

sociais, observamos praticamente uma equidade entre homens e 

mulheres “jornalistas anónimos” por vocação ou divertimento.  

As notícias construídas pelos jornalistas profissionais na sua 

tradição deveriam responder a seis perguntas: o que aconteceu; 
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quando; quem; como; aonde e porquê (Fontcuberta:1993). Na rede a 

notícia amadora não respeita regras, só a regra da novidade e 

importância. Observamos também que o que ocorria no quotidiano 

passou para o ecrã e que agora estas notícias, em vez de boca-a-

boca, correm clique-a-clique. Mas, na rede o facto de manusear um 

objeto técnico transmite-nos alguma elevação, pois nem todos o 

podemos fazer. Para se fazer e partilhar notícias nas redes sociais, é 

preciso, no mínimo, saber trabalhar com um computador. Atrás de 

um ecrã, as pessoas podem esconder-se e manter aparências. Criar 

personagens ou permanecer “anónimo”. Temos então os “jornalistas 

anónimos”90, mas não profissionais, que vão fazendo na rede as suas 

pesquisas, difundido a informação ou as notícias criadas pelos outros 

só a partir de um ato “de partilha.” Existem aqueles que se 

caracterizam mais pela divulgação e outros pela criação. Podemos 

averiguar isso apenas de olhar para a atividade de cada um na rede. 

O comum é a transmissão. É o fazer jornalismo amador anónimo e 

transmitir a notícia, a informação e os rumores. Rumores que se 

perdem na rede porque ficam sem controlo, podendo durar anos e 

anos. Alguns desmentem, as fontes oficiais rebatem o rumor, os 

mortos que afinal estavam vivos vêm a público desmentir, mas o 

rumor por lá continua a correr a rede. Exemplo disso é a suposta 

morte de Camilo de Oliveira que continua vivo até à data e que já 

conta com dois desmentidos, um mais polémico em Junho de 2012 e 

um em Setembro do mesmo ano. Segundo o Diário de Notícias: “A 

suposta morte do ator invadiu este domingo de manhã as redes 

sociais, nomeadamente Facebook e Twitter, gerando comentários de 

pesar. Um boato que o DN.pt confirmou não ter fundamento” (DN, 

2012). Existem inclusive pessoas que se dão ao trabalho de traduzir 
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informações para que estas cheguem a mais gente. Caberá então 

questionar acerca desta atividade, deste vício, que, se é um vício da 

notícia, da novidade e da vida alheia, ou se é simplesmente solidão e 

necessidade de ocupar o tempo.  

 

Uma aldeia onde todos se conhecem 

 

Como Anthony Giddens (2005) refere, pode-se falar de uma 

cultura global da internet. Globalização que alterou a forma de viver e 

a experiência de vida, bem como a forma de interação entre as 

pessoas, levando-as a uma nova forma de individualismo (Giddens: 

2005). Esta nova forma de individualismo nota-se na proliferação da 

notícia que surge do indivíduo comum. Com a globalização, os 

indivíduos são conduzidos a ser mais abertos e reflexivos sobre o 

social (Giddens: 2005), Este poderá ser um dos motivos pelos quais 

“todos” querem criar, recriar e difundir a notícia. O acesso e a 

disponibilidade dos mass media transformam hoje a rede numa aldeia 

global ou melhor Glocal o que significa que o global se tornou local e 

o local global (Friedman:2007). Entendemos por mass media os 

organismos que possibilitam, através do uso ora da internet, blogs, 

televisão, rádio (Shoemacker & Vos: 2009), bem como redes sociais 

e profissionais, a difusão e criação de informação. 

Os jornalistas anónimos, que antigamente passavam a notícia 

oralmente, actualmente ganharam um apêndice: a rede. A rede é 

hoje um lugar-comum para a difusão global da notícia. Uma notícia 

que é criada, recriada, rumorada, desmembrada e até refeita.  

A rede como extensão do ser, como vício do instante, da 
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programação cognitiva para o clique automático, da dependência 

psicológica do “always connected” na hora, ao minuto, ao segundo e 

a cada microssegundo. Com os media, os indivíduos buscam a notícia 

(Baran & Davis: 2012) e tornam-se seus difusores. Segundo Mirzoelt 

(1998), a rede levou à emergência de uma cultura visual em que os 

indivíduos privilegiam o visual, o que é dado a ver aos seus olhos. O 

autor refere o olhar digital, produto de uma cultura visual, em que o 

indivíduo está, sempre, em busca de algo que lhe dê informação e 

prazer. Assim, a tecnologia e a rede, funcionam como forma não só 

de cativar o olhar, mas de incitar o espírito à procura e criação de 

informação relevante que fortaleça esse prazer do olhar. Esta procura 

de informação foi denominada por Maslow (1963) como uma auto-

atualizaçāo a partir da comunidade   qual pertence o indivíduo. Hoje, 

esta comunidade estende-se à rede. As pessoas têm tanta 

necessidade de estar conectados à rede, que mesmo quando se 

movimentam no espaço físico, necessitam de ir à rede ver as 

novidades e as notícias que perderam ou para partilhar uma notícia. 

É já muito debatida e falada a influência da comunicação de massas 

no indivíduo, mas esta não é mais do que o resultado de um produto 

humano (Baran & Dennis: 2012). O indivíduo anónimo que faz a sua 

própria notícia a elabora-a, recria-a e difunde-a como verdade na 

rede. Como refere Shoemaker e Vos (2009), a internet é um palco de 

maiores oportunidades para os criadores oficiais e para os que criam 

e fazem a notícia. Mais, acrescentamos que a internet é um mundo 

de “notícias” para as “massas”.  ma espécie de mudança social 

realiza-se com a rede: subsiste uma descentralização do 

conhecimento e pode-se ultrapassar as fronteiras virtualmente (Lin & 

Atkin: 2007) Na internet, as pessoas vivem num espaço cyborg, 

cyberspace, um espaço virtual que não pode tocar ou sentir com o 

seu corpo. Este cyberspace não é mais do que o resultado da conexão 
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de computadores, em que o que existe é interação de mensagens 

electrónicas, em que as pessoas são representadas pela mensagem 

(Giddens: 2006). 

Como os objetos do mundo social são percebidos distintamente 

pelos indivíduos (Bourdieu: 1985), há quem transmita novidades que 

são embustes, boatos; e há quem difunda verdades que são 

alteradas, reescritas e traduzidas. Assim como há aquele caso em 

que, no fim, o próprio já não sabe onde se encontra a verdade por ter 

dado tantas voltas para converter uma frase numa notícia. Mas esta 

notícia rumorada na rede não faz com que as pessoas deixem de 

confiar na rede e no que nela se encontra. Porque diariamente a 

consultam e a difundem. Diariamente as notícias são difundidas na 

rede, quer partam de uma instituição oficial ou de um cidadão 

anónimo. O próprio ato de fazer um like ou fazer um comentário já 

conduz à sua difusão. Além de que um comentário numa notícia em 

forma de texto, vídeo ou poster, já acrescenta algo à notícia. Por 

vezes, as pessoas já não leem a notícia e vão diretamente ver os 

comentários. Porque pensam que aí recebem mais informação do que 

na própria notícia. Como afirma Barrie (2003: 167), na internet “toda 

a gente é jornalista” e qualquer um pode ser “fornecedor” da notícia. 

Isto porque não se precisa de muito conhecimento para se publicar 

algo na internet e distribui-lo como notícia ou informação (Barrie: 

    , e os recetores, do outro lado do ecrã, não tem “interesse” e 

usualmente não averiguam o eventual grau de conhecimento sobre o 

tema que a pessoa que publica tem. O que por vezes acontece, muito 

em parte graças aos “jornalistas anónimos” que andaram a pesquisar 

para ter a sua parte de fama. Em parte porque se pensa que nos 

comentários se recebe mais informação não oficial, na medida em 

que tem vindo a recair, sobre a informação oficial, a suspeita de que 

esconde sempre algo. Para não dizer tudo de uma vez e ter mais 
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notícias - o chamado “fazer render a notícia”, quer pela ideia de que 

esconde algo do público. Por isso o público refere, “tinham esta 

notícia exposta no jornal X, na rede, mas já a retiraram”91 , ou então 

o tão famoso teletexto, para as pessoas que ainda não usam a net, 

referem “tinham esta notícia” mas logo, logo a vão tirar. Como se a 

verdade da notícia fosse encoberta e a cortina que a desvenda, a 

desvela temporariamente, como um doce que é dado a uma criança. 

Na rede, a notícia e o “doce” surge nos posts, e nas partilhas, nos 

comentários e nos likes, nas fotos e nas imagens coladas a uma 

mensagem. Nas redes sociais, o seu controle não existe, nem de 

conteúdo nem de imagem. Se, no início, os utilizadores se queixavam 

de que eram controlados e que não tinham direito a liberdade, hoje, 

em alguns casos, a rede não se tornou social, mas bestial, deixando 

antever restícios de animalidade. E parece que quanto mais 

animalesca, mais popular. Veja-se o caso dos comentários em 

algumas notícias no Jornal de Notícias Online. Um artigo mais 

polémico e logo começa uma orgia de comentários. Uns comentam a 

notícia, uns acrescentam dados às notícias, outros fazem juízos de 

valor e apelos ao moralismo, outros insultam os actores da notícia, 

outros insultam-se uns aos outros e outros andam por lá a passear 

sem saber muito bem se hão-de comentar ou partilhar. Maslow 

(1963) denominou de comunicação Rhapsodic como um nova forma 

exaltada de comunicação verbal sem tocar o corpo do outro. Pode-se 

dizer que esta forma exaltada de interagir e comunicar entre os 

indivíduos, na rede, provoca a emergência de notícias amadoras, 

simultâneas e intuitivas. Na rede, a barreira à difusão da notícia não 

existe. Mesmo o que é proibido de ser divulgado continua a sê-lo. A 

fronteira, no sentido de que são delimitados direitos, deveres e 

obrigações (Simmel: 2007) dos indivíduos, desaparece: na rede 
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ninguém tem medo, ninguém é tímido. Ali, a censura é ultrapassada 

e manipulada. Tendo em conta que a censura, como dizia Bourdieu 

(1977) se dirige a um interesse expressivo, em que toda a palavra 

expressa por um orador, neste caso os oradores da net, é uma 

palavra autorizada. Porque a palavra, em forma de notícia, rumor, 

mensagem, permanece no discurso do emissor, ou seja, permanece 

na rede. Segundo Moder e Martinovic (2004: 160), o discurso de um 

jornalista visa uma transmissão neutra, imparcial, que representa, ao 

mesmo tempo, “muitas vozes”. Mas, será que a notícia criada pelo 

indivíduo anónimo da rede é imparcial e representante de muitas 

vozes? Não será que a notícia que tem origem no “indivíduo 

anónimo” da rede é primeiro a representação de uma voz individual e 

só depois da sua difusão é que se torna representação de muitas 

vozes, porque estas criaram uma identificação?  

A notícia tornou-se, na rede, um produto das massas; ali, 

operou-se uma espécie de massificação da notícia, à semelhança de 

Henry Ford, que revolucionou o mundo perseguindo a ideia de que 

qualquer pessoa poderia ter direito a um carro. Consegui-lo implicou 

a alteração das técnicas de produção, simplificação, trabalho em 

grupo, etc., de modo a produzir em grandes quantidades e baixar os 

preços (Sanchez: 2001). Isto significa que, hoje em dia, qualquer 

pessoa pode comprar um objeto da mesma forma que qualquer 

pessoa pode fazer uma notícia. Se a novidade que a pessoa anónima 

publica na rede é notícia ou não, essa é outra questão, pois, por 

vezes, não é notícia, mas antes uma informação e, não raro, um 

rumor ou deturpação. O que cada um entende por notícia pode ser 

vasto. Não podemos deixar de referir que a notícia que surge nas 

redes sociais acaba muitas vezes por ser fruto da intuição primária 

dos indivíduos, na medida em que, após ouvirem ou lerem algo, 

acrescentam e associam dados imediatamente à informação recolhida 
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e criam a notícia sem terem conhecimento imparcial e racional de 

todos os factos que a envolvem. Intuição no sentido de que a 

informação é adquirida e assimilada no instante do imediato e não 

resulta de uma informação sem interpretação objetiva (Marechal: 

2003). Além de que esta nova forma massificada do noticiar através 

da rede caracteriza-se pela falta de controlo e talvez daí resulte o seu 

populismo. É certo que qualquer conteúdo disponibilizado na internet 

fica automaticamente exposto a um público infinito, cuja capacidade 

de copiar, manipular e distribuir é incalculável e incontrolável 

(Pinheiro, 2009). No fundo, podemos antever que fazer notícia na 

rede acaba por ser uma espécie de auto promoção, de publicidade 

egocêntrica, dos próprios indivíduos que a publicitam, uma vez que, a 

não ser que a pessoa não queira ser identificada, pode-se ver sempre 

quem foi a última pessoa a partilhar o assunto. Publicidade sim, mas 

não no sentido de chamar à atenção para a notícia, mas para o 

indivíduo que a coloca, visto que publicidade poderá ser a chamar à 

atenção, a partir de um processo informativo, para algo ou para nada 

(Dyer & Gillian: 1982). Holtz (2002) chama este tipo de atores da 

rede first-tier influences, são indivíduos que ganham um status na 

rede pela sua atividade e difusão de informação que nela colocam. 

Conceito passível de ser alargado àqueles que se concentram na rede 

a fazer ou recriar ou a acrescentar a notícia. Desta forma, estas 

pessoas que continuamente a difundem na rede acabam por 

influenciá-la e adquirir um status na rede que se pode transportar 

para a vida fora dela. O jornalista de profissão vê-se, assim, como 

que ameaçado por estes influenciadores que, por vezes, ao 

publicarem informação dúbia, põem em causa a credibilidade das 

notícias. Estes influenciadores usam muitas vezes, como forma de 

reforçar o seu poder, o colocar em causa a notícia oficial que vem nos 

media tradicionais. O que acaba por reforçar esta ideia crescente na 
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população de que os jornalistas de profissão transmitem apenas o 

que lhes convém e não a notícia real e que são estes “jornalistas 

anónimos” que transmitem a verdade escondida atrás da notícia 

oficial. Um bocado ao estilo do “as imagens que você nunca viu” ou 

“as imagens que foram censuradas na televisão”92 que povoam 

muitos sites de humor e que podem ser reais ou apenas montagens. 

Mas que ajudam na descredibilização das fontes oficiais. 

 

Gossip na rede: uma atividade que move massas 

 

A palavra Gossip em inglês é tradução para a palavra 

bisbilhoteira em português. Embora gossip adquira no sentido inglês 

um valor mais positivo e relacionado com uma moda. Veja-se, por 

exemplo, a popular série Gossip Girl, que é um êxito mundial e que 

se baseia na descrição das vidas de algumas pessoas cujas novidades 

são colocadas a descoberto num site de bisbilhotice em que esta 

assume um papel saudável no dia-a-dia mas criador de dependência 

e do ir ver “as notícias”. Embora existam autores como Marta 

Crockettem (2004) para os quais gossip tem uma conotação bastante 

negativa. Gossip é, para aquela autora, associado a algo que é 

perigoso, como rumores, negatividade e criador de dependência. 

Quem tem necessidade de fazer gossip ou de ler esses rumores cria e 

tem uma dependência em relação a isso (Crockett: 2004).  

As redes sociais levaram à criação deste tipo de blogs e sites, 

como o da série Gossip Girl, em que a finalidade é relatar factos quer 

sobre o vizinho do lado, quer sobre os vips: sobre factos da vida 

social que conduzem ao ridículo e ao falar mal ou, em alguns casos, 

                                                           
92

 Dados recolhidos através da pesquisa empírica realizada. 
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ao elogio de alguma atitude que alguém considerou exemplar. Neste 

tipo de espaços, que dentro das redes sociais adquirem o estilo de 

páginas temáticas ou de grupos, tudo o que é apanhado como nova 

noticia do ridículo e do fora do comum é imediatamente colocado e 

difundido. Na Antiguidade Romana, quem falava mal e tinha como 

modo de vida praticar isso era punido (Crockett: 2004); hoje em dia, 

é visto um pouco como algo normal, por exemplo, o termo paralelo a 

Gossip em Português é bisbilhotice, no sentido da pessoa que é 

curiosa, que quer saber tudo e de tudo, que tem interesse pela vida 

alheia.  

 

Na rede ninguém é tímido 

 

Na rede existe a ideia de que se pode publicar e partilhar tudo. 

Não é verdade, mas as pessoas parecem não ter medo de partilhar 

uma notícia, uma informação e de divulgá-la sem por vezes a ler, 

quanto mais fazer por saber se é verdade ou não. Isto ocorre 

principalmente quando a notícia é acompanhada de uma imagem, 

passível de manipulação. A divulgação das pseudonotícias 

acompanhadas de imagens ou em forma de imagem faz-se porque a 

atenção do indivíduo é estimulada visualmente pela foto divulgada. A 

explicação é simples e foi dada por Confúcio em 470 a.C., 

concretamente que “uma imagem vale mais do que mil palavras”. As 

imagens não precisam de testes de validade para serem divulgadas, 

circulando livres ao sabor dos cliques. Fotografias tiradas por 

anónimos a servirem de notícia é algo que povoa as redes sociais e 

alvo de comentários e divulgação. As imagens tanto são notícia 

destes jornalistas anónimos por denunciarem situações reais como 
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por serem manipuladas para causar polémica em torno de um 

qualquer assunto. A timidez das pessoas parece evaporar-se quando 

se trata de partilhar imagens. As imagens são passíveis de interpretar 

de várias formas e o facto de se partilhar uma imagem pode passar 

várias mensagens: vi e gostei; quero partilhar esta informação; faz 

parte do meu dever divulgar esta imagem; isto vai dar polémica; se a 

divulgar vou ter mais visitas ao meu perfil, entre outros. As pessoas 

tanto criam notícias como gostam de ver os seus perfis das redes 

sociais transformados numa espécie de jornal dada a polémica que, 

por vezes, causam. A timidez parece não assistir aos “jornalistas 

anónimos”. Poderá essa eliminação da timidez conduzir a que as 

pessoas pensem que dominam a notícia real e diminuam a 

importância ao trabalho dos jornais e das instituições oficiais? Ou 

será que este “jornalismo anónimo” seguido e praticado por massas 

tem um pouco a ver com a ilusão que se cria nas pessoas de estarem 

mais informadas? Num mundo em que todos querem ter destaque, o 

manipular consciente ou inconsciente acaba sempre por influenciar as 

massas.  

 

Hoje na rede todos somos bisbilhoteiros escondidos. 

 

Hoje, na rede, todos são bisbilhoteiros, mesmo que não o 

digam ou divulguem. Todos vêm em perfis extra aos dos seus amigos 

os perfis de outras pessoas e os post’s que põem em perfis de 

pessoas ou de páginas. As páginas que aparecem nas redes sociais, 

que parecem ter saído do seu controle, divulgam cada vez mais uma 

espécie de notícia da animalidade. Em que o homem no seu ser é 

exposto no seu ridículo. Um ridículo satírico, mas maléfico, em que o 
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seu corpo e os seus ditos são difundidos nessas páginas em forma de 

notícia do momento para fazer sorrir a pessoa que está do outro lado 

do ecrã. Ou para provocar, incitando a que, do outro lado do ecrã, 

contribuam para animalidade do homem. Mais ou menos, o que o 

homem não consegue ser no face-a-face, agora aparece na rede. A 

notícia do erotismo, do degradável, do ridículo, é sempre bem 

acolhida nas redes sociais. Essas são as novas notícias que todos vão 

ver, quer o confessem quer não. Mas um simples like torna essa 

notícia universal. Os corpos do homem comum são partilhados, 

usados, usufruídos e colocados em notícias difundidas também em 

perfis de pessoas a solicitar ajuda. Esta notícia de pedido de ajuda é 

difundida, mas será que a todos acreditam nela? Não será que, ao 

fazer com que as redes sociais tenham perdido o controlo do seu 

conteúdo, estão a consciencializar a mente do indivíduo para a 

animalidade, um retorno às origens humanitárias?  

Manipulação surge, e é um fenómeno social, resultante de um 

processo de interação (Dijk: 2006). Dijk refere que, normalmente, a 

manipulação envolve um excesso da utilização do abuso de poder, 

mas também pode resultar de um processo de persuasão de um 

fenómeno discursivo. O autor acrescenta ainda que, para se 

manipular, é preciso produzir um discurso público. O discurso pode 

afetar a mente, criando um modelo mental que é resultado desse 

discurso. Dijk afirma que a manipulação já existe só pelo simples fato 

de um indivíduo sublinhar uma parte do discurso a bold. Assim, 

seguindo a linha de Dijk, será que na rede os indivíduos se andam a 

tentar manipular todos com o tipo de “notícias” que divulgam? Mas 

será que a notícia colocada na rede tem credibilidade? Quantas são 

as pessoas que, para verificarem se algo é verdadeiro ou errado, vão 

à rede e investigam? É como se os detectives se tivessem 

massificado em avatares da rede. A rede que elimina a solidão e 
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elimina o tédio da vida das pessoas. Mesmo que as pessoas digam 

que não acreditam no que os outros publicam. A sua crença e 

confiança no que está na rede pode verificar-se pelo número de vezes 

que uma notícia é partilhada. Por exemplo, quantas vezes veem a 

informação de que alguém está morto, ou de que alguém receberá 

dinheiro se fizer um like no post. Mesmo que seja dito que não 

nenhum dinheiro será doado, por exemplo, pelo Facebook, as 

pessoas continuam a partilhar. Como se fosse um descarregar da 

consciência. Em que a dúvida da sua veracidade ou falta dela fica lá, 

mas o sentido de ficar bem na rede leva-o a clicar e partilhar. Uma 

boa conversa para saber os rumores sempre foi hábito de qualquer 

ser humano. O rumor ou rumores aparecem na rede em maior 

quantidade do que na vida fora dela. Os rumores aparecem 

publicados em informações de notícias, em blogs, em páginas de 

Web. Uma espécie de novo código morse universal de rede expresso 

em acrónimos, abreviações, emoticons e likes/don’t likes. Estes 

funcionam como código do explícito e implícito que transmite para 

além das palavras e estende o corpo individual a uma rede 

massificada. A rede surge como um bálsamo para eliminar a timidez 

do homem em expressar o corpo, emoções e palavras. Quando se 

fala, da difusão da notícia na rede, encontram-se os: coscuvilheiros 

tímidos; criadores; rumorizadores e os alcoviteiros compartilhadores. 

 

Os coscuvilheiros tímidos 

 

Os tímidos veem um post de um “amigo” da rede, acham 

interessante e partilham-no sem comentário, sem informação e sem 

novidade adicional. São os silenciosos da rede. Vão à rede com 
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regularidade, verificam, analisam, recolhem informação. Muitas vezes 

optam pelo silêncio de não partilhar, ficando com a novidade só para 

si e distraindo-se por vezes fazendo um like. O único elemento que 

muitas vezes desvenda este coscuvilheiro é mesmo quando ele faz 

like em algo que foi partilhado. 

 

Os criadores 

 

São aqueles que se dedicam a procurar a novidade, criá-la, 

recriá-la ou até manipula-la. Estes indivíduos querem que o crédito 

da partilha da novidade fique para com eles. Seja a novidade oficial 

ou não, tudo ajuda para a sua “profissão” e o seu estatuto social na 

rede e fora dela. Estes controlam o número de likes que recebem nas 

suas partilhas, post’s são uma foram de analisarem a sua 

popularidade ao nível da criação da novidade. 

 

Os rumorizadores 

 

São normalmente anónimos na rede, o seu perfil não é real, 

produzem e difundem uma notícia irreal, falsificada partilhando-a na 

rede ou infiltrando-se em páginas pessoais, blogs e em páginas 

públicas. Visam destruir a imagem de alguém ou de um facto 

normalmente para causar polémica e construir uma cultura do jocoso 

e da negatividade. Transferem, normalmente mensagens escritas 

negativas ou fotos de humanos erotizadas ou animalizados. 
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Os alcoviteiros compartilhadores 

 

São os indivíduos que procuram em todos os sítios da rede por 

informação, pela novidade. Fazem-no de uma forma diária, durante o 

tempo livre que tem. Durante o tempo em que se encontram online 

bombardeiam os outros com partilhas de notícias, tomando-as como 

verdadeiras e importantes. Fazem like em muitas partilhas, 

adicionando-as com comentários para chamarem a atenção á sua 

existência e se auto publicitarem. 

 

Breve conclusão e questão: aonde vai o futuro? 

 

O homem depende da rede. (Re)constrói lá o seu social e 

projeta-o. Sem a rede, o seu social é incompleto. Um novo protótipo 

de interação surge, assente numa linguagem com um significado 

universal que quebra barreiras e permite a emergência de uma 

comunicação que não é mais intercultural, mas rede-cultural. Na rede 

a notícia pode estar a perder a sua credibilidade ou a ficar na mão e 

controle das massas. Censura, na rede, é limitada. Normalmente só 

se dirige a fotos, as palavras raramente são censuradas. Os 

rumorizadores poderão a partir do tipo de novidade que transmitem 

estar a cultivar uma sociedade em que o erótico e o animalesco 

humano são identidades valorizadas. Os rumorizadores poderão estar 

a destruir a notícia e a sua credibilidade enquanto produto de fontes 

oficiais. Um like na rede numa novidade pode ser perigoso, porque se 

diz que se concorda e se gostou de notícias às vezes macabras. As 

pessoas aparentam que perderam o sentido do like. Porque colocar 
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gosto, por exemplo, numa notícia de morte é algo que foge às 

normas do social. Quem faz a notícia e a partilha não quer ficar 

anónimo na rede. Quer falar a mesma linguagem que o macrossocial 

fala, quer ganhar status e credibilidade social. Mas, a pergunta fica, 

para futuras investigações será que a notícia da rede produzida, por 

estes jornalistas das massas, está a conduzir a sociedade para o 

reviver de uma mediocridade e animalidade? A notícia e a novidade 

quebram, na rede, barreiras comunicacionais fazendo-se propagar 

com rapidez principalmente quando existem imagens associadas, o 

que nos permite antever que este jornalismo de massas poderá estar 

a fazer uma caminhada Babélica em direção a um entendimento 

global. Não no sentido do perfeito como nos fala o mito da Torre de 

Babel (Vicari: 2006) mas no sentido de fazer chegar a todos a notícia 

que se pretende transmitir. Nessa linha, parece que todos falam a 

mesma linguagem visto que a língua deixou de ser barreira. A 

mensagem de uma novidade passa, seja esta verdade ou mentira. 

Qual o perigo que isso trás para o desenvolvimento da sociedade? 
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