
– 149

MÓDULO 30

NA VIDA PÓS-INTERNET, COMPORTAMENTOS SÃO PAUTADOS POR VÍDEOS, POSTS E LIKES

      A busca no Google sobre a origem e o conceito de "influenciadores digitais" diz muito sobre seu conteúdo e
significado. As primeiras seis páginas da pesquisa apresentam links de acesso a conteúdo patrocinado.
De fato, o gigante das buscas na internet tornou a pesquisa influenciável por anúncios, transformados em
informação, que estabelecem a ordem de aparecimento dos temas.
      Influenciadores digitais são seres humanos que condicionam opiniões e comportamentos mediante atos
volitivos como o compartilhamento de conteúdo percebido por sua audiência como relevante, incluindo
comentários através de posts, likes, fotos, vídeos ou qualquer manifestação de apoio ou aprovação.
      Tais atitudes e comportamentos são a mola propulsora de outros gigantes: Facebook, YouTube, LinkedIn,
WhatsApp, Tinder, Snapchat, blogs, entre outros.
      É difícil buscar a origem da expressão influenciadores digitais em sites patrocinados, cuja navegabilidade é
constantemente interrompida pelo surgimento de propagandas que abrem automaticamente, como os galhos de
uma floresta.
      Com algum esforço, a mata densa mostra seus habitantes. Influenciadores digitais são de carne e osso.
Crianças, adolescentes, jovens, gays, negros, feministas. São falastrões, sedutores e criativos. Às vezes, são
auxiliados por robôs que deliberadamente inflacionam a audiência e replicam informações num contexto em que
o boato frequentemente se dissemina mais rapidamente do que a informação verdadeira.
      É interessante observar que a respeitada "Enciclopédia Internacional da Sociedade e Comunicação Digital" não
reserva um verbete para "influenciadores digitais". Já congêneres eletrônicos, sim. Segundo a Techopedia,
influência digital é a capacidade de gerar efeitos, mudar opiniões e comportamentos com resultados mensuráveis
on-line. É, portanto, fenômeno gerado a partir de pessoas interagindo através de redes sociais.
      Decisões e opiniões individuais passam a ser apoiadas por grupos através do meio digital. Dessa forma, pontos
de vista se transformam em "opinião pública digital" e comportamentos resultam em padrões de consumo. A
compra de um celular passa a ser motivada a partir de comentários on-line de influenciadores, que, numa
estratégia entre iguais, influenciam a decisão.
      Entre as características de um influenciador estão o conhecimento que ele detém sobre um determinado
assunto, sua proeminência, liderança e capacidade de persuadir uma audiência quanto a opiniões,
comportamentos e decisões. Para a Techopedia, a habilidade de influenciar é mais complexa e abrangente que a
capacidade de expor ideias através da retórica ou de técnicas de persuasão.

NADA DIGITAIS

      Os influenciadores não nasceram na era digital. Ao contrário, há muito tempo já se sabe sobre os efeitos da
comunicação na indução da formação de opiniões e comportamentos.
      Na década de 1940, no livro "The People's Choice: How the Voter Makes up his Mind in a Presidential
Campaign" (Columbia University Press, 1944), Lazarsfeldt e colaboradores desenvolveram a hipótese da
comunicação em duas etapas: as ideias fluem dos meios de comunicação para líderes de opinião e, destes, para
grupos populacionais.
      O estudo identificou que as pessoas não são diretamente influenciadas pelos meios de comunicação de massa
e sim a partir de formadores de opinião que interpretam informações da mídia e a contextualizam.
      A influência digital é a contrapartida eletrônica da linguagem como fator de sociabilidade e da propaganda boca
a boca. Se a linguagem aproxima, a transmissão boca a boca dá credibilidade aos indivíduos envolvidos, pois nos
comunicamos preferencialmente com quem compartilhamos visões, valores, opinião e, sobretudo, relações de
confiança.
      A informação compartilhada ganha a credibilidade emprestada de quem a transmitiu. É quando o mensageiro
e a mensagem se misturam.

Leitura Obrigatória
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      A partir das redes sociais, a opinião passou a ser transmitida em caixas de ressonância capazes de atingir
milhares de interessados instantaneamente. Este fenômeno possibilita que influenciadores não apenas
transmitam conhecimento, mas ditem a ação, o que os transforma em instrumentos poderosos para incidir sobre
opiniões e processos decisórios.
      As eleições de Barack Obama, em 2008 e 2012, potencializadas por forte campanha na web, ou a Primavera
Árabe, narrada no Twitter, são exemplos de relevância histórica.

http://temas.folha.uol.com.br/influenciadores-digitais/a-fama/na-vida-pos-internet-comportamentos-sao-pautados-
por-videos-posts-e-likes.shtml

      Metade das personalidades mais admiradas pelos jovens brasileiros são Youtubers. De acordo com uma
pesquisa inédita feita pela Korova encomendada pelo Google e pelo Meio & Mensagem, das 20 personalidades
mais bem vistas pelos adolescentes, 10 são Youtubers.
      (…)
      A pesquisa aponta a força dessas novas celebridades”, disse a diretora de marketing B2B do Google no Brasil,
Susana Ayarza. “Eventualmente, elas ainda não têm um alcance tão forte quanto as [celebridades] da TV, mas
geram um engajamento muito intenso”, completou a especialista em entrevista ao Meio & Mensagem. “Se a
gente quer medir influência, tem que entender que ela tem dois grandes pesos. Uma coisa é ter a capacidade real
de mobilizar e engajar; a outra é uma medida mínima de alcance, segundo a visibilidade adequada”, disse Thais
Bernardes, coordenadora de market insights do Google Brasil.

https://www.oficinadanet.com.br/post/15854-youtubers-sao-grandes-influencias-para-jovens

      Sim, eu sei que a leitura não é muito incentivada em nosso país. Nos acomodamos com a facilidade de
informação vinda da internet e preferimos assistir TV do que cultivar o gosto pela leitura.
Estamos perdendo a nossa capacidade de refletir. Não conseguimos processar todas as informações que
recebemos e isso gera profunda ansiedade e frustração por não compreender bem o que está acontecendo em
nosso bairro, cidade, país, planeta…
      Sei também que jogadores de futebol, mc´s e políticos são mais influentes que professores e professoras. A
Educação está perdendo espaço para o entretenimento. Assim como a pesquisa científica que a cada ano vem
perdendo financiamento. Estamos produzindo mais “youtubers” do que pesquisadores. A cada dia uma nova
“celebridade” conquista milhões de pessoas, enquanto professoras são agredidas de forma covarde por seus
alunos em sala de aula. Nossos valores estão se modificando, tornando nossa sociedade cada vez mais
acomodada e ignorante… 

https://pt.linkedin.com/pulse/sobre-ascens%C3%A3o-de-youtubers-e-desvaloriza%C3%A7%C3%A3o-da-rodrigues-

      Mais que em qualquer outro período histórico, nosso senso de realidade está gravemente ameaçado. É a
Internet, o Photoshop, são os efeitos digitais no cinema, os videogames – ferramentas que surgiram com impacto
imediato. É como nas batalhas militares. Durante séculos, as batalhas foram iguais: o cavaleiro medieval em
combate, com uma espada. De repente, ele se deparou com armas de fogo, e da noite para o dia tudo mudou.
Estamos passando agora por um momento de igual magnitude.

http://piaui.folha.uol.com.br/materia/a-realidade-corre-risco/?hc=
MzQxYTU1NThkODRkNDZhODYxMzM1ZmM2MmIxNGJiOWM
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      O escritor, filósofo e linguista italiano Umberto Eco, de 83 anos, disse que as redes sociais dão o direito à
palavra a uma "legião de imbecis" que antes falavam apenas "em um bar e depois de uma taça de vinho, sem
prejudicar a coletividade". Eco, recentemente, já havia afirmado que “a internet pode tomar o lugar do mau
jornalismo”.
      A crítica foi feita durante cerimônia nesta quarta-feira (10), na qual o autor de “O Nome da Rosa” e “Pêndulo
de Foucault” (entre outros) recebeu o título de doutor honoris causa (foto) em comunicação e cultura na
Universidade de Turim, norte da Itália.
      "Normalmente, eles [os imbecis] eram imediatamente calados, mas agora eles têm o mesmo direito à palavra
de um Prêmio Nobel", disse Eco, um dos muitos escritores esnobados pela premiação, pelo menos até agora.
Segundo Humberto Eco, a TV já havia colocado o "idiota da aldeia" em um patamar no qual ele se sentia superior.
"O drama da internet é que ela promoveu o idiota da aldeia a portador da verdade", acrescentou.

http://articulacaosindical.com.br/conjuntura/internet-promoveu-o-idiota-da-aldeia-criado-pela-tv-a-portador-da-
verdade-dbd9/ 

      Trecho de entrevista Carta Capital com Nicholas Carr , autor do livro A Geração Superficial: O que a internet
está fazendo com o nosso cérebro.

CE: Com a web 2.0, as redes sociais e as ferramentas de curadoria e seleção de conteúdos, parece que
caminhamos para uma relação mais atuante na rede e que nos leva a escolher nossas leituras. No entanto,
diminuímos a quantidade de conteúdos diferentes a que somos expostos. Corremos o risco de perder a dimensão
da rede e de ficar presos em um mesmo grupo?

NC: Sim, acho que estamos vendo essa mudança para uma rede mais controlada, mais “personalizada”. Essa é
uma tendência muito similar ao que vimos com outros meios de comunicação no passado, como o rádio, e parece
ser o resultado da comercialização. Certamente, há o risco de que acabaremos sendo expostos apenas ao que nos
é familiar e assim reforçaremos as nossas próprias idiossincrasias. Nós nos tornaríamos mais limitados, em vez
de mais amplos em nossas perspectivas. 

https://www.cartacapital.com.br/educacao/o-que-a-internet-esta-fazendo-com-nossos-cerebros

      Hoje cedo dei uma olhadela rápida no conteúdo da revista Carta na Escola, edição n° 61, e o artigo "Burros,

muito burros demais", p. 57, me chamou a atenção.
      Nesse artigo, Roberto Taddei comenta o livro de Nicholas Carr, "O que a internet está fazendo com nossos
cérebros". 
      (…)
      Acredito que a internet afeta os cérebros de todos os seus usuários sim, mas de modos diferentes. Os que,
segundo o autor, podem ser classificados como "burros" (discordo dessa visão), a internet torna ainda mais
"burros". E os que são considerados "inteligentes", a internet dá um upgrade.
Isso acontece em todos os domínios da grande rede. Do mesmo modo como acontecia antes da existência da
internet. Havia os que buscavam os livros e os que os ignoravam, os que olhavam as figuras, os que liam trechos
fora de contexto, os que buscavam apenas uma frase de efeito, ou simplesmente andavam com um livro debaixo
do braço para parecerem cultos.

http://cronicasdeprofessor.blogspot.com.br/2011/11/internet-e-o-emburrecimento.html
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Rascunho

      Esclarecimento é a saída do homem de sua menoridade, da qual ele próprio é culpado. A menoridade é a
incapacidade de fazer uso de seu entendimento sem a direção de outro indivíduo. O homem é o próprio culpado
dessa menoridade se a causa dela não se encontra na falta de entendimento, mas na falta de decisão e coragem
de servir-se de si mesmo sem a direção de outrem. Sapere aude! Tem coragem de fazer uso de teu próprio
entendimento, tal é o lema do esclarecimento.
      A preguiça e a covardia são as causas pelas quais uma tão grande parte dos homens, depois que a natureza
de há muito os libertou de uma direção estranha (naturaliter maiorennes), continuem, no entanto de bom grado
menores durante toda a vida. São também as causas que explicam por que é tão fácil que os outros se constituam
em tutores deles. É tão cômodo ser menor. 

Kant, Resposta à Pergunta: Que é Esclarecimento?
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      Hoje, há clubes de livros responsáveis pela escolha do que devemos ler; há aplicativos que selecionam
nossos filmes, séries e documentários; redes sociais que separam os conteúdos aos quais temos acesso e
youtubers que expressam as opiniões que devemos formar. E, mesmo conscientes da manipulação de nossas
escolhas, ainda nos submetemos a essas ferramentas. Estaríamos na era da terceirização de nossas

responsabilidades? Posicione-se sobre a pergunta tema apresentada em um texto dissertativo-
argumentativo, levantando argumentos e fatos que comprovem seu ponto de vista. 

Instruções:

•    A dissertação deve ser redigida de acordo com a norma-padrão da língua portuguesa.
•    Escreva, no mínimo, 20 linhas, com letra legível. Não ultrapasse o espaço de 30 linhas da folha de redação.
•    Dê um título  a sua redação. 

  Nome ________________________________________________________________________________  

  Unidade ______________________________ N.º de Computador  –

  Turma                        Manhã        Tarde          Noite ESPECIAL MEDICINA 15
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Competência Critério Peso Nota atribuída

1 Demonstrar domínio da norma culta da língua escrita. 2

2
Compreender a proposta de redação e aplicar conceitos das várias
áreas de conhecimento para desenvolver o tema, dentro dos limites

estruturais do texto dissertativo-argumentativo.
2

3 Selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos,
opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista (coerência). 2

4 Demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários
para a articulação das ideias (coesão). 2

5 Elaborar conclusão coerente com as ideias discutidas. 2

Nome do corretor: ___________________________________________
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